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Gyártmánykísérletek a Fémbevonóműben Nők a munka világában
A szokásos, ismert vevői igények mellett időnként megjelenik
egy-egy különleges, újszerű kérés is az ISD DUNAFERR Zrt.
Fémbevonóművének gyártó szakemberei felé. Ezekben a hetekben párhuzamosan három olyan téma is napirenden van,
amelyek újdonságot jelentenek a gyártómű életében.

Papné Illés Gabriella, a kompenzációs főosztály főmunkatársa
a napi munka során irodai feladatokat végez, javarészt számítógép előtt ülve. Hosszú kihagyás után néhány éve visszatét az
életébe az aktív mozgás. Elkötelezettsége, derűs személyisége
pedig másokat is elindított egy egészségesebb életmód felé.

3. oldal

7. oldal

Ezer apró cikk és minden más

Lételeme tenni a közösségért

Alapvetően érc, szén, égetett mész, fémhulladék és némi
ötvözőanyag szükséges az acélgyártáshoz, azonban a gyár
folyamatos működéséhez emellett még több ezerféle apróság.

A ma már nyugdíjas Mudra József korábban a Vasműben, az
erőműnél dolgozott. Főállása mellett mindig szakított időt
önkéntes munkára, közösségek képviseletére. Munkájában
megszerzett szakmai tudását, tapasztalatát lakókörzetében
is hasznosította.

4. oldal

AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja

13. oldal

Közérdekű információk

Tisztelt Pénztártagjaink!
A Gyöngyház Önkéntes Nyug
díjpénztár II. negyedéves mű
ködése kedvezőbben alakult
annál a várakozásnál, amit az
I. negyedévben kirobbant pan
démiás helyzet okozott.
Az I. fél évben az egyénileg
vállalt, rendszeres tagdíjbefize
tések mértéke 4,1%-kal haladta
meg a tavalyi év azonos idősza
káét. A munkáltatói hozzájáru
lásokból származó tagdíjbevéte
lek azonban csökkenést mutattak
2020 első fél évében, mivel az ISD
DUNAFERR Társaságcsoportot
érintő Kollektív Szerződés 74. szá
mú módosítása szerint 2020. ja
nuártól júniusig csökkentett ös�
szegű munkáltatói hozzájárulást
utalt munkavállalói számára. Az
ISD DUNAFERR társaságcsoport
a Gyöngyház Nyugdíjpénztárral
kötött megállapodásnak megfele
lően a második fél évtől az emelt
összegű munkáltatói hozzájáru
lást utalja munkavállalói számára.
A Gyöngyház Nyugdíjpénztár
tagjai megtakarítási számláinak
teljes állománya ≈495 M Ft-tal,
3,7%-kal növekedett a II. negyed
évben, a tagdíjbefizetések és a
kedvező hozam eredményeként.
A II. negyedév bruttó hozamtel
jesítménye a fedezeti alap tekin
tetében felülteljesítette a referen
cia hozamértékét, és nagymérték
ben javította az I. negyedév nega
tív hozamteljesítményét.
2020-ban jelentősen csökkent
pénztártagjaink kifizetési igénye
megtakarításuk terhére a 2019.
évihez képest, mind a nyugdíj
szolgáltatásban részesülő pénz
tártagok számára történő kifize
tést tekintve, mind a 10 év köte
lező várakozási idő letelte utáni
kifizetések terén.
A Pénztár működési költsége
a tervezetthez képest alacsonyabb
szinten alakult a megfontolt, ta
karékos gazdálkodás eredménye
ként. Összességében a Pénztár
Igazgatótanácsa
elégedett
a
II. negyedév eredményeivel, és
bízik a kedvező folytatásban.
Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár
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Aktuális

Összegyűlt
az adomány
Elnökséget
választottak

Október 15-én sikeresen lezá
rult az Országos Magyar Bányá
szati és Kohászati Egyesület helyi
szervezete által kezdeményezett
gyűjtőakció, amelynek célja a
dunaújvárosi katolikus főtemp
lomban egy díszüveg ablak elhe
lyezése volt. A szükséges pénz

összeg az alapítvány számláján
összegyűlt. A kivitelezés elkez
dődött és rövidesen a helyére ke
rülhet a kohászok védőszentjét,
Szent Borbálát ábrázoló díszab
lak. A felszentelés pontos dátu
máról a későbbiekben adunk tá
jékoztatást. Jó szerencsét!

A Dunaferr Sportegyesü
let 2020. szeptember 22-én
rendkívüli küldöttközgyű
lést tartott. A járvány
helyzet miatt az egyesület
korábban nem tudta meg
tartani évi rendes közgyűlé
sét, melyet minden év má
jus 31-ig kell lebonyolítani.
A Dunaferr SE alapszabá
lya szerint négyévente tiszt
újító közgyűlést kell tartani
olimpiai ciklushoz igazít
va. Az előbbiek következ
ményeként került sor az
összevont rendkívüli kül
döttközgyűlésre,
melyen
a küldöttek elfogadták az
egyesület 2019. évi szakmai
és mérlegbeszámolóját, va
lamint a 2020. évi költség
vetési tervét. A küldöttek
döntöttek továbbá a követ
kező olimpiai ciklusban az
egyesületet irányító elnök
ség tagjairól, valamint a fe
lügyelőbizottság tagjairól.
A Dunaferr SE közgyűlése
2024. október 30-ig terjedő
időszakra az alábbi elnöksé
gi és felügyelőbizottsági ta
gokat választotta meg:
Elnökségi
tagok:
Csépányi András, Kis Attila,
Kozma Gyula, Mátyás
Gábor, Orbán Győző, Pető
Zsolt, Tarány Gábor, Tóth
Andrea, Vass Zoltán.
Felügyelőbizottsági ta
gok:
Balogh
Lászlóné,
Csapó Szilvia, Fehér Tamás,
Schneider Vilmos, Szita
Sándorné.
A közgyűlés után az el
nökségi tagok az egyesület
alapszabálya értelmében sa
ját tagjaik közül a következő
időszakra Mátyás Gábort
választották meg ügyveze
tő elnöknek.

Gyártmánykísérletek
a Fémbevonóműben
Műszaki érdekességek a napi munka során
A szokásos, ismert vevői
igények mellett időnként
megjelenik egy-egy
különleges, újszerű kérés
is az ISD DUNAFERR Zrt.
Fémbevonóművének gyártó
szakemberei felé. Ezekben
a hetekben párhuzamosan
három olyan téma is
napirenden van, amelyek
újdonságot jelentenek a
gyártómű életében.
Még a nyári hónapokban jelent
kezett a gyártóműnél egy olyan

A kép képen jól látható a különbség: míg a vékonyabb lemez (bal oldali
fotó) megsérült, kirepedt a mélyhúzás során, a vastagabb anyagból kiváló
minőségben elkészült a sajtolt csatornaelem

A csatornagyártó cég korábban
emiatt más gyártó anyagából
készítette a sarokelemeket, míg

Dunaferres horganyzott tekercs a partnercég festősorán

vevő, aki esővízelvezető csator
na-rendszereket állít elő, tudtuk
meg Bucsi Tamás gyárvezető
től. Ma már ezeknél a rendsze
reknél is fontos követelmény
az egységes felületi megjelenés,
az esztétikum, ezért a koráb
bi évek gyakorlatával szemben
ma már nem szívesen alkalmaz
nak a gyártók látható forrasz
tásokat, például a sarokeleme
ken. Mára fontos kritériummá
vált az európai gyártóknál, hogy
egy anyagból ki lehessen sajtol
ni egy-egy bonyolultabb formá
jú elemet. A dunaferres gyár
tású horganyzott acéllemez
minősége nem érte el azt a szab
ványkategóriát, amely igen jól
mélyhúzható, ezáltal alkalmas
ilyen gyártmányok előállítására.

a sima csőelemek dunaferres
anyagól készültek, azonban a
két gyártó horganyzott lemeze
inek különböző mintázata mi
att a rendszer megjelenése nem
volt egységes. Hogy megfelel
jenek ennek a vevői igénynek,
a Fémbevonóműben szélesebb
és vastagabb hidegen henge
relt tekercset horganyoztak kí
sérletképpen. A 0,5 milliméter
vastagságú lemezzel szemben a
0,67 mm-es anyag már kiválóan
bírta a mélyhúzást, mint az a fo
tókon is látszik, hibamentes ele
met lehetett sajtolni a vastagabb
lemezből.
Egy másik kísérleti gyártási
projekt szeptemberben indult,

ennek során egy olyan vevő
től érkezett megkeresés, aki a
jövőben dunaferres horgany
zott lemezre polimer bevo
natot vinne fel. Próbaképpen
egy kisebb mennyiséget szállí
tott a Fémbevonómű a partner
festőüzemébe. Ott a próba
gyártás során ugyan merültek
fel problémák, de ezek kikü
szöbölésén mindkét fél szak
emberei dolgoznak, hogy eset
leg a jövőben nagyobb volu
menű szállítmányokkal is foly
tassák az együttműködést. A
polimerbevonatos lemezeket
legtöbb esetben ipari és egyéb
épületek külső burkolására
használják.
A harmadik kísérleti téma a
Fémbevonóműben a közeljövő
ben indul, és melegen henge
relt, pácolt termékeket érint. A
melegen hengerelt, pácolt, hor
ganyzott termékcsoport létre
hozásával olyan magasabb hoz
záadott értékű piacképes ter
mékkel kívánják bővíteni a vál
lalatcsoport termékportfólióját,
melynek önköltsége a hagyomá
nyos horganyzott termékekhez
képest alacsonyabb, termelé
kenysége jelentősen magasabb.
Ebben a kísérleti programban
az új termék megvalósíthatósá
gát vizsgálják, a szükséges gyár
tási útvonal és gyártástechnoló
giai paraméterek meghatározá
sát végzik.
Sz. I.

A melegen hengerelt lemez jobb horganyozhatóságának feltételeit is vizsgálják a szakemberek

2020. október
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Gyári élet

Diplomás logisztikusok
a központi raktárban
Ezer apró cikk és minden más
Alapvetően érc,
szén, égetett mész,
fémhulladék és némi
ötvözőanyag szükséges
az acélgyártáshoz,
azonban a gyár folyamatos
működéséhez emellett
még több ezerféle
apróság.
Természetes, hogy a mosdók
ban ott a kézmosó folyadék, a
kéztörlő papír, mint ahogy ki
hordási idő nélkül cserélik szük
ség esetén az üzemi dolgozók
védőkesztyűjét. A PRM Igazga
tóság Beszerzési Főosztályán, az
Anyagbeszerzési osztály szerve
zetében a Központi raktározási
csoport munkavállalói fogadják,
tárolják és osztják el a minden
napi munkához, a gyár műkö
déséhez szükséges anyagokat,
eszközöket, alkatrészeket. Mel
lettük gyártóművi raktárak is
4

működnek, amelyek főként a
gyártáshoz szükséges alap- és
segédanyagokat kezelik.

Csapágyak
és porálarcok
Szakkifejezésekkel indul a be
szélgetésünk Sütő Zsolttal, a
központi raktár szakértőjével.
Alapvetően három csoportba
sorolható a több ezer féle cikk,
amellyel ezekben a raktárak
ban foglalkoznak. A szakraktári
anyagokat egy összesen kétezer
négyzetméteres
épületben
kezelik. Itt fogadják a beszer
zők megrendeléseire beérke
ző termékeket, a fúrógépen át
a felmosóig, és itt is adják ki a
DUNAFERR különböző mun
katerületeiről érkező igénylők
nek. Naponta érkeznek a be
szállítók, és jönnek az üzemek
munkatársai is, így folyamatos a
forgalom.

Tárolásra az
épület nyolcszáz
négyzetméteres,
kétszintes, pol
cos területe szol
gál. Olyan anyag
mozgató berendezések segítik
itt a raktárkezelők munkáját,
mint a béka, targonca, daru és
teherlift.
– A központi raktár olyan,
mint egy vegyesbolt – magya
rázza Sütő Zsolt. – Az élelmi
szeren kívül szinte minden meg
található nálunk, szakraktári
anyagok gyűjtőnéven. Ezek kö
zött többféle WC-papír, légfris
sítő, folyékony szappan, csapágy,
kötőelem, villanyszerelési anya
gok, papír-írószer stb. is találha
tó. És még ezeken kívül külön
kezeljük a munkaruházatot,
védőfelszerelést.
Megemlítem neki, hogy
évekkel ezelőtt jártam a munka-

és védőruharaktárban. Meglepő
volt számomra, hogy hányféle
védőfelszerelést
használnak
a
DUNAFERR
különböző
munkaköreiben.
– Alig öt éve költöztettük át
a központi szakraktárba a mun
ka- és védőruhákat, felszerelé
seket – kapcsolódik be a beszél
getésbe Horváth István szakér
tő. Néhány mondatából kiderül,
hogy számos munkakört kell is
mernie a technológiai folyama
tokban, hogy a munkavédelmi
leg megfelelő védőfelszerelést
utalványozza ki.
– Méretekre bontva mintegy
ezerötszáz cikkszámon tartunk
nyilván védőeszközt, tárolunk,
és adunk ki szükség szerint.
Más-más munkakörhöz másmás kesztyű, porálarc vagy cipő
szükséges. Nem mindegy, hol
lakatos valaki, a lakatosüzem
ben vagy a nagyolvasztónál –
mondja, majd sorolja a cipők
specialitásait, mint acélbetét,
hőállóság, különleges talpak.
Meglep, hogy számos munka
körben a munkavállalók havon
ta kapnak zoknit dunaferres fel
irattal és törölközőt.
– Mi készlete
zéssel és kiadással
foglalkozunk
állandó délelőttös
műszakban.
Kiadói raktárak
gondoskodnak az üzemekben
arról, hogy mindenki kellő idő
ben hozzájusson a védőfelsze
reléshez – tér ki Horváth István
fontos részletekre –, munkaszü
neti napokon pedig a folyama
tos munkarendű üzemekben a
művezetőknél vételezhető kesz
tyű, porálarc. Alapvetően egy
munkavállaló például egy garni
túra védőruházatban dolgozik,
egy van a szekrényében és egy a
mosodában, tisztítás alatt.

Milliárdos értékű
raktárkészletek
Jelenleg is több mint ötezerféle
árucikk van készleten a szak
raktárban, havi szinten két
százötven-négyszáz millió fo
rint közötti értékben forog az
egymilliárd forint feletti kész
let. Megtudom Sütő Zsolt

tól azt is, hogy külön épületek
ben található a Dunaferr
tartalékalkatrész raktára:
– Itt tárolunk minden olyan
alkatrészt, amelyek kereskedel
mi forgalomban nem kapha
tók. A három épületben pilla
natnyilag hat és fél milliárd fo
rintnyi értékben tizenhat és
félezerféle alkatrész található.
Sokféleség jellemzi a készletet,
fogaskoszorútól, különféle ten
gelyeken át a másfél köbméte
res markolókanálig szinte min
den megtalálható az összesen
hatezer négyzetméternyi alap
területen – mondja, majd elma
gyarázza, hogy mi mindent kell
ismernie, átlátnia az ott dolgo
zó ötfős raktárkezelő csapatnak.
A forgalom hatvan-hetven szá
zaléka a két hengermű tartalék
alkatrészeihez köthető.

Raktáros életutak
Beszélgetésünk közben nyilván
valóvá lett, hogy az összeszo
kott, háromfős csapat ismeri a
központi raktár minden négy
zetméterét, minden polcát, lá
dáját, dobozát. Bár munkájukat
a vállalatirányítási SAP számí
tógépes rendszer raktári tár
helyes nyilvántartási modulja
támogatja, de egy-egy szám, vo
nalkód láttán fejükben azonnal
megjelenik az adott cikk képe.
Mindhárman logisztikai szakis
meretekkel egészítették ki alap
diplomájukat. Mégis, a helyet, a
rendelkezésükre álló eszközö
ket látva, úgy gondolom, mun
kájukhoz több kell a naprakész
szaktudásnál.

Sütő Zsolt a családból má
sodik generációsként, har
minc éve dolgozik a gyárban.
Édesapja Ózdon végzett techni
kumban és kohászként kezdett
dolgozni a gyárban, de édesany
ja is innen ment nyugdíjba:
– Édesapám ismert volt a
DUNAFERR-ben, számos szak
mai konferenciát szervezett az
OMBKE szervezőtitkáraként.
Ott nyüzsögtem körülötte, segí
tettem neki, így ismertem meg
a Vasmű szakembereit. A rak
tárak irányítása tizenhárom éve
a feladatom – beszél pályájá
ról. Megemlíti, valamikor hoz
zá tartozott a központi irattár is.
Beszélgetésünk kitér a beszer
zéssel való együttműködésre,
az üzemi raktárak kiszolgálásá
ra. Annyi bizonyos, hogy nincs
két egyforma nap a munkahe
lyén. Folyamatos kihívás, hogy
a beérkező anyagokat szaksze
rűen elhelyezzék, amíg a meg
rendelő üzemek átveszik vala
mennyit. Humorosan utal az ér

dekes igényekre is, hiszen oly
kor nem mindegy, milyen toa
lett-papírt, mosogatószivacsot,
kézkrémet, tusfürdőt adnak ki…
Hartai Zsuzsa raktárkeze
lő szervezési üzemmérnökként
végzett huszonkilenc éve:
– Számítógé
peknél kezdtem
a pályámat hu
szonkilenc éve, a
raktárba ’95-ben
kerültem.
Egy
ideig fuvarszervezőként dol
goztam, majd váltottam a rak
tárkezelésre. Számos anyagcso
port tartozik hozzám, például a
hegesztőanyagok, fitting áruk,
szerelvények – mondja, majd
a munkájáról beszélgetünk.
Adódnak napok, amikor sor
ban állnak a beszállítók, özönlik
az anyag a raktárba. Feladott
foglalás
és
utalványozási
lista alapján készítik össze az
üzemek számára az igényelt
anyagokat.
Egy-egy raktári polc mellett
megállva értem meg munkája
összetettségét. A cikkszámok
ból már tudja, mi tartozik a bi
zonylaton leírtakhoz. Ránézésre
különböztet meg nekem egyfor
mának tűnő apróságokat. Akár
sportként is számolhatja a rak
tárban naponta megtett lépése
ket, miközben a beszállítók fo
gadásánál, az üzemek kiszolgá
lásánál is figyelnie kell. Havonta
több száz millió forint értékű
anyag fordul át kezelésében a
beszállítótól a felhasználóig.
Horváth
István
szakér
tő közgazdasági diplomával a
DUNAFERR-nél,
pontosab

ban még a DWA-nál kezdett
’93-ban:
– Raktárgazdálkodással fog
lalkoztam a hengerműben is,
ami számomra pörgősebb volt
más gazdasági területeknél.
Ezért is vonzott a cég beolva
dása után a védőeszközraktárak
működésének a kialakítása, irá
nyítása, ami 2015-ben került a
központi szakraktárhoz – fog
ja rövidre pályáját, majd be
szél a raktárak átszervezéséről,
ugyanakkor lényegében vál
tozatlan munkájáról. Mint
mondja, munkája érdekes.
A vállalkozó által üzemelte
tett védőeszköz-kiadói rak
tárakkal történő napi szin
tű kapcsolattartáson túl, hoz
zátartozik
több
anyagcso
portnak
a
diszponenciája.
Ismeri a technológiai folyama
tok munkaköreihez szükséges
védőfelszereléseket.
Beszélgetünk az átmene
ti zökkenőkről, amelyek a
COVID-járvány következtében
beszűkült beszerzési piacok, va
lamint az Európai Parlament és
a Tanács által kiadott, védőesz
közök követelményeit és forgal
mazásuk feltételeit szabályozó
rendeletnek való megfelelésre
történő átállás miatt következ
tek be. Szóba kerülnek a mun
kához nagyon fontos, kereset
té vált porálarcok, egyszer hasz
nálatos egyéb védőfelszerelé
sek, amelyeket a raktárban meg
is mutat.
István szülei is itt dolgoztak:
édesanyja a Hideghengerműből
26 év, édesapja a Szállítóműből
42 év vasműs munkaviszony
után ment nyugdíjba. Felesége
jelenleg is a Hideghengerműben
dolgozik. Közgazdász fia is a
Dunaferr-ben kezdett, de
már a versenyszféra más cégé
nél folytatja.
Lemegyek Zsuzsával és
Istvánnal a raktárba. Míg szá
momra a raktár csak polcrend
szerek végeláthatatlan sora,
addig számukra minden egyes
négyzetcentije hatékonyan ki
használt tárolóhely, jól ismert
anyagokkal.
Kaszás Éva
2020. október

5

Közérdekű információk

Tájékoztató
egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésről
Tisztelt Munkavállalók!
Az alábbiakban tájékoztatást adunk a 2020. július 1-jétől megváltozott egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés rendszeréről.
Egészségügyi szolgáltatási járulékot, annak a személynek kell fizetni, aki nem biztosított (például nem áll munkaviszonyban) és egészség
ügyi szolgáltatásra semmilyen jogcímen nem jogosult.
Vannak azonban olyan esetek, amikor annak ellenére szünetel a munkavállaló biztosítása, hogy a munkaviszonya fennáll.
A jelen tájékoztató kizárólag az ilyen esetekre vonatkozik, ezekre az esetekre hívjuk fel az Önök figyelmét, mivel az érintett munkaválla
lóknak fizetési kötelezettségük keletkezik az alábbi kieső időre vonatkozóan.
Munkaviszony fennállása alatt szünetel a munkavállaló biztosítása:
a) a fizetés nélküli szabadság ideje alatt, kivéve, ha a fizetés nélküli szabadság idejére csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyer
mekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra,
b) az igazolatlan távollét időtartama alatt,
c) a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt (igazolt nem fizetett távollét), kivéve, ha a munkavégzés alóli mentesítés ide
jére a munkaviszonyra vonatkozó szabály szerint átlagkereset jár, vagy munkabér (illetmény), átlagkereset (távolléti díj), táppénzfizetés
történt.
A fenti szabály alapján annak a munkavállalónak, aki akár egy nap fizetés nélküli szabadságot vagy igazolt nem fizetett távollétet vesz igénybe, meg kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Például igazolt nem fizetett távollétnek minősül 2020. augusztus 14-től az, ha valaki külföldről tér haza (nem üzleti útról), és hatósági karantént rendeltek el számára.
A munkáltató számára törvény írja elő, hogy jelentse a NAV felé a munkavállaló biztosításának szünetelését.
Az irányadó jogszabály azt tartalmazza, hogy az így keletkezett egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségről a Nemzeti Adóés Vámhivatal küld tájékoztatást a fizetésre kötelezett (munkavállaló) részére és a fizetési kötelezettséget a kötelezett adószámláján automatikusan előírja. Az a munkavállaló, aki rendelkezik ügyfélkapuval, a folyószámláján megnézheti, hogy a NAV a fizetési köte
lezettséget előírta-e.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2020. január 1-jétől 7.710,- Ft/hó (257,- Ft/nap).
A 2020. július havi fizetési kötelezettséget és ezt követően esedékes egészségügyi szolgáltatási járulékot a NAV Egészségügyi szolgáltatá
si járulék beszedési számla megnevezésű, 10032000-06055826 számlaszámú, 408-as adónemkódú költségvetési számlára kell teljesíteni. A
megjegyzés rovatba fontos beírni a magánszemély adóazonosító jelét.
Amennyiben az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésére kötelezett személy fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, és
az ebből keletkező hátralék összege meghaladja az egészségügyi szolgáltatási járulék összegének hatszorosát, azaz 46.260,- Ft-ot,
akkor a TAJ-száma érvénytelenítésre kerül, vagyis egészségügyi szolgáltatást térítésmentesen nem vehet igénybe.
Fontos, hogy a tartozás utólagos megfizetése nem eredményezi a TAJ-szám visszamenőleges érvényességét!
A fenti szabályozás miatt kérem, hogy körültekintően szíveskedjenek eljárni a fenti három kiemelt esetben, hiszen egyetlen nap kieső idő
is fizetési kötelezettséget eredményez az Önök számára. A fizetési kötelezettség teljesítését az ilyen esetekben az érintett munkavállaló
nak kell intéznie, a munkáltató nem tud eljárni a munkavállaló helyett. Információnk szerint a NAV szigorúan ellenőrizni fogja a fenti sza
bály betartását.
Részletesebb tájékoztatás elérhető a www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/jogosultsag_az_ellatasra/az_
egsszsegbiztositas_szolgaltatasaira_jogosultak/egeszsegugyi_szolgaltatasi_jarulekfizetes
vagy a www.nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020
91. információs füzet – az egészségügyi szolgáltatási járulék 2020.09.08. oldalon.
Dunaújváros, 2020. szeptember 29.
ISD DUNAFERR Zrt.
RMS és HR igazgató
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Arcok

Nők a munka világában
A mozgás öröme és az élethosszig tartó tanulás
Április elején, még
a COVID-19 első
hullámának „karanténos”
időszakában szembe
találkoztam egy rövid
videóval a Facebookon. Pár
perces volt csak, de egész
napra jókedvre derített.
Az
ominózus
táncvideót Pap
né Illés Gabriella,
a kompenzációs
főosztály főmun
katársa rögzítet
te otthon, s a barátainak szánta
ajándékul, a saját születésnap
ján, hogy oldja kicsit az akko
riban mindenütt érzékelhető
karanténdepressziót. Minden
mozdulatából a mozgás öröme,
és valami olyan zsigeri derű su
gárzott, ami könnyedén „átra
gad” mindenkire. Természetesen
kíváncsi lettem rá, hogy honnan
indult Gabi életében a tánc irán
ti vonzalom.
– A táncos múltam egészen
tizenhat éves koromig nyúlik
vissza, amikor elkezdtem tán
colni a Best Live Jazz Companyban. A kilencvenes évek ele
jén jártunk, talán az az időszak
volt Dunaújvárosban a divattánc
fénykora, a Munkásművelődési
Központ volt a „bázis”. Egészen

huszonegy éves koromig tán
coltam versenyszerűen, a nagy
csoportos show formációs tán
cok mellett egyéni disco kate
góriában is, ami egy improvizá
ciós akrobatikus versenyszám.
Később a tánc más ágait is kipró
báltam, például a társastánco
kat és a hastáncot is, amikor egy
hosszú kihagyás után 2012-ben
próbáltam visszatalálni a tánc
világába.
– S közben a munka vi
lágában is megkezdted a
pályafutásodat…
– Igen. A Rudas László Köz
gazdasági Szakközépiskola el
végzése után, 1991-ben kezd
tem a Ferrocontroll Kft.-nél
mint könyvelő. Tizenkét év után
jött egy nagy váltás az életem
ben. Továbbtanultam, különbö
ző szakképzések után diplomát
szereztem és átmentem humán
területre dolgozni. Azóta is itt
dolgozom, a napi munkám leg
nagyobb részét a munkabérekkel
kapcsolatos feladatok adják.
– Milyen volt újrakezdeni a
táncot, sok év kihagyás után?
– Hajtott a lendület, nem fi
gyeltem oda a korlátaimra és en
nek meg is lett az eredménye,
igen komoly sportsérülések for
májában. Az izomszakadás után
konkrétan másfél éves kényszer

pihenőre kerültem és csak hos�
szadalmas gyógytorna után kezd
hettem el „újraépíteni” magam.
Ekkor határoztam el, hogy elmé
lyedek a sport szakmai hátteré
ben, meg akartam érteni a fizi
ológiás folyamatokat, a testem
működését. Újra tanulásra ad
tam a fejem, és elvégeztem egy
iskolarendszerű sportedzői kép
zést, testépítő és fitnesz szakirá
nyon. Egyébként humán szak
emberként is figyelmébe ajánlom
mindenkinek az élethosszig tar
tó tanulást, különösen a jelenlegi
struktúrában, amikor ingyenesen
lehet második szakmát szerezni.
Közben kipróbáltam több
féle mozgásformát: a TRX-et, a
gymsticket, az intervall edzést,
és rájöttem, hogy ezek mind a fe
lületes izmokra dolgoznak, mi
közben a mélyizmok megerősí
tése legalább ugyanilyen fontos,
csakúgy, mint a stretching, vagy
is a nyújtás.
És itt el is jutottunk a beszélge
tésben Gabi legújabb „szerelmé
hez”, a pilateshez. Természetesen
elvégzett egy pilates oktatói tan
folyamot is, amely a sportág leg
újabb sporttudományos ered
ményeivel is megismertette a
hallgatókat. Egyébként a pilates
elsődleges célja a gerinc védelme
mellet a test erősítése, nyújtása.

Az alakformálás csak egy pozitív
„mellékhatás”.
Innen már tényleg csak egy lé
pés volt két évvel ezelőtt a saját
tréningcsoport, a Gabi Dance lét
rehozása. Kezdetben öt barátnő
járt az órákra, ma már 15-20 ta
got számlál a jókedvű csapat. Heti
három alkalommal találkoznak,
két kardio táncóra és egy pilates
óra a heti program. S persze ren
geteg beszélgetés és nevetés. Gabi
jelszava az óráin: vigyázz magad
ra és érezd jól magad!
Bár kora délután találkoz
tunk, azt hiszem, estig tudtuk
volna folytatni a beszélgetést.
Arról, hogy a rendszeres mozgás
kihatással van az ember egész
életére, s rövid idő elteltével ész
reveszi, hogy jobban érzi magát
a bőrében, kiegyensúlyozottabb
lesz, megnő a stressztűrő ké
pessége, jobban bírja a terhelést.
Aztán szó esett még a családról
is, férje és nagyfia mindenben tá
mogatják „örökmozgó” kolléga
nőnket. A beszélgetés végén pe
dig egyetértettünk abban, hogy
egy bizonyos kor után az ember
már inkább élményeket gyűjt és
nem tárgyakat. S abban is, hogy
minden egyes óra, amit az ember
jó társaságban, jóleső mozgással
tölt, az élet napos oldalán telik.
Sz. I.

Gabi egy régi képen, valamint a mostani csapat egy része, a gyárkapukon belülről is ismerős arcokkal.
Érdekesség, hogy a két kép 25 év különbséggel ugyanabban a teremben készült

2020. október
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Nekrológ

Belágyi Bertalan
1935–2020

aktuális

Háztartási napelemes
rendszerek
Jövő nyáron indulhat a új támogatási program

Ismét távozott közülünk egy régi,
kedves kolléga.
Belágyi Bertalan 1935-ben
született Kalocsán.
1954-ben
okle
veles gépészmérnöki diplomát szerzett, majd 1959-ben
került a Dunai Vasműbe, ahol
az akkori műszerüzemben műszerészként kezdett. 1971-től
öt éven át az algériai Anabában
dolgozott kiküldetésben, egy, a
Dunai Vasműhöz hasonló kohászati kombinátban. A központi
karbantartáshoz 1981-ben került az alkatrészgyártó egység
vezetőjeként, amely munkakört
egészen 1995-ig, nyugdíjazásáig
betöltötte.
Munkavégzésére a precizitás,
munkatársaival és vezetőivel
való kapcsolatára pedig a korrektség volt jellemző. Kollégái
szerették nyílt, őszinte magatartásáért,
segítőkészségéért.
Jó tárgyalókészsége révén eredményes szakmai kapcsolatokat ápolt hazai és külföldi üzleti
partnereivel. Kezdeményezte az
újszerű technikák, technológiai
megoldások bevezetését (plazmaforgácsolás, különleges hegesztések, fémfelszórás, minőségirányítási rendszer). Szívesen
foglalkozott a műszaki problémákkal, például a mechanikai
hőkezelő műhely automatizált,
svájci Borel kemencéjének telepítésénél jól kamatoztatta francia nyelvtudását. Támogatta, segítette a fiatalok beilleszkedését,
továbbtanulását.
Olyan mérnöki gondolkodású,
komoly hivatástudatú szakember
hagyott itt bennünket, aki nagyon
sokat tett azért, hogy az általa
irányított szervezet – amelynek
üzemei a vállalat alapító egységei voltak –, a rendszerváltás
után, a megváltozott körülmények között is eredményesen
működjön.
Emlékét megőrizzük!
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Az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
megkezdte a lakossági
napelemes rendszerek
kiépítéséhez vissza nem
térítendő beruházási
támogatást biztosító
program kidolgozását.

a támogatható rendszerek fel
ső teljesítményhatáráról a kö
vetkező hónapokban születhet
döntés. A terveket az Európai
Bizottsággal is egyeztetni kell
majd, a teljes feltételrendszer
kialakítása és véglegesítése így
2021 első felében várható.

A 2023 végéig megkötött hálózat
használati szerződéssel rendelke
ző, vissza nem térítendő támoga
tásban nem részesülő háztartá
si méretű napelemes rendszerek
esetén a jelenleg hatályos elszá
molási szabályok (szaldóelszá
molás) változatlanok maradnak.

A családok energiafüggetlensé
gét erősítő, rezsiterheit tartósan
mérséklő fejlesztésekhez várha
tóan 2021 júliusától lesz elérhe
tő az újfajta támogatás. A saját
célra történő, háztáji energia
termelés feltételeinek javítása
hozzájárul a Klíma- és Termé
szetvédelmi Akcióterv céljai
nak teljesítéséhez is. A napener
gia szélesebb körű hasznosítása
érdekében a támogatott háztar
tási kiserőművekre a jelenlegi
szaldóelszámolás helyett bruttó
elszámolást alkalmaznak majd.
A 2020 elején elfogadott
Klíma- és Természetvédelmi
Akcióterv 2030-ig legalább 6000
MW napenergia-termelő kapa
citás üzembe állítását ösztön
zi, a nagyerőművek mellett az
egyéni fogyasztókra is számítva.
Az Új Nemzeti Energiastratégia
kiemelt célként jelöli meg a ház
tartások saját energiafogyasztá
sának részleges vagy teljes kivál
tására termelő napelemes rend
szerek telepítését. A dokumen
tumban rögzített ambiciózus
törekvés, hogy a következő év
tized elejére legalább 200 ezer
háztartás rendelkezzen átlago
san 4 kW teljesítményű, házte
tőre szerelt napelemmel.
A készülő program előre
megadott beruházási értékha
tárig biztosíthat vissza nem té
rítendő támogatást várhatóan
a kevésbé fejlett régiókban élő,
nagycsaládos háztartások szá
mára napelemes rendszerek te
lepítéséhez és a fűtési rendsze
rek elektrifikálásához. A jogo
sultak pontos köréről, a támo
gatási intenzitás mértékéről és

A vissza nem térítendő tá
mogatásban részesülő projek
tek a jelenlegi elképzelés sze
rint már nem a jelenleg hatá
lyos szaldóelszámolás, hanem a
bruttó elszámolás szabályai kö
zött valósulhatnak meg. A szal
dóelszámolásban az éves szin
ten megtermelt és elfogyasztott
energia különbségét kell ren
dezni az áramszolgáltató felé.
A bruttó elszámolásban a nap
elemes termelő a hálózatból vá
sárolt és az általa megtermelt,
azonnal el nem fogyasztott
energia egységárát külön-külön
határozzák meg.
Az új rendszerben a hálózat
ból vételezett energia árát az el
látási szerződés szerint számol
ják el, az lakossági fogyasztók
nál tehát az egyetemes szol
gáltatás egységárával egyezhet
meg. A napelemes termelő által
a hálózatba táplált energia átvé
teli árát szintén a későbbiekben
szabják majd meg.
Az uniós szabályozással össz
hangban 2024. január 1-től nem
lehet szaldóelszámolásra jogosító
új hálózati csatlakozást létesíteni.

E beruházások finanszíro
zásához továbbra is a magán
személyek, társasházak és la
kásszövetkezetek rendelkezé
sére áll a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program
ból finanszírozott kamatmen
tes energiahatékonysági hitel.
A minimum 10 százalékos ön
erővel igényelhető forrás a fű
tési rendszerek korszerűsíté
se, szigetelés, nyílászárók cse
réje mellett megújuló energiát
hasznosító berendezések (nap
elemek, napkollektorok, hő
szivattyúk stb.) beépítésére is
fordítható.
A megvalósuló beruházások
mérséklik a családok rezsiterhe
it, a megújuló energia hazai fel
használási arányának növelésé
vel kímélik a környezetet, csök
kentik Magyarország energiaki
tettségét, a fa-, szén- és földgáz
tüzelés kiváltása révén a helyi
levegőminőséget, a települések
élhetőségét is javítják.
(Forrás: Innovációs
és Technológiai
Minisztérium)

Az acél szépsége
Könyvbemutató az Intercisa Múzeumban
Szeptember 18-án az
Intercisa Múzeumban
mutatták be „Az acél
szépsége – Emlékezés
Horváth Istvánra” című,
fotókkal gazdagon
illusztrált kiadványt.
A riportkötet megszólalói
között szereplő Farkas
Lajos múzeumigazgató a
házigazda jogán nyitotta
meg a rendezvényt az
intézmény második emeleti
előadótermében.
A Rolling Nyomda Ház gon
dozásában napvilágot látott
kötettel a hetvenéves Duna
újváros története újabb kiad
vánnyal gazdagodott, elsősor
ban az 1990-től 2000-ig terjedő
időszakra fókuszálva, amikor
a Dunaferr vezetése – élén
Horváth Istvánnal – siker
rel vitte át az állami nagyvál

A kötet képanyagához a dunaújvárosi vas- és acélszobrász
alkotótelepeken készült művek fotóiból válogatott a képszerkesztő,
Várnai Gyula képzőművész

lalatot a piacgazdaságba, ezzel
megőrizve a város és térsége
pozícióit.
„Időkerék” címmel jelent
meg 2006-ban a Dunaferr

Du
nai
Vasmű
Részvény
társaság egykori elnök-vezér
igazgatójának, Horváth Ist
vánnak a visszaemlékezés-kö
tete. Szeretett volna egy olyan

fejezetet, amelyben hazai és
nemzetközi üzleti partnerei,
szakmai szervezetek vezetői
is megszólalnak. Halála után
ezt a kívánságát is szem előtt
tartva, Szente Tünde szerkesz
tő „Idővonal” munkacímen
visszaemlékezések gyűjtésébe
kezdett, de tovább tágította a
kört: Horváth Istvánra emlé
kezzenek a szakma jeles kép
viselői, jó néhány vezetőtársa
és mindazok, akiknek pályá
ját nagyban meghatározták a
rendszerváltást követő évtized
társadalmi, gazdasági és politi
kai változásai.
Az ily módon elkészült kötet
bemutatóján képviseltették ma
gukat a kötetben megszólalók
és a kiadvány készítői. A kötet
a Dunaújvárosi Kereskedelmi
és Iparkamarában, valamint a
Tourinform Irodában szerezhe
tő be.

Újabb húszmilliárd forint
a hazai vállalatoknak
Az innováció támogatása
A munkahelyteremtést
és Magyarország
versenyképességének
erősítését is szolgálja a Piaci
KFI pályázati konstrukció.
Ennek keretében most újabb
20 milliárd forint támogatásra pá
lyázhatnak az érdeklődők – jelen
tette be a közelmúltban Schanda
Tamás, az Innovációs és Techno
lógiai Minisztérium (ITM) parla
menti és stratégiai államtitkára.
Az idén nyáron meghirdetett
Piaci KFI pályázati konstrukció
eredeti keretösszegét az ITM már
akkor is jelentősen megemelte:
így az első fordulóban 40,88 mil
liárdról 59 milliárd forintra. A
mostani, újabb fordulóban ezen

az összegen felül további 20 milli
árd forintot biztosít a hazai vállal
kozások innováció-ösztönzésére.
Az ITM kiemelten támogat
ja az olyan projektek megszületé
sét, melyek szakmai alapú együtt
működések útján jönnek létre,
bevonva a hazai és nemzetkö
zi kutatóintézeteket, egyeteme
ket, üzleti partnereket, vállala
tokat. A meghirdetett keretös�
szeg olyan új termékek, szolgálta
tások és technológiák létrehozá
sát, kifejlesztését célozza, melyek
fokozzák a magyar gazdaság ver
senyképességét, exportképesek és
akár új munkahelyek létrehozását
is eredményezhetik.
(Forrás: MTI,
illusztráció: pixabay.com)
2020. október
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Tudományfigyelő
lárdsága, alakíthatósága és újra
feldolgozhatósága játszotta.

Hogyan járul hozzá az acél
a kiváló hőteljesítmény
eléréséhez?

Kényelem
és fenntarthatóság
A Holnap Háza
A hollandiai Eindhoven
városától 20 km-re
délre fekvő kis Sterksel
településen áll a Holnap
Háza (HoTT). Az úgynevezett
„ma technológiájának”
felhasználásával a
házat Jos Lichtenberg,
az Eindhoveni Műszaki
Egyetem termékfejlesztési
tanára fejlesztette ki. A
hidegen alakított acélvázból
szerkesztett, kísérleti ház
hiteles betekintést nyújt
a fenntartható tervezés
elveibe.

Padlófűtés és -hűtés biztosítja a ház optimális hőmérsékletét

Az acélvázas HoTT-t úgy építet
ték, hogy mind jövőbeni otthon
ként, mind pedig élő kísérletként
funkcionáljon két ígéretes elv –
az „Active House” és a holland
„Slimbouwen” koncepció – kipró
bálására a fenntartható tervezés
terén. (Hollandul a „slim” jelentése

„eszes, agyafúrt”, a „bouwen” szó
jelentése pedig „épít”. A „Active
House”-elv pedig azt jelenti, hogy
három alapvető elemet, a kényel
met, az energiateljesítményt és a
környezeti hatást az új épületeknél
egyenlő mértékben kell figyelem
be venni.)

A Holnap Házának fő szerkezete
nagy, előre gyártott, kettős héjú,
könnyű, száraz fal-, padló- és te
tőelemekkel kombinált, hidegen
formázott acél- (CFS) keretből áll.
A CFS logikus választás: az
előregyártott acél használata
csökkenti az építési időt, biztosít
ja a méretezhetőséget és lehetővé
teszi olyan szerkezet kialakítását,
amely a használat befejeztével tel
jesen szét-összeszerelhető, tehát
újrafelhasználható.
A CFS-technológia kiváló
hőteljesít
ményt nyújt, segít mi
nimalizálni a hő
veszteséget és
mérsékelni a költséges szigete
lést. Emellett nagyon tartós, ke
vés hulladékot eredményez,
100%-ban újrahasznosítható és
újrafelhasználható.

Energia, környezet
és kényelem – egyenlő
mértékben
A Holnap Háza számos további
funkciókat is tartalmaz, amelyek
célja a kényelem és az energiatel
jesítmény javítása és a környezeti
hatások minimalizálása.

A fürdőszoba számára a tetőn elhelyezett napkollektorok szolgáltatják
a forró folyóvizet

A tetőablakok hármas üvegezésűek a maximális hatékonyság érdekében
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A Slimbouwen alapelvei sze
rint készült tervek alapján 50%kal kevesebb építőanyag felhasz
nálására volt szükség, és ezek
mindegyike a ház 200 km-es kör
zetében gyártódott. A tervezés
ben a kulcsszerepet az acél szi

A déli fekvésű tetőn 95 négy
zetméternyi napelempanel talál
ható, amely évente mintegy 15
000 kWh teljesítményt nyújt. Ez
elegendő az épület fűtési és hűté
si igényeinek kielégítésére, a ház
tartási elektromos eszközök és a

Munkapszichológia
világítás áramellátására, valamint
egy elektromos jármű töltőállo
másának energiaellátására is.
Emellett a HoTT egy ottho
ni automatizálási rendszerre tá
maszkodik, amely a különféle al
kotórészeket működteti, beleért
ve a hibrid, természetes szellő
zőrendszert, valamint a hármas
üvegezésű tetőablakok automa
tikus nyitását és zárását.
Hat napkollektor termeli a
meleg folyóvizet, levegő-víz hő
szivattyú táplálja a padlófűté
si, -hűtési rendszert, a huzat
és az energiafogyasztás csök
kentése érdekében a ház akár a
légáramlás-mentessségig is le
zárható, amit a rendkívül precí
zen előgyártott acélelemek tesz
nek lehetővé.
A tetőablakok nagy száma
miatt a ház a legforróbb nyári
napokon kellemetlenül felmele
gedhetne a padlóhűtés nélkül,
ami segít abban, hogy a belté
ri hőmérséklet ne haladja meg a
27 °C-ot.

Milyen lépések
következhetnek
a HoTT-projekt életében?
A Holnap Háza projekt kezdetén
megfogalmazott ambíciók egyi
ke volt az energiafelesleg feldol
gozása.
A HoTT 2014-es befejezése
óta a szenzorok segítségével gyűj
tött adatokat folyamatosan ér
tékelték. Ezek az adatok azt mu
tatják, hogy a háztartási haszná
lat, a melegvíz, a fűtés és a hűtés
szükségleteinek figyelembevéte
le után a HoTT 6000 kWh több
letet szállít.
Így a nyáron termelt többlet
energiát az elektromos hálózatba
csatlakoztatják, télen pedig on
nan pótolják a hiányzó energia
mennyiséget. Mindent össze
vetve, még így is elegendő áramot
termelnek egy elektromos jármű
évente 40.000 km megté
telére
elegendő feltöltéséhez.
Az összegzések szerint a fenn
tartható építési projektek követ
kező hullámaiban egyedülálló tu
lajdonságai folytán az acél tovább
ra is kulcsszerepre számíthat.

(Forrás: worldsteel.org)
G. L.

Semmit
ne felejtsünk el!?
Rövid és hosszú távú memóriánk
„Majd szólj, nehogy
elfelejtsem!” „Írj rám
és emlékeztess!” „Köss
masnit az ujjadra, arról
majd eszedbe jut.”
Különböző technikákkal
igyekszünk gátat szabni
a feledékenységünknek,
amiből sok
kellemetlenségünk
származik, de legfőképpen
az, hogy ránk sütik a
„megbízhatatlan” jelzőt.
Az agykapacitásunk korlátaira
szoktunk hivatkozni, holott az
agyunk kapacitásainak csupán
töredékét használjuk ki. Akkor
vajon mi az oka a feledékeny
ségnek?
Az emlékezet nehezen meg
ragadható fogalom – állítja
Donald O. Hebb A pszicholó
gia alapkérdései című, magyar
nyelven is több kiadást meg
élt művében. A tanulás alapjá
ban véve a központi idegrend
szer átviteli csatornáinak mó
dosulása, míg a memória en
nek a módosulásnak a meg
tartása. Az emberi tanulás
többnyire átmeneti és bizony
talan. Az emberek folyamato
san észlelnek, és ennek ered
ménye a folyamatos tudásszer
zés. A megszerzett tudás nagy
része azonban gyorsan feledés
be merül. Megkülönböztetjük
a rövid idejű emlékezetet (me
móriát) a tartós emlékezet
től (memóriától), ez utóbbi ki
alakulásának fontos tényezője
az idő.
Az emléknyomnak
bizonyos ideig zavartalanul
kell fennmaradnia ahhoz, hogy
szilárdan rögzüljön.
Érdekesek azok a helyzetek,
amikor a felettes úgy emlékezik,
hogy az ötlet az övé volt.
Nem ritkán erre „játszanak” a
beosztottak abban az esetben,
ha valamit át akarnak vinni az
elképzeléseik közül. A lényeg,

hogy megvalósuljon a terv.
Így fordulhat elő, hogy sok év
távlatából sikeres projekteket
annyian tudnak magukénak,
annyian vallják azt, hogy nekik
köszönhető valaminek a valóra
váltása, létrejötte.
Nem csupán hátránya
it, hanem előnyeit is élvezhet
jük a felejtésnek. Nem vélet
len a mondás: „Az idő min
dent megszépít.” Idővel hajla
mosak vagyunk „csak a szépre
emlékezni”, a részletekben rejlő
bosszúságokról, kellemetlensé
gekről, konfliktusokról megfe
ledkezni. Érdekes az a jelenség
is, amit nosztalgiázásnak neve
zünk, olyankor az évek múlásá
val sok minden átértékelődik,
könnyebbnek, egyszerűbbnek
tűnnek az egykori történések.
Mindig a tegnap a könnyebb, a
ma nehezebb, a holnap pedig ki
tudja, mit hoz?
Azt szokták tanácsolni, ha
van egy problémád, ne azon rá

gódj, hogy miért történhetett
meg, helyette előre tekints, a
megoldásra koncentrálj, még
pedig úgy, hogy az mindenki
nek jó legyen.
Benjamin Reiter munkapszi
chológus több dologra hívja fel
a figyelmet a munka, a szabad
idő, a kapcsolataink és az énidőnk egyensúlyba hozatala
érdekében:
Gondolkozzunk el azon,
hogy az életünkben me
lyek azok a területek, ahol új
energiákkal tudjuk feltölteni
magunkat.
Tudatosan zárjuk le a na
pot. Írjuk le, hogy mi ment jól
aznap, mi az, ami nehéz volt és
mi az, amit semmiképpen sem
szabad elfelejteni a követke
ző reggel. Ez kapacitást szaba
dít fel a fejünkben és biztosítja,
hogy semmit ne felejtsünk el.
Szente Tünde
Illusztráció: pixabay.com
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Közös játék - műszakhoz igazítva
Társasjáték klub az MMK-ban
Néhány hete egy üzemi
riport alkalmával, a
Meleghengermű „vasas”
környezetében tűnt fel
számomra Francsákné
Póti Magdi darus jókedve.
Beszélgetés közben
kiderült, a mosolya
nemcsak egy napra szól,
máskor is, másutt is
megtalálja a derűre való
okot.
Ilyen hely a Társasjáték Klub
is, amely egy lakáson indult,
majd kinőve a nappalit, ka
pott helyet a Munkásművelő
dési Központban. Mondhatni,
rendszereséggel jönnek össze
péntek délutánonként, de ezt
pontosítani kell, hisz Magdi és
kollégája műszakbeosztásához
igazítják összejöveteleiket.
– Még a Covid előtt több
alkalommal részt vettünk az
MMK vetélkedőin. Az egyik
után adódott a kérdés, mi len
ne, ha otthon folytatnánk? Így
kezdődött, úgy két évvel ezelőtt,
hogy összejöttünk társasjáté
kozni. Nem maradt titokban,
egyre többen kapcsolódtak be,
ezért kértünk helyet itt – mesélt
a kezdetekről Magdi.
– Bárki jöhet, fontos, hogy
jókedvű legyen – tette hozzá.

Na, ezt hogy mutogassam el?
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Vajon mit rajzol a táblára a játékostárs?

Közben
pakolgatták
az
Activity kártyáit, megbeszél
ték, hogy melyikkel kezdenek.
Fontos gyakorlás volt ez a pén
teki alkalom, hisz a Covid miat
ti, tavaszi bezártság után október
harmadik hétvégéjére halasztot
ták az MMK-ban a bajnokságot.
Máris kezdődött a „mutogatás”,
amelyben a „fokhagyma” szó bi
zonyult kihívásnak. Fokozódott
az izgalom, emelkedett a hang
erő. Némi szünetet kivárva kér
dezhettem meg a részleteket.

Munkahelytől, kortól, nem
től függetlenül jött össze a
tizenöt fős csapat. Van, aki az
idősek otthonában dolgozik, van
tanárnő, aki diákjai elől titkolja
a hobbiját, vannak nyugdíjasok
és aktív vasműsök is. Ezen a
pénteken Magdin kívül Sümegi
Margittal, a Vasmű nyugdíjasá
val, Németh Lajossal, a vállalat
Informatikai Igazgatóságának
programozójával és Jámbor
Ágnessel, a Dunaferr közép
iskola egykori gondnokával
találkoztam.
– Jó a társaság, jó a hangu
lat – válaszoltak egymás szavá
ba vágva kérdésemre.
– Játszani kell, ennyi az
egész! – hangsúlyozták.
– Nincs tétje a játéknak, csak
örömet szerez, nevetünk ma
gunkon és egymáson – mond
ta Jámbor Ágnes –, időnként
a felnőtt gyerekeink is velünk
tartanak.
– Otthon soha nem játszunk,
sem én, sem a gyerekek – je
gyezte meg Sümegi Margit –, itt
viszont jó összejárni, visszavál
tozunk gyerekekké egy kicsit.
Közben pörögtek a kártyák,
személyeket kellett felismer
ni. Előkerült a történelem, majd

kétely esetén a telefonokon ke
resztül interneten megtörtént
az elhangzottak szigorú ellen
őrzése is.
– Ez egy munkavédelmi sap
ka – jegyezte meg valaki egy
rajzra nevetve.
– Az a jó, hogy ahányan va
gyunk, annyiféle módon gon
dolkodunk – szólalt meg a höl
gyekhez képest igen mérsékelt
hangerővel Németh Lajos.
Néha én is kérdezhettem a já
ték hevében. Megtudtam, hogy
otthonról hozzák a társasjáté
kokat, és hosszasan kutakod
va sem tudtak abszolút kedven
cet kiemelni, bár a Scrabble-t
említve többen örvendeztek,
régi nagy partikra emlékez
ve. Újdonságok után kutatva
még Budapestre, a Lurdy-házba
is elmentek egy társasjáték
kiállításra.
– Elhoztuk a gyerekek me
móriakártyáit egy összejövete
lünkre, itt voltak a gyerekek is.
Bizony kenterbe vertek bennün
ket – mesélte nevetve Jámbor
Ágnes.
Nem úszhattam meg, illen
dőségből nekem is kellett kár
tyát húznom. Palástoltam a za
varomat, nem árultam el, hogy
csak néhány éve játszom újra.
Korábban bűntudat miatt ma
radtam ki még a családi partik
ból is, hiszen mindig rengeteg
dolgom volt. Ebben a pillanat
ban azonban nem volt válasz
tásom, mindenki engem nézett.
– Hát legyen! – mond
tam, és elindultam a tábla felé
Loch Ness-i szörnyet rajzolni.
Sikerült kapcsolódnom a társa
sághoz rejtett belső gondolatok
kal, hisz másként hogyan is ta
lálhatták volna ki, ugyan mit áb
rázol a kusza irkafirkám?
Ebben a pillanatban bizo
nyossá vált bennem, hogy já
ték közben összekapcsolódnak
gondolatok, érzelmek, különös
energiákat gerjesztve, amelyek
kiszínezik a hétköznapokat.
K. É.

Lételeme tenni a közösségért
Nyughatatlan nyugdíjas évek
Már akkoriban is ismertem
Mudra Józsefet, amikor
a Vasműben az erőműnél
dolgozott. Főállása
mellett mindig szakított
időt önkéntes munkára,
közösségek képviseletére.
Többek között az energiater
melésben és -elosztásban meg
szerzett szakmai tudását, ta
pasztalatát lakókörzetében is
hasznosította. A Béke városrész
ben korszerűsítettek egy helyi
hőközpontot úgy, hogy a városi
átlagnál számottevően kevesebb
fűtési alapdíjat fizetnek az ott la
kók. Mindig kész faültetésre is a
város közterületein, miközben a
Máltai Szeretetszolgálat Duna
újvárosi Csoportjának vezetője.
Legutóbb fügebokrok városi te
lepítéséről beszélgettünk, ami
kor feltűnt, hogy milyen haté
kony beosztással kezeli idejét,
értelmet adva napjainak.
– Élve a korhatár előtti nyug
díjazás lehetőségével, 2009.
december
elsejétől
váltam
meg a DUNAFERR
Energ i a szolg ált ató
egységétől, ahol közel
negyven évig dolgoz
tam – emlékszik vissza
az évtizedes döntésé
re. – Amikor visszavá
sárolta a cégcsoport az
erőművet, én úgy érez
tem, hogy partvonalra kerültem.
Ez nem volt jó érzés, reggelen
te úgy indulni a munkahelyem
re, hogy mit is fogok aznap csi
nálni... így az előre hozott nyug
díj lehetőségét választottam.
– Korábban is végeztem ka
ritatív tevékenységet a Máltai
Szeretetszolgálatnál, közös kép
viselőként dolgoztam a lakókö
zösségemben, igazgatósági tag
ja voltam a lakásszövetkezet
nek – magyarázza, majd napi
elfoglaltságai kapcsán a Máltai
Szeretetszolgálat dunaújvárosi
jelenlétéről beszél.
– Dunaújvárosban több
mint tizenöt éve indult el a

A karitatív tevékenység része az ételosztás is

szolgálat működése, én egyik
önkéntes tagjuk voltam, majd
két-három év múlva vettem át
a csoport vezetését. Ez egy ka
ritatív munka. Adományokat
gyűjtünk és osztunk.
Főként ruhaneműket,
karácsony előtt tartós
élelmiszert, valamint
segítünk a hozzánk
fordulóknak ügyesbajos dolgaik intézé
sében. Begyűjtjük az
adományt, válogat
juk, majd térítésmentesen ki
adjuk a rászorulóknak. Évente
öt-hatszáz főnek, családnak se
gítünk a nehéz napok túlélésé
ben. Vezetünk ugyan magunk
nak statisztikát, de nem kér
dezzük soha, hogy miért szük
séges a térítésmentes adomány
– mondja, majd a rászoruló
családokról folytatjuk a szót.
Sokukat személyesen ismerik.
Van közöttük nyolcgyermekes
házaspár, akiket említve elér
zékenyül, majd megértően bó
logat a valamikor jól menő vál
lalkozót említve.
– Szép ez a munka, de
nem könnyű. Egyre több a

rászoruló – teszi hozzá. –
Csinálom, ameddig tudom.
Együttműködünk más segí
tő szervezetekkel is, mint pél
dául a Családsegítő Szolgálat,
a Magyar Vöröskereszt és más
civil szervezetekkel, nemze
tiségi önkormányzatokkal is.
Működik még egy máltai cso
portunk Dunaújvárosban, a
Támogató Szolgálat. Az ő fel
adatuk a piaci árnál sokkal sze
rényebb térítés ellenében a fo
gyatékkal élők segítése, illet
ve idős családtagok gondozá
sában, ápolásában, szállításá
ban nyújtanak segítséget. A
Támogató Szolgálat működte
ti és felügyeli a nagy népszerű
ségnek örvendő máltai játszó
teret, játszóházat is.
Szóba kerül a közös képvi
selet témája is, egy tucat lép
csőház lakóinak segít József
a társasházukkal kapcsola
tos ügyekben, mindig a több
ség érdekeit tartva szem előtt.
Forintban is kifejezhető elő
nyöket jelent ezen a területen
a műszaki tudása, rengeteg ta
pasztalata. A problémák meg
oldásáról beszélgetve kiderül,

hogy itt is többnyire emberek
kel kell foglalkoznia.
Saját
családjára
tere
lem a szót. Egyik felnőtt fiuk
Londonban, a másik Berlinben
él. Még nincs unokájuk, de
„pótnagyszülői” elfoglaltságot
találtak az elmúlt években egy
sokgyerekes családnál, ahol öt
fiú nevelkedik szeretetben. A
legkisebb nemrég született.
– Számunkra külön élmény
a velük töltött idő. Szükségünk
van erre feltöltődésre, könnyeb
bé teszi a többi tevékenységet is
– mesél mosolyogva a családról.
Beszélt még a Dunaújváros
ban működő görög katolikus
egyházról is. Az alapítás óta a kö
zösség aktív tagjaként vesz részt
az egyházközség tevékenységé
ben, ez is része lett az életének.
Beszélgetésünk végére a fü
gebokrok maradnak. Apró
lékosan kitárgyaljuk, hogy mi
ként gondozzuk a már meg
lévőket, és milyen szempon
tok szerint keressünk majd
városszerte helyet az újak
nak. Tavasszal pedig együtt
ültetünk…
Kaszás Éva
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Nyolc érem a Magyar
Sárkányhajó Bajnokságról
A legeredményesebb országos versenyük volt
A Dragon Steel
Sportegyesület versenyzői
szeptember 18-20-án a
18. Magyar Sárkányhajó
Bajnokságon és
a 10 személyes Sárkány
hajó Magyar Bajnokságon
versenyeztek, az elmúlt
évek hagyományaihoz
híven a helyszín ezúttal is
Fadd-Dombori volt.
A háromnapos Magyar Bajnok
ságon az U18-as korosztálytól
egészen a Senior C korosztályig
200 és 2000 méteres versenytá
von mérettették meg magukat a
Magyar Sárkányhajó Szövetség
egyesületei. A Dragon Steel 41
elszánt, versenyre kiéhezett tag
gal állt rajthoz a két versenyen.
A pénteki napon a 18.
Magyar Sárkányhajó Bajnokság
2000 méteres versenyszámait
rendezték meg. A 2000 méteres
versenyszám üldözéses versen�
nyel és három fordulóval tarkí
tott pályáján premier vegyes le
génységgel indultak a mieink és
ebben a kategóriában bronzér
met szereztek.
Szombaton a 200 méteres
versenyszámok kerültek sorra, a
Dragon Steel három 20 fős egy
séget állított rajthoz. A Senior A
(40 év felettiek) vegyes legény
ség az első időfutamban nagyon
szoros küzdelemben csak 4. lett.
Mivel azonban két időfutam ös�
szesített eredménye adta a vég
eredményt, így a keményen vé
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gigharcolt második időfutam
után egy ezüstérmet szereztek.
A premier női legénység 200 mé
teren az első előfutamban máso
dik, a másodikban harmadik he
lyet szerzett. A végeredmény
szintén egy ragyogó ezüstérem
lett. Külön említést érdemel itt,
hogy a hajó fele új lányokból állt
össze, néhányuk egy hónapja lá
tott először sárkányhajólapátot.
A Premier open csapat – ahol
a tavalyi U18-as válogatott
ból is ültek fiatalok és négy női
versenyző is volt a hajóban –,
az első és a második időfutam
ban is a harmadik helyen futott
be, így megszületett a második
bronzérem.
Vasárnap a 10 személyes
Sárkányhajó Magyar Baj
nok
ságon hét legénységet indított
a Dragon Steel SE. A vegyes és

open kategória összes hajója
időmérő futammal kezdte a ver
sengést, melynek ideje alapján
A-B-C-D döntőbe sorolták az
egységeket, korosztálytól füg
getlenül. A Premier open csapat
200 méteres távon a B-döntőbe
került és ott a 2. helyen futott
be, így kategóriája 4. helyezését
érte el. A Senior A vegyes hajó
az időmérő futamok alapján az
A-döntőbe verekedte be ma
gát, majd ott remekül helytállt
és ez egy újabb csillogó ezüst
érmet jelentett az egyesület
nek. A Senior C (60 év feletti
ek) vegyes csapata a D-döntőbe
került, melyet fölényesen meg
is nyert. Mivel egyedüli Senior
C legénység volt, ezért őket a
Senior B csapatokkal együtt ér
tékelték, így csipetnyi különb
séggel lemaradva a dobogóról, a

4. helyen zártak. A Premier női
legénység, a „TündérKék”, 200
méteren a két időfutam ered
ménye alapján ismét ezüstér
met vívott ki.
A 2000 méteres távon a
Senior B open legénység méret
te meg magát. Harcosan küz
döttek, végül az ő nyakukba
akasztották a bronzéremért. Ezt
követően a Premier női csapat is
bronzérmet szerzett, a Premier
vegyes hajó pedig 5. helyen
végzett.
Összességében elmondható,
hogy a Dragon Steel SE 2008-as
fennállása óta ez volt a legered
ményesebb magyar bajnokság,
négy ezüst és négy bronzérem
mel, valamint értékes helyezé
sekkel. Remélhetőleg ez továb
bi és hosszan tartó lendületet ad
az egyesület versenyzőinek.

Méltónak lenni a névadóhoz
A szabályokat betartva zajlik az élet
Mozgalmas időszakot
tudhat maga mögött a
Dunaferr Sportegyesület
birkózószakosztálya. A
koronavírus-világjárvány
első hullámának
levonulását követően
a szakemberek óriási
elánnal vetették magukat a
munkába.
A nyár derekán napközis edző
tábort szerveztek a dunaújvá
rosi Birkózócentrumban, majd
augusztusban, Mezőfalván az
igazolt sportolóknak a Gurics
György BDSE sportolóival kö
zösen újabb edzőtábor szervez
tek 27 gyermek és négy fő edző
részvételével.

Nyers László emléktáblája előtt (balról) Tombor István,
a birkózók vezetőedzője, Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke,
Nyers Emma és Motyovszki Mátyás önkormányzati képviselő

Október 10-11-én rendezték meg Miskolcon a Szalontai Zol
tán Emlékversenyt, ahol hosszú idő után ismét összemérhették
tudásukat a serdülő korcsoport kötöttfogású, szabadfogású és
női birkózói. Az eseményen a Dunaferr SE négy versenyzővel
képviseltette magát. Nyikos Veronika (+66 kg) magabiztos bir
kózással jutott a döntőbe, ott az Érdi Spartacus versenyzőjét
kétvállal győzte le, így aranyérmes lett. Gangl Zétény (62 kg)
kötöttfogásban bejutott az elődöntőbe, ott vereséget szenve
dett, majd a bronzéremért BVSC-s ellenfelét 8:0 arányban le
győzve állhatott fel a dobogó 3. fokára. Szabadfogásban egy
vereséggel búcsúzott a további küzdelmektől. Angyal Márk
(52 kg) körmérkőzéses lebonyolítási rendszerben egy győze
lemmel és három vereséggel 4. helyen végzett. Horváth Ra
fael egy vereséggel kiesett a versenyből. Képünkön Nyikos
Veronika, a Dunaferr SE fiatal tehetsége a dobogó legfelső
fokán.

Szeptember 23-án Motyov
szki Mátyás önkormányzati
képviselő közbenjárásának kö
szönhetően az egykori radari
birkózócsarnok egy kiváló bir
kózó nevét vette fel, azóta több
küzdősport jeles képviselői
nek az otthona a Nyers László
Küzdőcsarnok.
Mátyás Gábor, a Dunaferr
SE ügyvezető elnöke és a bir
kózók szakmai igazgatója nosz
talgikus élményekkel beszélt az
eseményről.
– Vegyes érzelmekkel fogad
tam a névadót, de összességében
nagyon örültem ennek az
ünnepségnek. Kicsit szomorú
voltam a múlt miatt, hiszen ezt
az épületet a Radarban 2012-ben
be kellett zárni a kritikus állapota
miatt. A mi korosztályunk ott
nőtt fel, oda jártunk minden nap,
több ikonikus sportoló karrierje
indult, szárnyalt vagy éppen fe
jeződött be itt. Nyers László,
városunk első olimpikonja iga
zi etalon, mind sportolóként,
mind dunaújvárosi lokálpatri
ótaként. Több filmben is szere
pelt, így kulturális téren is, de
sportvezetőként is maradan
dót alkotott. Külön öröm, hogy
jómagam személyesen is talál
kozhattam vele. Mára az épüle

tet gyönyörűen felújították, több
sportág otthonává vált. Laci bá
csi egyénisége, eredményessége
önmagáért beszél, nem kis fel
adat egy ilyen névadóhoz mél
tónak lenni! Régen igazi közpon
ti tér volt, a sportolók együtt töl
tötték itt a szabadidejüket, edzé
sek után is összejártunk, főz
tünk itt, közösségi életet éltünk.
Kívánom, hogy ez most is ha
sonlóan működjön! Köszönet a
megvalósításért!
A sportágunkban, a birkózók
nál sajnos hosszabb időszak lesz,
amíg normalizálódik a helyzet.
Az edzéseket és a versenyszezont
nem tudtuk márciusban befejez
ni. Júliustól nagy létszámú edző
táborokat tartottunk, maximáli
san betartva a kialakult helyzet
ben meghozott kényszerű szabá
lyokat. A gyermek és ifjúsági kor
osztályú sportolók már ki voltak
éhezve a mozgásra, a munkára. A
birkózás nem az a sport, amelyet
érintés nélkül, a szabadban lehet
ne űzni. Természetesen, amíg le
hetséges, s amíg be nem tiltják,
addig edzünk, addig verseny
zünk, a szülők pedig teljes fele
lősségük tudatában eldönthetik,
hogy engedik-e a gyermekeiknek,
hogy sportoljanak, avagy nem.
Azt gondolom, ha ugyanazokat
a rendelkezéseket visszahoznák,
mint amik tavasszal voltak, óriá
si károkat okoznának minden té
ren, a sportban és a gazdaságban
egyaránt. Minden előírást teljes
mértékben betartva odafigyelünk
a biztonságra, a higiéniai feltéte
lekre. A versenyszezon kicsit rö
videbb lett, egyes versenyeket el
halasztottak, de azért lesznek,
amelyeket más formában, meg
kötésekkel, de megtartanak. A
lehetőségeket kihasználva zajlik
az élet, nem állunk meg, igyek
szünk alkalmazkodni az új kö
rülményekhez, még ha szigorúbb
intézkedéseket kell meghozni, ak
kor is! Úgy vélem, hogy a sport az
életünk, nem járható út, hogy ezt
feladjuk!
Szóládi Zoltán

2020. október 15
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Influenza elleni
védőoltás

A 2020/2021-es szezon ingye
nes influenza elleni védőoltása
megérkezett a vállalathoz. Ol
tásra jelentkezni a foglalkozásegészségügyi rendelőkben lehet,
minden munkanapon 10-11 óra
között. Előzetes egyeztetés az ol
táshoz nem szükséges. Az oltás
ra érkezőket kérjük, hogy visel
jenek orrot-szájat fedő maszkot!
Ha a folyosón többen vannak,
és nem tudják tartani a legalább
1,5 m-es távolságot, akkor kér
jük, a rendelő előtti szabad té
ren várakozzanak. Amennyiben
gyanú van arra, hogy az oltandó
személynek valamilyen fertőző
betegsége van, vagy bármilyen
betegségi tünetet észlel magán,
úgy kérjük, hogy csak a teljes
gyógyulást követően jöjjön ol
tásra. Kérdés esetén további in
formációért a 14-28 belső tele
fonszám hívható.

Fontos információk

Üzemi mentők:

4-104

Mobiltelefonról:

06 (20) 883-4-104
Üzemi tűzoltóság:

4-410

Központi diszpécser:

13-11

Biztonsági Igazgatóság
diszpécserközpont:

26-07, 11-79
Tudakozó:
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Javaslatokat várnak
Dunaújváros Megyei Jogú Vá
ros Közgyűlése minden évben
„Pro Cultura Intercisae” dí
jat adományoz. Az elismerés a
kimagasló teljesítményt nyúj
tó alkotó- és előadóművészek
nek, művészeti közösségeknek,
és mindazon személyeknek és
közösségeknek adományozha
tó, akik vagy amelyek a város
kultúrájáért, hazai, illetve nem
zetközi elismertségéért mara
dandót alkottak, tettek. A díj
posztumusz díjként is adomá
nyozható. A díjazott személyé
re bárki javaslatot tehet 2020.
november 15-ig, írásban.
A javaslatnak tartalmaz
nia kell a díjra méltónak tar
tott személy vagy közösség ne
vét, elérhetőségét, tevékeny
ségének általános ismerteté
sét és méltatását, a felterjesztő
nevét, aláírását és elérhetősé

gét, továbbá az egyéni felter
jesztett esetében a díj kifizeté
séhez szükséges adatokat: szü
letési hely és időpont, anyja
neve, TAJ-szám, adóazonosító,
telefonszám vagy e-mail cím.
A javaslatokat 2020. novem

ber 15-ig írásban kell eljuttatni
Pintér Tamás polgármesterhez
(2400 Dunaújváros, Városháza
tér 1-2.), aki a díjat 2021. janu
ár 22-én, a magyar kultúra nap
ján adja át, ünnepélyes keretek
között.

Ingyenes online
szakkörök és felkészítők
A
Dunaújvárosi
Egyetem
most több lehetőséget is kínál
azok számára, akik az éret
tségire jobban szeretnének
fel
készülni vagy éppen újra
megpróbálnák azt a jobb telje
sítményért.
Várják azokat az érdeklődő
ket is, akik angol nyelvvizsgát
szeretnének tenni és szükségük
van plusz képzésre vagy szin
tet lépnének nyelvtudásukban.
Akiket érdekel a modern kor
legnagyobb kérdése, a robotika
és szeretnének többet megtud
ni a robotépítésről, azok számá
ra is szerveznek oktatási prog
ramot. A következő szakkörök
re és felkészítőkre van lehetőség
jelentkezni:
• Középszintű matematika
1 és 2 érettségi felkészítő

• Emelt szintű fizika
érettségi felkészítő
• Közép- és emelt szintű
informatika érettségi
felkészítő
• Angol nyelvi szintemelő
és nyelvvizsga-előkészítő
• Robotépítő szakkör

A kurzusok mindegyike díjmen
tes és online formában zajlik, a
képzések összesen 60 órásak. Je
lentkezni a kalocsai@uniduna.
hu e-mail címen keresztül lehet.
A szakkörök az „EFOP-3.4.416-2017-00022” projekt kereté
ben valósulnak meg.
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