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Mesterséges intelligencia az acéliparban

Város a gyárban

A közelmúltban megrendezett Microsoft Envision Forum
előadói között az ISD DUNAFERR Zrt. képviselője is jelen
volt. Többek között a Mesterséges Intelligencia üzleti alkalmazásáról, valamint a digitális vállalati működésre történő
felkészülésről is érdekes előadásokat hallgathattak meg a
résztvevők.

A városból a Vasmű felé vezető utak a gyárkapukon túl is
folytatódnak. Zöld felületek oldják az üzemek szürke tónusát. Mondhatni, külön kis város terül el odabenn. A háttérben a gyárban folytatódó várost is gondozza, üzemelteti
egy kis csapat, a létesítménygazdálkodási főosztály szakemberei.

3. oldal

Már helyükre kerültek
a főbb berendezések

6. oldal

Irodalmi pályázat karácsony közeledtével

Az októberi lapszámunkban történt legutóbbi híradás óta a
külső szemlélő számára is nagyon sok minden megváltozott
a Fémbevonóműben. A kapacitásnövelő beruházáson folyamatosan haladnak a munkálatokkal.

A Dunaferr Magazin vers- és prózaíró pályázatot hirdet a vállalatcsoport munkavállalói részére. Várjuk verseiket, novelláikat! A beérkező írásokból válogatást közlünk a magazin
december 18-án megjelenő karácsonyi lapszámában, a legsikeresebb alkotókat értékes könyvcsomaggal jutalmazzuk.

4. oldal

AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja

16. oldal

Aktuális

Tisztelt Kollégák!
A közel fél éve fennálló komoly gazdasági és pénzügyi veszteségek okán fordulok Önökhöz, megértésüket és együttműködésüket
kérem. A helyzet komoly és súlyos, a tét pedig a vállalat jövője.
Mint tudják, a 2019. év rendkívüli kihívások elé állította és állítja jelenleg is az európai acélgyártókat. A 2008-as válság óta egyetlen évben sem volt ilyen súlyos a helyzet, mint most. A legnagyobb acélfelhasználó iparágakban tapasztalható visszaesés az acélipar gyengülését, a kereslet csökkenését okozza, ami együtt jár a magas vasérc- és szénárakkal. Azaz, a kereslet csökken, miközben
a termelés drágul. Költségeinket pedig még tovább növelik az Európára jellemző szigorú környezetvédelmi és szén-dioxid-kibocsátási előírások terhei.
Ebben a helyzetben minden jelentős acélgyártó termelési szintjének csökkentésére kényszerült, ez alól a Dunaferr sem volt kivétel
ez év második negyedévétől kezdve. Az elhúzódó válságra azonban már a termelés visszafogása sem jelent önmagában megoldást.
A Dunaferr Társaságcsoport jelentős veszteségeket kénytelen elkönyvelni 2019. első negyedévétől, amire már nem nyújtanak fedezetet a 2017–2018. években képzett tartalékok.
A Dunaferr jövőjét meghatározó további tényezők – a kötelező környezetvédelmi beruházások és a szén-dioxid-kibocsátás finanszírozása – kapcsán még májusban azzal a kéréssel fordultam munkavállalóink felé, hogy a szabadságos bért a szükséges beruházások finanszírozására fordíthassuk. Sajnos az érdekképviseleti szervezetek közömbösen reagáltak erre a kérésre. A hivatali idejük
végén járó helyi hatóságok is inkább politikai kérdésként kezelték az ügyet és eszközként használták fel a választási kampányban
ahelyett, hogy a megoldásban segítették volna a Dunaferrt. Bízunk abban, hogy a kormány valódi segítséget nyújt, de nekünk magunknak is sok mindent fel kell áldoznunk azért, hogy a Dunaferr a jövőben is működhessen.
Amit lehet megtettünk a válság kezelésére, de eljutottunk arra a pontra, ahol már nincs más választásunk, mint létszámleépítés
végrehajtása. A leépítés főleg az adminisztráció és karbantartás területét érinti majd.
Tudjuk, hogy a rossz hír sosem jön jókor, de a Dunaferr eddig tudott kitartani. A szomszédos és a legnagyobb acélgyártók Európában már hónapokkal ezelőtt végrehajtottak leépítéseket: átlagosan 10–20%-os leépítést jelentett be a US Steel Kassa, a Tata Steel,
az ArcelorMittal és más vállalatok is. Sajnos, nekünk is ezt az utat kell követnünk, másképp a Dunaferr jövőjét tennénk kockára, és
valójában már most is több hónapos késésben vagyunk.
Az érdekképviseletekkel együttműködve mindent megteszünk annak érdekében, hogy enyhítsük a munkájukat elvesztő dolgozók nehézségeit. Dunaújvárosban és környékén a munkaerőpiac továbbra is igen élénk, ezért bízom benne, hogy a legtöbb érintett
munkavállaló minél előbb tud új munkahelyet találni.
Tisztában vagyok vele, hogy a szavaim nem enyhítik aggodalmaikat, de bízom a megértésükben. Továbbra is mindent megteszünk
annak érdekében, hogy csökkentsük a költségeket és feltárjuk a tartalékokat a Dunaferr működőképességének fenntartása érdekében.

Dunaújváros, 2019. október 29.

								Evgeny Tankhilevich
								
cégvezető
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Mesterséges intelligencia
alkalmazása az acéliparban
Kollégánk előadása a Microsoft szakmai fórumán
November 12-én rendezték
meg Budapesten, a
Groupama Aréna exkluzív
konferenciacsarnokában
a Microsoft Envision
Forumot, amelynek előadói
között az ISD DUNAFERR
Zrt. képviselője is jelen
volt. Többek között a
Mesterséges Intelligencia
üzleti alkalmazása,
valamint a digitális vállalati
működésre történő
felkészülés témaköreiben
is érdekes előadásokat
hallgathattak meg a
rendezvény résztvevői.
Együtt a jövőbe! Mesterséges Intelligencia alkalmazása a versenyképes acéltermékek gyártásában – ezzel a címmel tartott
közös előadást a szakmai fórumon Portász Attila, az RMS és
HR Igazgatóság K+F osztályvezetője, a vállalat kutatás-fejlesztési projektjeinek egyik szakértője, valamint Nagy-Rácz István, a
DmLab Kft. társalapítója. Portász
Attila az acélról szóló rövid
ismeretterjesztő bevezetést kö
vetően beszélt az ISD DUNAFERR magyar gazdaságban betöltött szerepéről, majd sorra vette
azokat a fontosabb állomásokat,

Portász Attila (balról) és a rendezvény egyik moderátora, a Millásreggeli
című rádiós gazdasági magazin műsorvezetője, Mihálovits András

Impozáns helyszínt biztosított a rendezvényhez a Groupama Aréna,
amelynek építéséhez 3000 tonna acélt használtak fel

amelyek mentén a vállalat ma
még kisebb, de kitartó lépésekkel halad a digitális technológiák
alkalmazása felé. Visszatekintve
erre a folyamatra, a legelső állomást talán az jelentette, amikor
bevezették a gyárban a számítógépes mérésadatgyűjtő rendszert.
Újabb jelentős lépés volt az SAP
vállalatirányítási rendszer bevezetése, majd a Machine Learning,
azaz a gépi tanulás képességével
rendelkező eszközök használata
egyes termelőberendezéseken.
Pár éve „okos” felületellenőrző
rendszerek működnek több területen is, a tavalyi évben pedig
lezajlott a vállalatnál a digitális

érettség felmérése is. Az átfogó
Ipar 4.0 stratégia megalkotását
is tervezi a közeljövőben az ISD
DUNAFERR.
Az előadó említést tett arról
a jelenleg zajló mintaprojektről
is, amelynek keretében a Micro
softtal együttműködve, a rendelkezésre álló adatvagyon és a
Mesterséges Intelligencia segítségével a Meleghengermű termékeinek minőségjavítási lehetőségeit vizsgálják. A projekt
lényege, hogy szenzoradatokat
juttatnak el egy felhőalapú virtuális tárhelyre, ahol az adatanalízist követően az adott termék tekintetében a mechanikai
anyagjellemzőinek folyamatképességének javítása válik lehetővé. Portász Attila hangsúlyozta: a folyamatos szemléletformálás és kompetenciafejlesztés
mellett nagyon fontos, hogy a
megszerzett tudás a gyártási folyamatokba integrálható legyen
és a vállalat versenyképességének növelését szolgálja.
Az üzleti fórum előadásain a résztvevők megismerhették
a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazását és az üzleti
eredményekre gyakorolt hatását
számos konkrét példán át a különféle iparágakban, üzleti területeken. Iparági szakértőktől
és más vállalati vezetőktől hallhattak arról, hogyan alakíthatja át az üzletmenetet a digitális
transzformáció. Az elmúlt években egyre több vállalat felismerte ezt, és ált át teljes egészében,
vagy egyes folyamataiban digitális működésre a felhőszolgáltatások segítségével.
A Microsoft Envision Fo
rumon megvalósult stratégiákról, döntési dilemmákról, gyakorlati példákról, jövőtálló megközelítésekről cserélhettek tapasztalatot és kaphattak inspiráló, új ötleteket a jelenlévő
szakemberek.
Sz. I.
2019. november
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Aktuális

Már helyükre kerültek
a főbb berendezések
Német-magyar együttműködés
Az októberi lapszámunkban
történt legutóbbi híradás
óta a külső szemlélő
számára is nagyon sok
minden megváltozott
a Fémbevonóműben.
A kapacitásnövelő
beruházáson időközben
befejeződtek a bontási
munkálatok, s mire lapunk
megjelenik, az építési
munkálatok közül is több
a végéhez közeledik már.
November 12-én jártunk a beruházási helyszínen, ahol Bucsi
Tamás gyárvezető, projektmenedzser foglalta össze röviden
az elmúlt hetek történéseit:
– Október 21-én állítottuk
meg a berendezést, s ezt követően nagy intenzitással megkezdődött az acélszerkezetek bontása, valamint a kemence átépítésre kerülő részeinek bontása
is. A Fémbevonómű munkavállalói végezték a görgők kiszerelését, az égők leszerelését, ugyanakkor a Gyártó Egység kollégáinak részvételével megkezdődött a csővezetékek szerelése,
illetve az acélszerkezeti munkálatok. A kemencebontási munkálatok végeztével a fővállalkozó német LOI Tenova szakem-

berei azonnal elkezdték az új kemencefalazat építését a kemence
7-8. zónájában, és a direkt tüzelésű részében is, majd megtörtént a két rapid jet cooler (turbóhűtő) beépítése is. A falazat építésével az elmúlt héten végeztek
a kivitelezők. A napokban kerülnek rá a kemencetetőre a direkt tüzelésű zóna fölé az új rekuperátorok. Folyamatban van
az égők gáz- és levegőellátását
biztosító csővezetékek kiépítése is. A kemence megmaradó részében található sugárzócsöves
égők szerelvényezése is befejeződött már. A megnövekedett fűtési teljesítmény elérése érdekében
a fő gázfogadó egységünk cseréje
is megtörténik. A hajtásrendszer
korszerűsítésének keretében a
PLC-vezérlés cseréje is megtörténik az IT Igazgatóság folyamatirányítási egységének dolgozói aktív részvételével, illetve hideghengerműs kollégák is segítik
ezt a munkát. Megvalósul majd
több hajtómű cseréje és a megnövekedett terheléshez új motorokat is beépítünk majd. A villamos rendszerben három irányítópult komplett cseréje, valamint a 0,4 kV-os villamos elosztó teljes felújítása is megtörtént.
Sz. I.

A hőkezelő kemence 7-8. zónájának átépítésre kerülő része a bontás
fázisában
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A sugárzócsöves kemencezóna kéményének beemelése

A horganyzókád utáni hűtés csővezetékeinek szerelése

Ralf Kaatz, a beruházó cég szerelésvezetője és Bucsi Tamás gyárvezető

Az átépített kemenceszakaszt lezáró függőfal építése
A horganyzókád utáni levegős hűtés második hűtőpadjának beemelése

A rapid jet coolerek vizes hűtőtornyai

A második rapid jet coolert emelik a helyére a szakemberek

A beruházással párhuzamosan éves nagyjavítás is zajlik a gyártóműben,
ennek egyik területe a húzva-egyengető berendezés felújítása

Komplett új falazat a hőkezelő kemence direkt tüzelésű zónájában

2019. november
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Gyári élet

Eszközök a technológia
hátterében
Város a gyárban
A városból a Vasmű felé
vezető utak a gyárkapukon
túl is folytatódnak. Még
a főutcai platánsor is
„igyekszik” a nagyolvasztó
felé, a kereszteződésekben
pedig táblák jelzik
az utcaneveket.
A technológiából
ismert elnevezésekkel
találkozunk, mint Kokilla
út vagy Labor út. Zöld
felületek oldják az üzemek
szürke tónusát. Mondhatni,
külön kis város terül el
odabenn.
Világos színt kaptak az irodaés az öltözőépületek. Akik dolgozni járnak, megszokták, hogy
minden működik. A reggeli műszakkezdéskor világítanak a
lámpák, meleg víz folyik a zuhanyzó csapjaiból, télen valakik eltakarítják a havat, nyáron
nyírják a füvet, rendszeresen elszállítják a hulladékot. Többet
foglalkozunk a technológiai fo6

lyamatokkal, és eszünkbe sem
jut, hogy a háttérben a gyárban
folytatódó várost is gondozza,
üzemelteti egy kis csapat.

Létesítménygazdálkodás
Az eszközgazdálkodási igazgatóhelyettes szervezetében a létesítménygazdálkodási főosztály vezetői és munkatársai
gondoskodnak a technológia
hátterének működéséről. Hozzájuk tartozik a klasszikus telephely irodaházaival, öltözőivel, a központi úthálózat és a
járdák, azok világítása, a kapuk
és kerítések, a telephely tűzivízhálózata, a zöldterületek, pihenőparkok üzemeltetése, a kommunális és szelektív hulladékok
kezelése. Ezen túl több mint
nyolcvan darab, három és fél
tonnánál kisebb járművet, kisteherautót, személygépkocsit működtetnek.
Félszavakból értik egymást
a csapatban. Siba László léte-

sítménygazdálkodási főosztályvezető fogja össze Klein Pál
telephelygazdálkodási osztályvezető, Molnár László ingatlangazdálkodási
osztályvezető és Puskás Mónika munkatárs, valamint az üzemeltetéseket, karbantartásokat és központi szolgáltatásokat ellátó
munkavállalók tevékenységét.
Míg Klein Pál a külső tér mű-

ködését szervezi nap mint nap,
addig Molnár László az épületek, fürdők üzemeltetéséért felel, Puskás Mónikához a gépjárművek, a mozgás, a szállítás, az
utaztatás tartozik.
Emellett több, az ISD DU
NA
FERR egészére kiterjedő
központi szolgáltatási területet
gondoznak a szervezet munkavállalói. A műszaki dokumentációs iroda és térinformatika
részlegét Deutschmann-né Bőke
Zsuzsa vezeti. Az iratkezelést, a
postaszolgálatot, az irattározást
Szilágyiné Kárpáti Éva és Kisné
Mergl Tünde fogja össze, a kiküldetésekkel kapcsolatos feladatokat Fazekas Éva látja el. Üzemel
a Vasműben egy konténeres, automata üzemanyagtöltő állomás
is, amely gázolajat ad a mozdonyoknak, targoncáknak, kamionoknak és más munkagépnek.
Működtetését szintén a létesítménygazdálkodási csapat végzi Éberhardt Tamás vezetésével.
A karbantartások, felújítások
és üzemeltetés területén belül
minden szakiránynak megvan
a saját felelőse. Az épületgépészet területén Németh András,
a villamos területen Komiszár
Pál, míg az építészetnél Páger
Péter látja el ezeket a műszaki
feladatokat.
Minden évszak, minden nap
tartogat számukra kihívást, miközben a napi feladatokon kívül
több projekt megvalósításában
is részt vesznek. Legutóbb az
igazgatósági konyhafelújítás jelentett számukra a napi rutintól
eltérő feladatokat, most a tan-

műhely bővítése hoz újdonságokat. De ők gondoskodnak az
aktuális Vasasnap teendőiről is.
Rá is kérdeztem, mikor kezdik a
következő Vasasnap szervezését? Igazából már a Vasasnapot
követő héten elkezdték, de
szeptember óta már gőzerővel
dolgoznak azon, hogy 2020-ban
is minden a helyén legyen majd
és mindenki jól érezze magát.
Naponta érkezik hozzájuk kérés, panasz. Olykor egy villanykörte hiányzik, máskor az egyik
fürdőben romlik el a csap, vagy
légteleníteni kell a radiátorokat,
tisztítani a klímát, letört ágakat
elhordani vihar után az útról.
Munkájuk hasonlatos egy város
üzemeltetéséhez.

Arcok a csapatból
Aligha gondol egy fiatal pályaválasztás előtt arra, hogy létesítménygazdálkodó lesz. Más-más
területen dolgoztak a Vasműben, mielőtt itt megállapodtak.
Közös bennük, hogy a gyáron
belül változtattak munkaterületet, „kerítésen belül” maradtak
mindannyian.
Siba László a Vasmű ösztön
díjasaként gépészmérnöknek és
műszaki tanárnak tanult a helyi
főiskolán:
– Választhat
tam ’90-ben, a
diplomám átvételekor, hogy
a főiskolán maradok kezdő tanárként, vagy a Vasműbe jövök.
Akkoriban kétszer annyi fizetést adott a gyár, az Acélműben
kezdtem hidraulikus lakatosként.
Üzemvezető-helyettes
voltam, amikor a privatizációt
követően az Acélművek Kft. beolvadt a Dunaferr Zrt.-be és az
eszközgazdálkodáshoz kerültem. Itt is fontos a gépész szakma, hisz épületgépészettel, járművekkel foglalkozunk, azonban itt naponta adódik új kihívás más szakmákból is, időről
időre új projektekben dolgozunk. Rendszeresek a megoldandó nehéz helyzetek, de szerencsére a csapattal sokszor
érünk el apró eredményeket,
ami mindig előrelendít. Nem

gondolkodtam soha más munkahelyben. Édesapám is innen
ment nyugdíjba, van egyfajta családi kötődés a gyárhoz –
mondja, majd hangsúlyozza –
az állandóság mellett minden
nap tartogat valami újat, valami mást.
Klein
Pál
diplomás geodétaként kezdett ’82-ben az
Üzemfenntar
tásnál. Koráb
ban már beszélgettünk vele a
természet szeretetéről, benne a
hegyekről, a geodéták szabadságérzetéről, ami fontos számára. A térinformatikáról került át
a telephelygazdálkodáshoz:
– Nagyképűség lenne azt
mondanom, hogy valamiféle hűség miatt maradtam a Vasműben,
inkább célszerű okok tereltek.
Érettségi
után,
geodéziai
tanulmányaim előtt lakatos csoportban dolgoztam egy évet.
Apu az Energiánál volt, ő találta ezt a munkahelyet. Diploma
után az Üzemfenntartásnál
adódott hely. Lakást kaptam,
majd később a tervezőirodán
térinformatikai munkát ajánlottak. Nem tudtam ellenállni. Soha nem bántam meg választásaimat, az adott pillanatban, az akkori információk szerint jó döntések voltak – vázolja
fel pályaképét. – Most 400 hektár, azaz 4 millió négyzetméter a
munkaterületem. Tavasszal utat
javítunk, télen havat takarítunk,
nyáron növényeket gondozunk.
Közben át-átvágnak egy-egy ve-

zetéket a munkagépek, elromlik egy világítótest. Mindenütt
a gyárban személyes ismerősökkel tartom a napi kapcsolatot. Folyamatosan figyelni kell
valamire.
Molnár László érettségi
után géplakatosként kezdett a
profilüzemben, 1988-ban. Innen
ment katonának, majd egy éven
át taxisként próbálkozott. Sofőrt
kerestek a Lemezalakítóban, így
ott folytatta:
– Pár évig
dolgoztam ott,
majd átkerül
tem az Igazga
tóságra.
Már
ennél a szervezetnél kezdtem
a főiskolát gépészmérnöki karon. Sofőrként dolgoztam továbbra is, mellette levelező tagozaton tanultam. Diploma
után főmunkatárs lettem, majd
osztályvezető. Feladatom a nem
technológiai épületek, fürdők,
irodaépületek üzemeltetése egy
szakmailag felkészült csapattal.
Ezek karbantartása fontos, hiszen azt szeretnénk, hogy hos�szú távon is használhatóak legyenek. Részben én találkozom
azokkal, akiknek problémája
akad. Nem takarítottak, nem
fűt a radiátor, elromlott a klíma, dugulás van a mosdóban,
beázik az épület, nem működik a szódaautomata, elromlott
az ajtózár, rovarokat, rágcsálókat találtak stb. Ha megfelelően
működik minden, világít a lámpa, van melegvíz, az természetes az embereknek. Mi akkor

kerülünk előtérbe, ha probléma van. Igyekszünk megfelelni
mindenki elvárásainak. A terület nagyságát szemléltetve csak
fényforrásból közel 11 000 darab, zuhanyállásból több mint
450 található az általunk kezelt
ingatlanokban. Minden nap
adódik valami, amitől változatos a munkám. Nincs évszak,
ami ne adna más-más, a korábbiaktól eltérő feladatot.
Puskás Mónika a gépjárművekkel foglalkozik:
– Csaknem nyolcvan gépkocsi üzemeltetése tartozik főosztályunkhoz, melyeknek a karbantartását, javíttatását végezzük. Nagy örömünkre szolgál,
hogy a közelmúltban huszonkét
korszerű, új gépjárművel bővült
a gépjárműflotta. Teherszállítást
és személyszállítást végzünk
gyáron belül és kívül az ISD
DUNAFERR Zrt. és a vállalatcsoport részére. Például
működtetünk futárszolgálatot
Budapestre, dolgozóinkat szállítjuk külföldre vásárokra, tanfolyamokra, rendezvényekre.
Több autó az üzemeknél teljesít szolgálatot, azok karbantartása és javítása is hozzánk tartozik – beszél összetett munkájáról Mónika, majd a kezdetekhez
kanyarodunk vissza. Mónika
’92-ben kezdett a Vasműben:
– Férjhez mentem, a férjem itt, Dunaújvárosban élt, a
Vasműben dolgozott. A szervezőkhöz kerültem, titkárnői állást kaptam. 1996-ban
született meg a
lányom. Gyes
után a kereskedelmi igazgatóságra kerültem, ahol már a
gépkocsikkal,
rendezvényekkel, futárszolgálattal foglalkoztam és azóta is foglalkozom,
csak ma már az eszközgazdálkodási igazgatóhelyettes szervezetében. Akkoriban a régióban a legjobb választás a Vasmű
volt. Minden időszak érdekes, minden nap újdonságokat
hoz itt nálunk. Nagyon gyorsan
megy az idő munka közben, jó
csapatban dolgozom.
Kaszás Éva
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A Folyamattámogatási Alprojekt
eredményei (2.)
Közös megoldások, pozitív hozzáállással
A Gépjárműipari Projekt
keretében működő
Folyamattámogatási
Alprojekt eredményeiről
szeptember 19-én szakmai
napon számoltak be a
projekt érintett vezetői,
szakemberei. Cikkünk
második részében a
projekttagok közül
beszélgettünk három
szakemberrel.
A Hideghengermű hengersorés hőkezelő üzemében 2019.
áprilisában indult a projekt,
amelynek fókuszában az 1760as irányváltó hengerállvány és a
hozzá kapcsolódó területek álltak.
– A „veszteségvadászat” során az állásidő-diagram alapján a legtöbb termeléskiesést
eredményező okokat kerestük – mondja Nagy
János Norbert üzemmérnök. –
Az alábbi négy fő veszteségidővel kezdtünk foglalkozni: befűzési idő, munkahengercsere,
támhengercsere és támhenger
olaj-levegő ködkenés, felületellenőrzés. A megoldások kereséséhez az állványon dolgozó sze-

mélyzetet is megkérdeztük: 111
javaslatot kaptunk tőlük, melyeket elemeztünk és 63 feladatra szűkítettünk. Mind a 63-mal
foglalkoztunk, 42 feladatra sikerült rövid időn belül megoldást
találnunk, és 21 megoldása van
jelenleg folyamatban. A megoldott feladatok között vannak
nagyobb volumenűek, mint például a hengergazdálkodási modul SAP-os fejlesztése, mely lehetővé teszi a teljes nyomtatás- és papírmentes használatot, illetve megjelenítésre kerültek olyan plusz adatok, melyek
a személyzet munkáját könnyítik. Elkészültek továbbá a munka- és támhengercsere standard
utasításai munkakörökre bontva, ezek
oktatása még hátravan. Dolgozunk még
továbbá a sori műszaknaplók digitalizálásán, papírmentessé
tételén is.
A projektben résztvevő munkatársak örömmel vették, hogy
kereka sztal-megb e szélé seket tartottunk, itt mindenki elmondhatta saját véleményét és
a megoldások kialakítását közös
döntések alapján kezdtük meg.
Az eredeti tisztítás munkafo-

lyamatban résztvevők tevékenységét műszakonként egy közös
pizzázással köszöntük meg.
A személyes tapasztalataim rendkívül pozitívak, legfőképp ami a különböző területek, üzemek együttműködését
illeti. Kivétel nélkül mindenki első szóra segítőkészen állt a
kérdésekhez. Ezúton szeretném
megköszönni a gépészeti üzem,
a villamos üzem és a termelésirányítás együttműködését és az
állványnál dolgozó személyzet
pozitív hozzáállását.
– Amikor elkezdődött a
Hideghengermű kikészítő üzem
Georg-hasítósorán a projekt tavaly novemberben, mi Fodor
Ritával együtt mint
projektkoordinátorok
kezdtünk el dolgozni – emlékszik vissza
Kertész Ágnes, az RMS
és HR Igazgatóság
szakértője. – A projektben Tál István
külső tanácsadó szakmai vezetésével mintegy tizenegy fő vett
közvetlenül részt. A folyamatok nem voltak standardizálva,
ezért elkezdtünk vizsgálódni a
kikészítő üzemben, ezt nevezik
szaknyelven veszteségvadászatnak. A feltárt hibaokok közül

A képeken az állvány kezelő oldali része látható: a terület teljes takarítása után lefestették a hengercserélő kocsit,
a fedlemezeket, a korlátokat és a tekercstároló bakokat
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meghatároztuk a top3 hibaokot,
a csomagolást, az állványszerelést és a befűzést, valamint ezek
időveszteségeit. Műszakonként
megvizsgáltuk a folyamatszabályzásokat és a gyakorlati oldalt is.
A csomagolási folyamat
standardizálásához munkautasítások készültek a horizontális és vertikális irányú csomagoláshoz, kormányos és csomagoló munkakörök részére. A veszteségvadászat során kiderült,
hogy a csomagolók nem tudnak
előkészülni csomagolóanyaggal, mert nem rendelkeztek elegendő információval a gyártandó termékekről. Ennek megoldása az lett, hogy a
kormányosok
írásban előre megadják
a csomagolandó termékek méretét, átmérőjét, így a csomagolók már elő tudnak
készülni a csomagolóanyaggal. A csomagoló-kapacitást jobb kihasználása érdekében elvégeztek egy számítást is. Méretváltoztatásnál, ha a
sori dolgozók az ún. külső időben elő tudják készíteni a késállványt, az nem okoz állásidőt.
Elkészült egy késszerelési uta-

A csomagolási területen az új asztallal megvalósult az ergonomikus munkavégzés

sítás, melynek oktatása is megtörtént. A befűzési munkautasítás megszületését Ágnes mérései és vizsgálatai előzték meg:
az új munkautasítások a technológiai utasításon túl úgy íródtak meg, ahogy azt valójában a
sorrendiség és a szabályok megkövetelik, munkavédelmi rés�szel és konkrétabb szövegezéssel és képekkel segítve azok
értelmezését.
Az utasítások elkészítésében
előny volt Fodor Rita, a minőségügyi főosztály minőségfejlesztési osztályán dolgozó szakértő jártassága a témában.
– Az utasítások funkciója,
hogy egységesítik a tevékenységet, fejleszthetővé válnak a
munkavállalók és kiszűrhetőtek
vele a hibák. Az adott utasítás
betartásának, azaz a standard
munkavégzésnek köszönhetően
megvalósulhat a hatékonyság és
a minőségi színvonal növekedése, egyszerűbb lesz a betanulás,
és csökkenthetők a veszteségek
– mondta el Rita.
Az 5S-program az egyik lépése volt a projektnek: a csoma
golóberendezésen és a környékén a rejtett hibákat fedezték
fel és rendezettebb, járhatóbb,
balesetmentesebb környezetet
alakítottak ki. Schneider Zoltán
műszakos művezető egy listában összeírta a takarítás folyamán feltárt hibákat, amit a gépész-villamos karbantartók a
nagyjavítások alatt folyamato-

san korrigáltak. A csomagoló területet rendezettebbé tették: asztalt helyeztek ki, újrafestették a méretezéseket, lépcsőt alakítottak ki, kijelölték
az alátétfák területét és persze
a munkavédelmi felfestések is
megtörténtek.
A scorecard típusú
teljesítménymérő rendszer segítségével láthatóvá válik a heti állásidő
és az előző év ugyanazon
heti állásideje. Ez egy vizuális eszköz, amit minden héten frissítve bemutatható, hogy mennyivel javult vagy
romlott az állásidők helyzete. A
Georg-hasítón elért eredmény
a papírmentes műszakjelentés,
excel formátumban. Ennek létrehozása Bécsi Mariann, a kikészítő üzemi előadójának érdeme. A
területen három szervezet munkáját kellett összehangolni. Az új
típusú műszaknaplót a dolgozókvezetők megtanulták használni,
szeretik, jól bevált.
Felmerült a kérdés, hogy Ágit
és Ritát mint női résztvevőket
hogyan fogadták a munkavállalók. Mindketten azt tapasztalták, hogy a sori dolgozók pozitívak voltak irányukban, megnyíltak, könnyen tudtak együtt dolgozni velük.
– Persze, könnyebb volt azután a kommunikáció, amikor elmondtam, hogy nekem is van üzemi múltam,
hisz a Meleghengermű hen-

gersor üzem szalagsorán kezdtem a dunaferres munkámat
operátorként. Láttam sok gyakorlati példát, tudtam reagálni a kérdésekre – jegyezte meg
Rita. Ágnes is tíz évig dolgozott a Hideghengermű technológiai osztályán
gyártmányfejlesztőként, sokat járt le
a kikészítő üzembe.
Kifejezetten előny
volt a már meglévő
üzemi tapasztalatuk.
– Ritával hamar
összecsiszolódtunk, rájöttünk,
hogy a közös előrehaladásban számíthatunk egymásra. A
Budapesti Műszaki Egyetemen
LEAN folyamatfejlesztő specialistaként végeztem, ezért örültem, hogy amit tanultam, azt a
projektmunka során a gyakorlatban is fel tudtam használni.
Kifejezetten jó volt, hogy akikkel korábban dolgoztam, azokkal megint fel tudtam eleveníteni a munkakapcsolatot. Nagyon
sok régi kolléga „beleállt” a feladatba, lelkesek voltak, sorra
hozták az ötleteiket – foglalta
össze tapasztalatait Ágnes.
– A minőségügy több szakterületét is bejártam már, a
Meleghengerműben megszerzett szakmai ismeretek és gyakorlat ma is része a munkámnak. A Hideghengerművet az
SAP-ból, statisztikai folyamatszabályozásból ismertem eddig,
így jó volt, hogy részleteiben is

elmélyülhettem az egyes folyamatokban. Az új szakmai, üzemi kapcsolatoknak is örültem, a
kapott bizalom motiválja az embert. A projektmunka során észrevettem azokat az anomáliákat,
amiket javítani szükséges, sok
fejlesztési lehetőséget találtam.
Úgy gondolom, hogy van nyitottság a pozitív változásra, csak
a résztvevő munkavállalóknak
kell egy kis motiváció, példamutatás arra, hogy felébredjen bennük az igény a munkafolyamatok
folyamatos fejlesztésére és javítására – fűzte hozzá Rita.
A projekt résztvevői egyetértettek abban, hogy a LEANmódszer egy komplex gondolkodásmódként
alapvetően a józan paraszti észről, az
ésszerű megoldásokról szól.
Folyamatosan elhangzott minden részterületen a kérdés: mi
lenne az, ami segítené a munkádat? Több ízben is felmerült, hogy az előtte-utána gyártási fázisok olykor akadályozzák egymást, ezért összehívták
az egyes szakterületeket, hogy
meglássák, melyik fél mit miért tud vagy nem tud elvégezni.
Felcsillantak a szemek, amikor
a különböző területeken dolgozók megértették egymást, és rájöttek, hogy mindannyiuk munkája könnyebb és hatékonyabb
lehet a jövőben az együttműködés és a közösen elfogadott változtatások révén.
Tóth Szilvia
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Acélok az autóiparban
OMBKE-klubnap

Meghívó
Ezennel tudtára adjuk
mind arra érdemesnek,
hogy az
OMBKE
Dunaújvárosi
Szervezetének
Isteni Fényben
Tündöklő Firmái
Szakestéllyel
kívánunk
hódolni Szent Borbálának,
mely magasztos
eseményre
a Dunaújvárosi Egyetem
P-épületében
kerül sor
2019. november
29. napján (pénteken)
este hét (19) órakor.
Belépők igényelhetők
4000 forintos egységáron
legkésőbb november 25-ig.
Jó Szerencsét!
OMBKE
helyi szervezet
vezetősége
Jelentkezni:
Kvárik Sándor
06 (30) 330-2491,
39-88
Hevesi Imre
06 (30) 263-6098,
25-24
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Október 24-én rendezte
meg ide utolsó szakmai
klubnapját az Országos
Bányászati és Kohászati
Egyesület Vaskohászati
Szakosztályának
dunaújvárosi helyi
szervezete. A fókuszba
ezúttal az acélgyártás
gépjárműipari vonatkozásai
kerültek.
A szakmai rendezvény előadója
Kondás Béla okleveles kohómérnök, minőségirányítási szakember, a Vaskohászati Szakosztály
vezetőségi tagja volt, aki érdekes,
laikusok számára is jól érthető
előadásában a hengerelt acéltermékek autóipari felhasználásának sajátosságairól beszélt.
Fogyasztói
társadalomban
élünk, s mint sok más használati tárgyunk, így a személygépkocsi vásárlását is az egyre növekvő – a reklámipar által is generált – igények határozzák meg. Egyre több
családban van egynél több autó, s a piacot, valamint az autógyártók kínálatát tanulmányozva az is jól látszik, hogy egyre nagyobb, gyorsabb és több komforttal, kényelmi funkcióval,
valamint okosmegoldással felszerelt autót vásárolnak az emberek világszerte. Az eladott új
személygépkocsik száma folyamatosan növekszik. Míg 2000ben például 48,9 millió darabot
tettek ki világszerte az újautó-eladások, addig 2010-ben már 62,3
millió volt ez a szám, a tavalyi évben pedig 87,3 millió. A marketing és az autódivat mellett egy
fontosabb szempont a környezettudatos vásárlói gondolkodás is: egyre többen vásárolnak
hibrid, vagy tisztán elektromos
üzemű járműveket, hiszen mind
többen ismerik fel, hogy túlélésünkhöz és a Föld ökoszisztémájának megőrzéséhez elengedhetetlen a károsanyag-kibocsátás csökkenésének elérése a

közlekedési szektorban is. Több
országban él már olyan típusú
szabályozás is, hogy bizonyos
időszakokban, bizonyos területekre tilos a behajtás dízelüzemű
gépjárművekkel.
A folyamatos technikai fejlődéssel párhuzamosan bizonyos
műszaki trendek egyértelműen
lekövethetők a gépjárműgyártásban, fogalmazott az előadó. Ezek
közül a legszembetűnőbb talán a tendenciózus tömegcsökkenés. S miután az autó
teljes tömegének csökkenése az alkatrészek tömegének
csökkenéséből áll össze, jól látható az is, hogy milyen megoldásokkal érhető el ez a cél. Egyre
gyakrabban alkalmaznak kikönnyített anyagokat a különböző alkatrészek gyártásánál, vagy
például üreges alkatrészeket. A
tömegcsökkenéssel egyidejűleg
nyomon követhető az új gépjárműveknél a növekvő komfort,
az egyre nagyobb számú és magasabb extrafelszereltség, illetve a teljesítmény növekedése is.
Alapvető követelmény a biztonság fokozása és emellett jól megfigyelhető egyfajta folyamatos
méretnövekedés is: a magasabb
építésű és nagyobb karosszéria-kiterjedésű személygépkocsik tipikus szegmense az SUVkategória, amely egyre több vásárlót hódít meg.
A személygépkocsik karos�szériaelemeiben jól nyomon kö

vethető az acélfelhasználás csökkenése és ezzel párhuzamosan az alumínium térnyerése.
Nyilvánvalóan vannak azonban
minden gépkocsiban olyan alkatrészek, amelyek csak acélból
készíthetők el, hogy a megfelelő szilárdságot biztosítani lehessen. Speciálisan ilyenek a különböző motor-, váltó-, valamint futóműalkatrészek. Ezek alapanyaga legtöbbször a nemesített acélok, a betétben edzhető acélok,
illetve a speciális acélötvözetek
termékcsoportjából kerülnek ki.
Miközben az autóipar követi a piaci trendeket – sőt, igyekszik megelőzni azokat –, folyamatosan változnak az igényei az alapanyagokkal szemben is. Gépjárműgyártásra a
csökkenő fajlagos tömegű, magasabb terhelhetőségű, valamint a gyorsabb és precízebb fel
használhatóságú acélok felelnek
meg. Egyre komolyabb kritériumokat támaszt minden autógyár az alapanyag-beszállítókkal
szemben. Ezek egyrészt törvényi
előírásokból fakadnak, másrészt
minőségirányítási rendszerkövetelményekben fektetik le azokat.
Az alapanyaggyártók piaci pozícióikat ma már vevőspecifikus
minőségügyi szerződések keretében történő beszállításokkal
tudják biztosítani, és egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a nagyobb tételű alapanyag-megrendeléseket megelőző gyárthatósági vizsgálatok is.
Sz. I.

Közérdekű információk

Nekrológ

Márton Gergely
1933-2019

Tisztelt Pénztártagunk!
Az Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetések jelentős kedvezményeket élveznek.
Éljen a lehetőséggel!
Fizessen be 2019. december 31-ig
nyugdíjpénztári egyéni számlájára,
és kérje az adókedvezmény jóváírását!
Az SZJA-törvény értelmében 2019. évre vonatkozó személyi
jövedelemadó-bevallásban továbbra is érvényesíthető a 20%,
max. 150 000 Ft adókedvezmény a Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztárba a pénztártag egyéni számlájára az adóévben
befizetett valamennyi összeg után. A 2019. évben az adókedvezmény már a munkáltatók által befizetett hozzájárulás után is
igénybe vehető!
Az SZJA-bevallásban tett rendelkezés alapján a NAV a megjelölt nyugdíjpénztári egyéni számlára fogja átutalni az összeget. Ez
azt jelenti, hogy az átutalt adóvisszatérítés összege – költséglevonás nélkül – az Ön pénztári megtakarításait fogja gyarapítani.
A Gyöngyház Nyugdíjpénztár portfólióját kezelő vagyonkezelőink kiváló hozamokat értek el 2019. szeptember végéig. Az eddig elért hozamteljesítmény túl van a 6%-on annak ellenére, hogy
konzervatív befektetéspolitikánk a kockázatmentes értékpapírokat részesíti előnyben. Kiemelkedő ez az eredmény annak ismeretében is, hogy a „szuperállampapír”, a Magyar Államkötvény
Plusz közel 5%-os átlaghozamát bőven túlszárnyalták 2019 jóváírt hozamai.
A nyugdíjcélú megtakarítási formák közül a legtöbb ember az
önkéntes nyugdíjpénztárt választotta. Elengedhetetlenül fontos,
hogy mindenki takarékoskodjon, maga is gondoskodjon nyugdíjas éveinek anyagi biztonságáról, életkörülményeinek fenntartásáról. Sosem késő elkezdeni a spórolást, keresse a Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztárt céljai elérése érdekében!
A befizetés történhet az alábbi módozatok valamelyikén:
– pénztártag saját bankszámláját vezető bankfiókjában megbízást ad az eseti befizetés átutalására;
– CIB Bank bankfiókjának pénztárában a Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár bankszámlájára történő eseti befizetés;
– Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár által kibocsátott csekk
postán történő eseti befizetése, melyhez a csekket kérésre biztosítjuk.
A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár bankszámlaszáma:
CIB Bank Zrt.
10700024-04297705-51100005
A közleményben kérjük feltüntetni a pénztártag nevét, tagsági
azonosítóját, illetve azt, hogy eseti befizetésről van szó.

Ismét eltávozott egy régi, nagy tudású szakember a vasműs
kollektívából.
Márton Gergely 1933. november 3-án született Hadikfalván. Gépésztechnikusként végzett a pécsi Gépipari Technikumban, majd ezt követőn talált munkát a Dunai Vasműben
1953-ban. Kedvező lehetőséget látott itt a jövőjére nézve,
mert az új gyár és város vonzó perspektívát kínált a biztos
megélhetés és a családalapítás szempontjából.
Üzemtechnikusként kezdett, a csőhálózati és a forgácsoló
műhelyeket hamar megismerte, a karbantartási feladatok
megoldásához szükséges szakmai fogásokat sikerült jól
elsajátítania. 1955-ben TMK-előadó lett, a kazán-széntér
tartalékalkatrészeinek, elhasználódott alkatrészeinek beszerzésével, legyártásával és segédanyagok beszerzésével
foglalkozott. Egy évre rá már TMK karbantartási művezetőnek nevezték ki, mintegy százhúsz karbantartó dolgozott a
keze alatt. 1961-től TMK-irodavezető lett.
Műszaki vezetőnek 1975-ben nevezték ki, abban az időben, amikor az Energiaszolgáltató szervezetről leválasztották a főenergetikusi szervezetet. Ekkor jött létre az Energiaszolgáltató és Műszerkarbantartó Gyárrészleg, melynek
egész műszaki irányítása rá hárult.
Az Irányítástechnikai Főmérnökség létrehozásakor az
Energia Gyáregység vezetésével bízták meg. Gyáregy
ségvezetőként sikerült továbbvinnie azokat a fejlesztési elképzeléseket, melyek nagy része már folyamatban volt. A
széntüzelés megszüntetésének előkészítése volt az egyik
komoly feladat. A másik nagy feladatot a két darab száztonnás kazán teljes rekonstrukciója jelentette, a régi kazánok
helyére korszerű, membránfalas, jobb hatásfokú kazánok
épültek.
A rendszerváltással egy időben megkezdődött a vállalat
átalakítása, az Energia Gyáregység kft.-vé történő átszervezésével megváltoztak a működési viszonyok. A Dunaferr
vállalatcsoport pályázatán sikeresen nyerte el az Energiaszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói posztját.
Több mint negyven évig dolgozott az Energiánál. Ez idő
alatt teljes keresztmetszetében megismerte a vállalat energiarendszerét, az energiahordozók beszerzését, az energiatermelés feltételrendszerét és a Dunai Vasmű valamennyi
üzemének energiaellátását.
Márton Gergelyt október 17-én helyezték örök nyugalomra a dunaújvárosi temetőben. Emlékét megőrizzük.

Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár
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Aktuális

Filmforgatás a Vasműben
Visszafordult az idő kereke
November 3-án, vasárnap
a szokásostól eltérő
„munkafolyamat”,
filmforgatás zajlott a
DUNAFERR területén. Egy
kezdődő spanyol sorozat
néhány jelentét vették fel a
Vasmű téren, a kultúrterem
és az igazgatósági épület
közötti térrészen.

szen a berlini fal leomlásáig tart
– tudtuk meg Surányi Dávid felvételvezetőtől.
Azért választották helyszínül
éppen a DUNAFERR épületét,
mert az kívül-belül tisztán és jól
szimbolizálja a filmbeli helyszíneket. A külső helyszín Moszkva,
Kongresszusi Hotel az 1930-as
évek végén. A belső irodai jelenet az 1960-as évek NDK-ja,
Berlinben a Külügyminisztérium
egy helysége. Az induló sorozat
spanyol címe Dime Quién soy
lesz, rendezője Eduard Cortés,

– A tévésorozat egy spanyol lány
történetét dolgozza fel, ami az
első világháború alatt kezdődik,
átkalauzol a másodikon, és egé-

Munkapszichológia

Csak ügyesen a „jéghegyen”!
A kompetencia mint motivációs- és tudásrendszer
Egyrészt, minden ismeret
elsajátításához szükséges
bizonyos képességekkel
rendelkezni, másrészt,
mindenfajta képesség
fejlesztéséhez szükség van
valamely ismeretre.
Szép magyar nyelvünk a képesség fogalmát valamely teljesítményre,
tevékenységre
való testi-lelki adottságként,
rátermettségként
értelmezi. Míg a készség valaminek a
megítélésére való hajlandóság,
szándék.
A mindennapi nyelvhasználatba belopakodott egy la12

tin eredetű szó, a kompetencia
is, amely alkalmasságot, ügyességet jelent. David McClelland
amerikai pszichológus nevéhez
fűződik a munkaerő-kiválasztás kompetencia-alapú megközelítése. Egy speciális interjútechnikát alkalmazott az amerikai diplomaták kiválasztásánál.
A módszer kidolgozásához előzetesen azokkal a diplomatákkal beszélgetett, akik kiválóan
látták el a feladataikat. Három
olyan kulcselemet talált, amel�lyel egy diplomatának rendelkeznie kell:
– a kultúránként eltérő személyek megértésének képessé-

gével, tehát, hogy képes legyen
más kulturális hátterű embereket megérteni, velük kommunikálni, motivációikat feltárni és
kezelni.
– a politikai kapcsolatok
gyors tanulásának képességével, vagyis annak felismerésével, hogy egy adott környezetben kik a véleményformálók és
általuk hogyan lehet másokat
befolyásolni.
– pozitív attitűddel, még ellenséges környezetben is.
Erre a módszerre épül
Spencer és Spencer kompetencia meghatározása (1993).
Eszerint a kompetencia azon

viselkedések,
magatartások összessége, amelyek egy
adott munkakörben ok-okozati kapcsolatban állnak a kiváló
teljesítménnyel.
Az iménti, hivatkozási alapul szolgáló szakemberek megalkották az úgynevezett „jéghegy-modellt”. Ennek mentén a
kompetencia összetevőit tudatos és kevésbé tudatos szintekre
osztották. Alulról felfelé haladva épülnek egymásra a motivációk, a személyiségvonások, az
egyén énképe, szociális szerepei és értékei, jártasságai, készségei és képességei, ismeretei és
tudása.

Múlt és jövő
főszereplője pedig Irene Escolar,
aki egy hat generációs színészcsaládban, Mardidban született.
Tizennégy filmben szerepelt,
Goya-díjat nyert a „Un Otoño
Sin Berlín” című filmben alakított főszerepéért.
A nemzetközi filmes csapat munkáját dunaferres kollégáink közül Csapó Szilvia eszközgazdálkodási igazgatóhelyettes,
Kocsis Judit, az eszközgazdálkodási főosztály munkatársa és Borbély
Attila biztonsági főosztályvezető
segítette. Kocsis Judit, a filmforgatás dunaferres főkoordinátora elmondta, hogy Filmteam-UP! Kft.
kereste meg a vállalatot a forgatási
helyszín miatt. Korábban volt már
sikeres együttműködés, ugyanis
tavaly a csapat egy része forgatott
már a DUNAFERR kultúrtermében. Nyár végén a stáb újra megnézte a helyszínt és abban egyeztek
meg, hogy a Vasmű dísztermét,
előterét és a gyár két főbejáratát
fogják használni a jelenetek felvételéhez. Borbély Attila elmondta,
hogy kollégái részt vettek az előzetes bejárásokon, a forgatás napján
a területzárásokról, a kapuk nyitásáról, zárásáról és az öltözők biztosításáról gondoskodtak.
T. Sz.

A Piac és Profit internetes
portálon olvashatunk a kompetencia térképről, avagy kompetencia tükörről. Dr. Poór
Ferenc írásában összefoglalja
a munkakör ellátásához szükséges szakmai- és személyiség
tényezőket. A munkahelyi követelményeknek, mint kompetencia tényezőknek egy-egy
feladatkörre elkészített kompetencia-leírását
javasolja.
Az intellektuális kompetenciák közé sorolja az információhasználatot, a problémamegoldást, a kreativitást. A módszertani kompetenciák közé
tartozik a hatékony munkamódszerek alkalmazása, valamint az információs és
kommunikációs technológiák
használata.
Sz. T.

A Vasmű és a város
születéséről
Történetek a hőskorból
A közelmúltban látott
napvilágot Kóbor Etelka
szerkesztésében a Mesél
a város című kötet.
A könyvben szereplő
visszaemlékezések sok
érdekességet tárnak
fel a város és a Vasmű
létrejöttéről egyaránt.
A Rolling Nyomda
kivitelezésében készült
borítóterv Móder
Rezső Munkácsy-díjas
képzőművész munkája.

a volán mögül.” (Rózsa Istvánné
Berkics Erzsébet)
„… csütörtöki nap volt, amikor felvettek a Sztálin Vasmű
gépgyárába, ami akkor a NEBhez, a Nehézipari Beruházási
Nemzeti Vállalathoz tartozott… Az első napi munkám a
kockás lapok vonalazása volt…
Havonta négyszer volt fizetés,
17-én és 27-én fizettük a munkabérelőlegeket, 2-án és 12-én
történt meg a végelszámolás.”
(Tóth Jánosné Dombi Irma)
„A meleghengermű villamos
üzem
automatika csoportjában
– Már nagyon sok dokumenegy fiatalos csapathoz kerültum és könyv jelent meg Dunatem… Divat volt a kommunisújváros, Sztálinváros történetéta szombaton való részvétel is.
ről. Sokan, sokszor megírták,
Általában óvodába küldtek,
hogy mikor mi történt, hoahol éppen szükség volt
gyan épült fel a vasmű és a
ránk. Mindent csináltunk,
város. Egy valamit azonfestettünk, takarítottunk,
ban hiányolok, senki sem
de leggyakrabban villanyt
írt históriákat, amik a vaszereltünk.” (Varga József )
lóságos élettörténeteken
„ … szolgálati érdekalapulnak. Aki elolvassa
ből áthelyeztek a vasműbe.
ezt a könyvet, sok mindent
Annak idején még a MÁV
megtudhat azokról, akik
szolgálta ki a benti vasutat,
eljöttek
Sztálinvárosba
és adta a személyzetet hozés itt maradtak. Csak rözá. A vasmű fejlődött, és
vid történeteket szerettem
Závodi Imre igazgató savolna leírni, de végül minját vasutat szeretett volna a
dig egész élet- és korrajz
gyáron belül, amit saját elkerekedett ki belőlük, ös�lenőrzéssel üzemeltethet.
szesen negyven visszaem1961-től a vasmű dolgozói
lékezés – mondja a szerző,
lettünk.” (Veres Imre)
Kóbor Etelka, a Dunaújvá„Életem során sok kiros Alapítóinak Egyesülete A szerző ajánlja könyvét a hajlott korúaknak,
tüntetést,
oklevelet kapelnöke.
hogy emlékezzenek a fiatalságukra,
tam, de közülük három az,
Alábbi összeállításunk- a középkorúaknak, hogy tanuljanak apáik
ban a kötetben olvasha- helytállásából és hibáiból, de ugyanúgy ajánlja amire a legbüszkébb vató, a vasműhöz kapcsolódó a fiataloknak is, mert mindez már történelem, gyok. Első a „Kiváló vasöntőipari tanuló”, a másoéletutakból szemezgettünk ami számukra tanulságul szolgálhat
dik a „Sztahanovista oknéhány érdekességet:
„Kaptam egy hétszemélyes levél”, és a harmadik a Magyar
„Engem tanulóként beosztottak a kovácsműhely és Volgát, ami nagy volt a terme- Tudományos Akadémia köztesaz erőmű építéséhez. Reggel temhez, a 150 centi magassá- tületének tagjaként elnyert kanfakarusszal indultam a mun- gomhoz képest. Sokszor nem is didátusi tudományos fokozat.”
kába, egy Csepel teherautó al- a kormány fölött, hanem a kor- (dr. Mudra László)
vázára épült fabódés járművel. mánykerék között figyeltem az
Sz. T.
Amikor leszálltunk, a teherau- utat. A többiek ezért elnevezték
tót is beállították a munkába. a Volgát távirányítós autónak, (A kötet a szerzőnél megvásárolEste, a munkavégzés után újra mert szinte ki sem látszottam ható.)
feltették a fabódét, és azzal indultunk haza.” (Mess István)
„A kohóban is megbecsülték
a munkámat, kitüntetéseket is
kaptam. Egy idő után bekapcsolódtam a szakszervezeti mozgalomba. Szociálpolitikai munkatársként nagyon sok embernek
segítettem.” (Mészáros Lászlóné
Szemenyei Margit)
„… sikerült a Sztálin Vasmű
telefonközpontjához
kerülni.
Fiatalok voltunk, dolgoztunk,
és végigjártuk a „szamárlétrát”,
hogy előbbre juthassunk… Az
egész vasmű területén csak tizenöt-húsz telefonvonal volt,
amiről közvetlenül hívható volt
a város.” (Mizser László)
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Szélsők egymás mellett
Két pasi, meg egy kis foci
A nyáron alaposan
átalakult a DunaferrDUE-Dutrade FC felnőtt
férfi futsalcsapata. Több
válogatott szintű, rutinos
játékos távozott, akiket
fiatal tehetségekkel
igyekszik pótolni a
szakvezetés. Közülük
mutatunk be két olyan
játékost, akik remélhetőleg
hamarosan nemcsak az
NB I-es mezőny, hanem
a felnőttválogatott
meghatározó játékosaivá
válnak majd. Ismerjék meg
Csányi Dávid Istvánt és
Dorogi Benjámin Alexet!
Kezdésként a kezdetekről érdeklődtem: vajon miért éppen
a futsalt választották, hogyan ismerkedtetek meg a fiatalok ezzel a sportággal?
Dávid: – A nagypályás csapattáraim révén ismerkedtem
meg a futsallal, ők a nagypálya
mellett játszottak kispályán is.
Mivel játszottam a városi kispályás bajnokságokban is (első és
másodosztályban) gondoltam,
kipróbálom magam.
Benjámin: – Én a testvéreim
kapcsán ismerkedtem meg a
futsallal. Dorogi Viktor és Dorogi
Renátó elfogultságom ellenére
is remek játékosok. Sajnos, ők
végül a nagypályát választották.
– Mi a szép ebben a játékban?
Dávid: – Gyors, technikás, pörgős játék, ez megadja
a szépségét is egyben. Nem
hagyhatsz ki egyetlen pillanatot
sem, és bármikor becsúszhat
egy hiba, amiből gólt kaphatsz,
és ez eldöntheti az egész mérkőzést. Szóval végig koncentrálni

kell, nagy odafigyelést, összpontosítást igényel, ez a szépsége.
Benjámin: – Sokkal több
technikai elem kell ehhez a játékhoz, sokkal összetettebb,
mint a nagypályás foci.
– Mit szeretnétek, mit lehet
elérni a futsalban?

legyek, illetve minél többet játszani a felnőttcsapatban és stabil csapattaggá válni, gólokat
szerezni. A későbbiekben pedig jó lenne egy bajnoki címet
elérni.
– Rengeteg az NB I-ben a
spanyol, brazil, portugál játékos.

A futsalcsapat fiatal kiválóságai:
Csányi Dávid István és Dorogi Benjámin Alex

Dávid: – A futsal fejlődő
sportág Magyarországon. Egyre
jobb eredményeket ér el mind a
válogatottunk, mind a BL területén a klubcsapataink. A nemzeti csapatunk kijutott az Európabajnokságra is, vitathatatlanul
magasabb szinten van, mint a
nagypályás futball. Szerencsére
rengeteg gyerek űzi már ezt a
sportágat is. Egyénileg szeretnék
az utánpótlás válogatott után a
felnőttválogatottba is bekerülni,
és stabil NB I-es kerettag lenni a
Dunaferr csapatában.
Benjámin: – A célom, hogy
először utánpótlás-válogatott

Mi kell ahhoz, hogy érvényesüljön egy magyar fiatal?
Dávid: – Nagyon nagy szorgalom, kőkemény edzések,
sok gyakorlás, és pozitív hozzáállás. Ezek összessége meghozhatja a maga gyümölcsét.
Természetesen ez az edzőkön is
múlik, mennyi lehetőséget adnak a fiataloknak, hogy bizonyítani tudjanak.
Benjámin: – Nagy akarat és
fegyelem kell ehhez, valamint
kitartás, hogy ne szegje a kedvét a játékosnak, ha a kispadon
kell ülnie és kevesebb játéklehetőséget kap.

Csányi Dávid István

Dorogi Benjámin Alex

Születési hely, idő:

Dunaújváros, 1997. február 5.

Dunaújváros, 2002. november 30.

Posztja:

szélső

szélső

Nevelőedzője:

Facskó József

Facskó József

Eddigi csapatai:

Dunaferr Futsal Club, Dunaújváros PASE
(nagypálya), Tordas SE (nagypálya)

Dunaferr Futsal Club, Dunaújváros PASE
(nagypálya)

Eddigi legnagyobb sikereik:

NB I. 2. hely 2x
utánpótlás-válogatott 6x U20 3. hely
a góllövőlistán

Bemutatkozott a felnőtt NB I-ben,
ahol már gólt is lőtt
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– Egy kis játékra invitállak
benneteket. Arra kérlek, mutassátok be egymást, egymás
erősségeit!
Dávid Benjáminról: – Gyors,
nagyon technikás, jól cselez,
mindkét lábát jól használja, ez
nagy előny. És nem ijed meg
senkitől, még egy erősebb testfelépítésű ellenféltől sem.
Benjámin
Dávidról:
–
Brutálisan gyors, nagyon jó bal
lába van, szintén technikás, akár
cselekkel, akár helyezkedéssel is
le tud venni egy embert, kiválóan él együtt a játékkal.
– Mi az, amiben lehetne még
fejlődni?
Dávid: – Nekem a védekezésben kellene még fejlődnöm,
és a jobb lábamat is erősíteni illene, hogy egyenértékű legyen
cselezéskor, lövéskor a ballal.
Benjámin: – A kapura lövéseket kell még gyakorolnom,
mert az még nem megy úgy,
mint a cselezés. Ezt mindkét
lábbal pontosítanom kell, hogy
mindig oda tudjam lőni a labdát, ahová akarom. Ezenkívül
nekem is a védekezésben kell
javulnom.
– Milyen a mostani Dunaferr,
mi az erőssége ennek a nagyon
fiatal csapatnak?
Dávid: – Nagyon egyben vagyunk, nincsenek széthúzások, az idősebb játékosok megteremtik az egyensúlyt a csapaton belül.
Benjámin: – Egymásért küzdünk minden meccsen, és edzésen is mindenki odateszi magát.
– Van-e hobbitok, mi kapcsol
ki benneteket?
Dávid: – A kézilabda eleve érdekel, s mivel a barátnőm
kézilabdázik, így ha tehetem, a
pálya mellett vagyok. Szeretek
horgászni, a víz mellett abszolút ki tudok kapcsolni, el tudok
szakadni a munkától, gondoktól. Régebben nagyon lekötöttek a számítógépes játékok is,
de szerencsére már kinőttem
ebből.

Benjámin: – Nincs kimondott hobbim, de szeretem a
sportokat nézni is és kipróbálni is. Kézilabda, kosárlabda,
amerikai foci, sok minden jöhet. Illetve a barátaimmal szoktam PlayStation-özni, virtuálisan játszunk egymással.
– Kik azok, akik segítették a
fejlődéseteket a szakmai stábon
kívül?
Dávid: – Édesapám, Csányi
István minden meccsen kinn
van. Régen ő magasabb szinten, NB I-ben és NB II-ben is
játszott. Jó hallani a meglátásait, észrevételeit, ami persze nem
mindig pozitív.
Benjámin: – Mint említettem, két testvérem van, akik nagyon sokat segítettek szakmailag. Gyakran elemzünk ki egyegy esetet, ők a legnagyobb kritikusaim. Rajtuk kívül anya és
apa támogatását bírom.
– Talán korainak tűnhet a
kérdés, de milyen életpályát terveztek majd az aktív játék befejezése után?
Dávid: – Autószerelőnek tanultam, de jelenleg egy kenőanyag-értékesítő
cégnél
kiszállítóként dolgozom. Ez
most megfelel a sport mellett,
de mindenképpen szeretnék
edzői végzettséget szerezni, és
utána gyerekekkel foglalkoznék, vagy később akár egy csapat mellett tevékenykednék.
Benjámin: – Még gimnáziumba járok, de szintén
edzősködnék. A Testnevelési
Egyetem testnevelői szakában
gondolkodom.
– Mit tippeltek, hol végez a
Dunaferr az év végén?
Dávid: – Ha konkrétumot kell
mondani, akkor a harmadik hely
tűnik reálisnak. A Berettyóújfalu
és a Szombathely előrébb tart,
mint mi, erősebb a keretük, de
ha fegyelmezettek vagyunk, őket
is meg tudjuk verni.
Benjámin: – Véleményem
szerint is a harmadik-negyedik hely lehet realitás, ez nagyban függ az aktuális formánktól és attól, hogy fejben hogyan tudunk ráhangolódni a
mérkőzésekre.
Szóládi Zoltán

Olimpikonjaink parkja
Huszonhat fát ültettek el

A kajak-kenusok faültető csapata: Hajdu Jonatán olimpikon, Dolezsál Zoltán utánpótlás-edző, valamint a
szakosztály két olimpiai bajnok trénere, Vajda Attila és Vereckei Ákos

A Dunaferr Sportegyesület
tornaszakosztályának
kezdeményezésére igazán
szívmelengető eseményre
került sor október 24-én a
városban: a sportegyesület
huszonhat dunaújvárosi
olimpikonjának tiszteletére
26 fát ültettek el közösen
az egyesület vezetői, edzői
és versenyzői.
Az olimpikonok parkjának létrehozásában részt vettek mind
az öt szakosztály képviselői, közösen ültették el a fákat a torna-,
a birkózó-, a röplabda-, az úszóés a kajak-kenu szakosztály tagjai, köztük több olimpikon is. A
Dunaferr SE ügyvezető elnöke,
Mátyás Gábor is tiszteletét fe-

A Dunaferr SE olimpikonjai
Nyers László birkózó (1968 Mexikó), Lővei Mária tornász (1976 Montreal), Óvári Éva tornász (1976 Montreal, 1980 Moszkva), Tóth Margit
tornász (1976 Montreal), Hanti Erzsébet tornász (1980 Moszkva), Kovács Péter tornász (1980 Moszkva), Paprika Jenő tornász (1988 Szöul),
Vadász Csaba birkózó (1988 Szöul), Supola Zoltán tornász (1992 Barcelona, 1996 Atlanta, 2000 Sydney), Pánczél Miklós tornász (1992 Barcelona), Csollány Szilveszter tornász (1996 Atlanta, 2000 Sydney), Kis
Annamária úszó (1996 Atlanta, 2000 Sydney), Meksz Anikó kézilabdázó
(1996 Atlanta), Mátyás Auguszta kézilabdázó (1996 Atlanta), Németh
Helga kézilabdázó (1996 Atlanta), Sáriné Kocsis Erzsébet kézilabdázó
(1996 Atlanta), Siti Beáta kézilabdázó (1996 Atlanta), Balogh Beatrix
kézilabdázó (2000 Sydney), Radulovics Bojana kézilabdázó (2000 Sydney), Zsemberyné Simics Judit kézilabdázó (2000 Sydney), Takács
Krisztián úszó (2004 Athén, 2008 Peking, 2012 London), Császár Gábor
kézilabdázó (2004 Athén), Szabó Gabriella kajak-kenus (2008 Peking),
Balog Gábor úszó (2012 London), Hajdu Jonatán kajak-kenus (2016
Rio de Janeiro), Kovács Zsófia tornász (2016 Rio de Janeiro).

jezte ki valamennyi dunaújvárosi olimpikon teljesítménye előtt.
Elmondta, bízik abban, hogy a

Jókor jött a dunaferres tűzoltók segítsége

jövőben is tovább gyarapodik
majd a dunaújvárosi olimpikonok száma, hiszen a sportegyesület szakosztályaiban számos
tehetséges, kiváló sportoló dolgozik, akik közül remélhetőleg
többeknek sikerül kijutni a világ
legjelentősebb sporteseményére.
A faültetésben segédkeztek a VÉD-SZ Kft. duna
fer
res létesítményi tűzoltó
ságának tűzoltói is, akik az
ültetést követően további két
alkalommal meg is locsolták a
fiatal fácskákat, hogy biztosan
életben maradjanak az október
végi szokatlan melegben.
Sz. I.
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Irodalmi pályázat
„Hangod befonja álmom…”
A Dunaferr Magazin szerkesztősége vers- és
prózaíró pályázatot hirdet a vállalatcsoport munkavállalói részére. Várjuk verseiket, novelláikat
bármilyen témában
a dunaferrmagazin isd-dunaferr.hu címre
december 5-ig.
A beküldhető írásművek terjedelme
maximum 5000 karakter (szóközökkel).
Kérjük, hogy az e-mailben
szerepeljen a szerző neve,
munkahelye
és telefonos
elérhetősége is.
A beérkező írásokból válogatást közlünk a Dunaferr Magazin
december 18-án megjelenő karácsonyi lapszámában.
A pályázat nyerteseit Kálnay Adél József Attila-díjas költő, író segítségével választjuk ki.
Mindkét kategóriában két-két nyertes pályázót értékes könyvcsomaggal jutalmazunk.

Véradás
A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR,
ahol legközelebb december
5-én a Dunaferr-középiskolában várják a véradókat
8-12 óráig. December 12-én
a Hengerműveknél szerveznek véradást, 6,30-12 óráig.
A szervezők kérik a véradókat, hogy fényképes igazolványt és tajkártyát vigyenek
magukkal.

Faültetés a Földért,
a jövőnkért

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:

9

Magyarországon a közelmúltban Bojár Iván András kezdeményezésére indult útjára a „10
millió fa” mozgalom. A civil
kezdeményezéshez csatlakozó településeken magánszemélyek, cégek, szervezetek és intézmények közös összefogással
ültetnek fákat, cserjéket, vállalva azok gondozását is a jövőben. Dunaújvárosban is működik a szervezet helyi csoportja,
akik már több alkalommal is

ültettek fákat a városban. November 9-én, szombaton lezajlott egy nagyszabású közösségi akció, amelynek keretében
a Sport utca területén hét fát
és száz cserjét ültettek el a jelenlévők, a növényeket Szalai
Attila ajánlotta fel. A kezdeményezéshez csatlakozott a
Dunaferr Vasas Szakszervezet
is, szervezésükben sok vasműs
kollégánk is részt vett a faültetési akcióban.

Október folyamán a Szállítóműben zajlottak a biztonsági hónap programjai. A hónap során megvalósult többek
között az emelő-gépkezelők
és teherkötözők éves oktatása, munkabiztonsági szemléket tartottak, és a létesítményi
tűzoltóság bevonásával megszervezett gyakorlatokra is sor
került. A mellékelt kép az október 22-én megtartott kiürítési gyakorlat során készült,
amikor a feltételezett veszélyhelyzet szerint tűz ütött ki a
Szállítómű központi irodaépületében és a bent dolgozóknak minél hamarabb el kellett hagyniuk munkahelyeiket.
A kiürítési gyakorlat sikeres
volt, mindenki, aki az épületben dolgozott, időben és biztonságban kijutott a szabadba.
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