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Beruházás az ötös szárazkokszoltónál

Hogyan csináljunk a kevesebből többet?

Mára férfikorba ért az 1986-ban átadott hármas kokszoló
blokk, és vele együtt a koksz hűtését szolgáló szárazkokszoltó
berendezés. Kevés ilyen egység működik a világon, miután
rendkívül karbantartásigényes. Egy-egy szárazoltó felújítása kilenc hónapos munka, az ötös számú az utolsó a sorban.
Tavasszal indult a beruházás, a tervek szerint még az idén
üzembe helyezik.

2019 májusában lezajlott az éves periodikus felülvizsgálati audit a salaktermékek termékellenőrzési és minőségtanúsítási folyamataira. A Lean-módszer alkalmazásával úgy sikerült a folyamat ráfordítási idejét 30%-kal
csökkenteni, hasznos idejét pedig 20%-kal növelni, hogy
közben funkciója és értéke nem csökkent.

4. oldal

8. oldal

Kiváló dunaferresek elismerése

Víz, víz, víz!

A XLII. Vasas- és Kohásznap alkalmából tíz olyan kollégánkat köszöntötték a nagyszínpadon, akik kimagasló, egyben
példamutató, eredményes teljesítményt nyújtanak munkahelyükön, jó hozzáállásukkal segítik a közös vállalati célok
elérését. A kitüntető oklevelekkel jelentős összegű pénzjutalom is járt, az elismeréseket Evgeny Tankhilevich cégvezetőtől vehették át az érintettek.

Rengeteg gyönyörű kép érkezett a magazinunkban meghirdetett nyári fotópályázatra olvasóinktól. Minden kedves
beküldőnek ezúton köszönjük a pályázaton való részvételt!
Ebben a hónapban a Dunaferr Magazin címlapfotóját is a
beérkezett képek közül választottuk, lapunkban pedig kétoldalas összeállítást közlünk a beküldött képekből válogatva.

6. oldal

AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja

12. oldal

Aktuális

A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés pályázatot hirdet az

a cé li pa r f iata l Innovatí v mér nök E Díj
elnyerésére.
A pályázat témája
Fajlagos energiafelhasználás-csökkentés az acélkohászat metallurgiai
és továbbfeldolgozó fázisaiban a fenntarthatóság szolgálatában

A pályázók köre
A pályázaton részt vehet minden, az MVAE valamely tagvállalatánál dolgozó, 35. életévét be nem töltött,
minimum BSc-szintű mérnöki diplomával rendelkező természetes személy.

A pályázat formai követelményei
•
•
•
•
•

a címlap tartalma: szerző neve, munkahelye, beosztása, végzettsége, dolgozat címe, benyújtás dátuma,
a pályamű terjedelme minimum 10 000 karakter, maximum 15 000 karakter lehet
a pályamű minimum 3 fejezetet tartalmazzon (bevezetés – maximum 1 oldal, tartalmi rész – a vizsgált téma belső, tartalmi
tagolódása szerint további fejezetekre osztható, összefoglalás/konklúzió),
a pályaművet elektronikus Word-dokumentum formájában kérjük benyújtani, minden irányban 2,5 cm-es margóval,
11 pontos Arial betűtípussal
a felhasznált irodalom megjelölése, hivatkozások az általános vonatkozó szabályok szerint.
A pályázatokat elektronikus levélben várjuk a weibel.viktoria@mvae.hu e-mail címre.
Benyújtási határidő: 2019. november 22.

Az MVAE szakmai bizottsága (elnök, igazgató, igazgatóhelyettesek) a benyújtott pályázatokat az alábbi, előre meghatározott
bírálati szempontrendszer szerint értékeli:
Összesen szerezhető:
maximum 100 pont
• formai követelményeknek való megfelelés:
0–20 pont
• szakkifejezések helyes használata:
0–10 pont
• ábrákból, diagramokból levont következtetések helytállósága:
0–20 pont
• újszerű gondolatok, újszerű műszaki megoldások, javaslatok:
0–50 pont
A pályázat eredményének kihirdetésére 2019. december 18-án, az MVAE taggyűlésén kerül sor.

Az acélipar fiatal Innovatív mérnökE pályázat díjazása
I. fokozat: 
II. fokozat: 
III. fokozat: 

500 000 Ft
300 000 Ft
200 000 Ft

A Magyar Acél szakmai magazinban interjút közlünk a nyertesekkel,
illetve lehetőség nyílik a szakmai publikációk megjelentetésére is.
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KÖZLEMÉNY
az ISD DUNAFERR Zrt. munkáltató, valamint az DUNAFERR DV. VASAS Szakszervezeti Szövetség
és az ISD DUNAFERR Zrt. VASAS Szakszervezeti Bizottság közötti
együttműködési megállapodásról

Eredményesen, megállapodással zárult az a konstruktív tárgyalási folyamat, amelyet a közelmúltban a Munkáltató, a
DUNAFERR DV. VASAS Szakszervezeti Szövetség és az ISD DUNAFERR Zrt. VASAS Szakszervezeti Bizottság folytatott a munkáltatónál zajló szakszervezeti tevékenység támogatására vonatkozóan.
Minden álhír ellenére a szóban forgó megállapodás mind a törvényi előírásoknak, mind a kollektív szerződésben megfogalmazottaknak eleget tesz, és mindkét fél számára biztosítja a zavartalan, folyamatos együttműködés korrekt feltételeit.
Az ISD DUNAFERR Zrt., a DUNAFERR DV. VASAS Szakszervezeti Szövetség és az ISD DUNAFERR Zrt. VASAS
Szakszervezeti Bizottság között a munkaügyi kapcsolatok rendezettek, amely támogatja az érdekképviselet és érdekegyeztetés kölcsönösségét és eredményességét.

Dunaújváros, 2019. augusztus 1.

Dr. Sevcsik Mónika
RMS és HR igazgató
ISD DUNAFERR Zrt.

Győri Gábor
alelnök
DUNAFERR DV.
VASAS Szakszervezeti Szövetség

Molnár László
elnök
ISD DUNAFERR Zrt.
VASAS Szakszervezeti Bizottság

2019. augusztus
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Gyári élet

Beruházás az ötös
szárazkokszoltónál
Emberek és berendezések
Messziről látható
kokszdombok jelzik az
utat a Kokszolóhoz közeli
gyárkapu felé. A kerítésen
belül is a szén csillogó
feketéje színezi a tájat.
Lerakódott a szén- vagy
a kokszpor az épületek
falán, és házon belül is
megtapadnak a szemcsék,
mihelyt egy apró repedést
találnak. Úgy tűnik
azonban, az itt dolgozók
megbarátkoztak már ezzel
a különleges anyaggal.
Életük részévé vált fekete
csillogása, jellegzetes
szaga.

Keményebb a homoknál
a koksz
Mára férfikorba ért az 1986-ban
átadott hármas kokszolóblokk,
és vele együtt a koksz hűtését
szolgáló szárazkokszoltó egység. A tárgyaló kitárt ablakából rálátni a berendezésekre,
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öt sorakozik egymás mellett.
Működésüket Kozma Ferenc
üzemfenntartási főmérnök magyarázza:

– Emelőgép emeli fel a
hármas blokkban termelt,
izzó koksszal teli konténert,
majd betölti az oltókamrába.
Nitrogénnel hűtjük a kokszot. A
keletkező hőt kazánokban hasznosítjuk, megtermeljük vele a
technológiában szükséges gőzt
és a villamosenergia-szükségletünk negyvenöt százalékát. A
kohászok előnyben részesítik a
szárazon hűtött kokszot. Nincs
benne víz, nagyobb a szilárdsága, nem okoz meglepetéseket.

Kevés ilyen berendezés működik a világon, miután rendkívül
karbantartásigényes. Európában
még
Lengyelországban
és
Finnországban található, jellemzően pedig Oroszországban
építettek szárazoltó berendezéseket. Folyamatosan működő
technológiáról beszélünk, csak
leállással lehet az eredetihez közeli állapotokat helyreállítani.
Arról már Dukai István vezető karbantartó szakember beszél, hogy az öt szárazoltó berendezésből a termelési szinttől
függően három vagy négy folyamatos működése szükséges a
hármas számú kokszolóblokkon
termelt izzó koksz lehűtéséhez:

– A komoly igénybevétel elhasználja a berendezéseket, ciklikus felújításuk szükséges. Ilyenkor cseréljük a
hőhasznosító kazán csőkötegeit, javítjuk az oltókamra tűzálló falazatát, rekonstruáljuk az
emelőgép acélszerkezetét, gépészetét és villamos berendezéseit.
Egy-egy szárazoltó berendezés
felújítása kilenc hónapos munka, ez az ötös számú az utolsó a
sorban. Tavasszal indult a beruházás, terveink szerint még az
idén üzembe helyezzük.
Kitérünk a berendezések különleges igénybevételére. A magas hőmérséklet mellett jelenlevő kémiai anyagok károsítják
a tartó acélszerkezetet, a mozgó gépeket, villamos elemeket.
Amire laikusként nem is gondolnék, az a kokszpor romboló hatása:
– A kokszpor keményebb a
homoknál – magyarázza Dukai
István –, célzottan szórva elvágja a csövet is, akár egy flex.
Végülis, a gyémánt is szénből
alakul ki, gondolom magamban, a koksz valami köztes állapot lehet…
– Bontás után derül ki az
acélszerkezet korróziója – teszi hozzá Kozma Ferenc, majd
rátér a lényegre: – Amíg tart
a felújítás, addig a többi üzemelő egységnél nem történhet
üzemzavar. Különleges figyelmet, szervezést kíván ez a körülmény a napi karbantartástól.
Külső vállalkozókkal munkamegosztásban folyik a beruházás – mondja, majd kitér az ezzel járó feladatokra. Példaként
említi a hőhasznosító kazán huszonötezer méternyi csőhálózatának cseréjét, amit erre szakosodott lengyel csapat végez.
Többek között támogatni kell
az ő munkájukat is. Napi feladatokra lebontva, a tervezett
projekt mentén összehangoltan
dolgoznak a külsős vállalkozók
és a Kokszoló karbantartói.
Az eredményre fókuszálnak.
Biztonságosabb, rugalmasabb
termelés alakítható ki a hármas
számú kokszolóblokkon, ha
majd üzembe helyezik az ötödik
szárazoltó berendezést.

Lojális mérnökök
Beszélgetésünk középpontjában
a szárazoltó funkciója, működése, felújításának fontossága szerepel, miközben megkerülhetetlenül kitérünk életpályákra is.
Az itteni szakemberek tapasztalt, képzett gépészként, karbantartó mérnökként dolgozhatnának csillogó, modern új
gyárakban, lehetne saját vállal-

kozásuk. Érdekel, hogy mi hozta és mi tartja őket mégis a szén
közelében?
Dukai István magától értetődőnek tartja vasműs létét:
– Középiskolába a Bánkiba
jártam, ahonnan egyenes út
vezetett a helyi főiskolára.
Akkoriban természetes volt,
hogy a Vasmű ösztöndíjasai legyünk. Karbantartó üzemmérnökként végeztem, 1983. augusztus elsején kezdtem dolgozni. Kipróbáltam másutt is magam, de egy rövid dunaföldvári
kitérő után, 1991-ben vis�szajöttem a DUNAFERR-be,
majd 2008-ban kerültem át a
Kokszolóba. Kisebb, bizonytalan jövőjű vállalkozások után
még akkor is vonzó munkahely, ha reggelenként négy
óra ötvenkor indul a busz
Földvárról. Jelenlegi beosztásomban 2010. január elsejétől
dolgozom. Feladatom a műszaki fejlesztés a karbantartás területén. Érdekel, amit csinálok, szeretem a munkámat –
hangsúlyozza. Azt már Kozma
Ferenc árulja el róla, hogy harminc évig kézilabdázott, jó csapatokban játszott, amíg a térde
engedte. Dunaföldváron alpolgármesterként „nyüzsgött”
2010-ig, most pedig a Szent

Rókus Borlovagrendet vezeti.
Eltereljük a szót hétköznapokon
a gyárban dolgozó borászokra,
legendás pincékre, de ez már
egy következő téma.
Kozma Ferenc annak idején Nyíregyházán járt kö
zépiskolába:
– Szabolcsi gyerek vagyok… Történetemhez tartozik,
hogy középiskolásként jártam
először a Vasműben. Akkor úgy
gondoltam, ide én biztosan nem
jövök majd dolgozni. A főiskolán gépész üzemmérnökként
végeztem, de nem itt kezdtem.
Salgótarjánból jöttem át 1985ben, a kedvezőbb lakáskörülmények miatt. Nem volt könnyű
megszokni a nehéziparra jellemző munkakörnyezetet. A kokszolós csapat tartott itt, a kollektíva miatt maradtam – foglalja össze röviden több évtizedes pályáját. Szóba kerül a nyugdíj, a fiatal korosztály. Sokan
közülük már másutt keresik a
boldogulást, állapítjuk meg.

Közeli kép
Nyüzsgés fogad bennünket a
szárazoltó közelében. Egymásnak adják a kilincset az üzemi
irodában, ahol a napi munkát
szolgáló, ötletes megoldásokra rendezkedtek be. Ha hosszú-

ra nyúlna a nap, ételt melegítenek a falra erősített mikróban,
de valami szerepet a készenlétben álló rezsónak is szánhatnak.
Széll István a szárazkokszoltó
berendezések üzemeltetésének
vezetőhelyettese. A ruháján látszik, hogy több időt tölt a koksz
közelében, mint az irodában:
– Eredeti szakmámban, villanyszerelőként több helyen
is dolgoztam, a DUNAFERRben is, külsősként. Aztán megszűnt a cég, ami alkalmazott és itt adódott munka.
Portalanítókezelőként
kezdtem, minden munkakörben
dolgoztam a szárazoltónál.
Érdekes
volt,
megtetszett.
Elmondhatom, hogy ismerem
a technológiát. Feladatunk az
üzemeltetés, miközben ide jönnek a kivitelezők, figyelni kell
rájuk is. Hol egy szűkítőt kérnek, hol azt, hogy a felhalmozódott vasat vigyük el. A berendezésen már látszik, hogyan kell
majd kinéznie. Jobb, ha most
észrevesszük az esetleges hibákat, mintha a beüzemelésnél derülnének ki. Több így a feladat,
de magunknak csináljuk, nekünk lesz egyszerűbb, ha már
üzemel majd az ötös szárazoltó
berendezés. Nehézségek mindig
adódnak, amelyek az elképzeléseket felülírják. Most a kokszberakó darusínpálya nem várt

korróziója kíván lemezcserét,
ami több héttel megtoldhatja a
felújítást. Ez pluszmunka, plusz
idő és gondolom, pluszköltség is. Nem tudom megmondani, hányadik felújításban veszek részt, ebben a pozíciómban talán ez az ötödik. Bízom
benne, hogy még ősszel beüzemelhetjük a szárazoltót, hogy
utána hosszú évekig csak a napi
karbantartás legyen a feladatunk – mondja, majd sorolja,
hány helyen dolgoznak a kivitelezők. Emelőgépről, porleválasztó ciklonról, kiadagoló öntvénylapokról, a kazánhoz tartozó, vadonatúj, jófajta keringtető
szivattyúról beszél. Laikusként
is érzékelem, hogy a beruházás
minden mozzanatáról tud, látja
maga előtt a megújuló berendezést, összes részletében. Közben
már targoncát, kulcsokat keresnek rajta, szól a telefonja, odébb
kell lépnem egy ajtóval.
Péczi Lajos kazángépész korábban televízió műszerészként
tevékenykedett, aztán úgy változott a világ, hogy lecsökkent
munkája iránt az igény.

– Itt kínált lehetőséget a
DMG 2006-ban. Első gondolatom az volt, hogy ez egy nagy
kihívás, nehéz lesz megszoknom. Az viszont a vállalkozói
világhoz képest egyszerűnek és
megnyugtatónak tűnt, hogy bejövök dolgozni, és hónapról hónapra rendesen kapok fizetést.
Megismertem a munkaterületem, tudtam már, egy üzemzavarnál mi a teendő, és egyre
jobban éreztem magam. Itt tartott a csapat is – mondja, majd
rátér a beruházásra: – Amíg
még építik, túl sok közünk
nincs hozzá. Persze, nézegetjük,
hogyan haladnak, melyik fázisnál tartanak. Várjuk a beüzemelést, az indulást: mindennek
megvan a maga sorrendje.
Kaszás Éva

2019. augusztus
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aktuális

Tíz kollégát jutalmaztak
a Vasasnapon
Kiváló dunaferresek elismerése
A XLII. Vasas- és Kohásznap alkalmából tíz olyan
kollégánkat köszöntötték a nagyszínpadon, akik
kimagasló, egyben példamutató, eredményes
teljesítményt nyújtanak munkahelyükön, jó
hozzáállásukkal segítik a közös vállalati célok elérését.
A kitüntető oklevelekkel jelentős összegű pénzjutalom
is járt, az elismeréseket Evgeny Tankhilevich
cégvezetőtől vehették át az érintettek.
Kitüntetett kollégáink névsora megjelent már a júliusi Dunaferr Magazinban is, ezúttal szakmai tevékenységükről
olvashatnak rövid összefoglalót, hogy kicsit közelebbről is
megismerhessék őket.
Majer János villanyszerelő 1993
júliusa óta dolgozik a Nagyolvasztómű villamos karbantartó üzemében. Az azóta eltelt
több mint 25 év alatt karbantartó villanyszerelőként folyamatosan bizonyította szakmai
hozzáértését,
elkötelezettségét, tenni akarását. Részt
vett az összes kohóátépítésen,
torokzárcserén, nagyjavításokon, ahol mindig kifogástalanul oldotta meg a rábízott
feladatokat. Hosszú idő óta
a karbantartó csoport egyik
meghatározó szakembere, teljesítményével,
szakértelmével már nagyon régen kivívta mind kollégái, mind vezetői
elismerését. Jó közösségi ember, sokat tesz munkatársaiért,
örömmel segít. Szívesen adja
át szakmai tudását, sokan tanulhattak már tőle.

Horváthné Gazics Éva kohászati
anyagelőkészítő 1997 óta dolgozik a Meleghengermű hengersor
üzemében. A termeléskövetés,
a gyártásban résztvevő külön
böző informatikai rendszerek
működésének ellenőr
zése, az
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aktuális adatok megfe
lelő
ségének biztosítása apró
lékos,
nagy figyelmet követelő munka. Precíz, munkájára igényes
hozzáállásával több mint 20
éve látja el kiemelkedő szinten
a kohászati anyagelőkészítői tevékenységet. Gyakorlatias gondolkodásával és magas szintű
hozzáértése révén a termelés
során fellépő, hatáskörébe
tartozó problémákat ha
té
konyan kezeli, emellett a hengersorüzemhez delegált diszpécserszolgálati
feladatokat
is magas színvonalon végzi.
Nagy tapasztalata révén aktív szerepet játszott a termelésirányítási szoftverek bevezetésében, fejlesztéseiben és
az üzemi igényekhez történő
testreszabásukban.

Kanderka István, a Hideghengermű pácolósori kormányosa
annak idején kovácsként végzett, de a pácolóüzem dolgozójaként az évek során a bevezető rész kezelését sajátította
el magas szinten. Segítőkész,
udvarias, lehet rá számítani,
és nem csak akkor, ha a berendezés kezeléséről van szó.
A munkához való hozzáállása
példamutató és követendő mások számára is.

Deák Lajos, a Szállítómű vasútforgalmi üzem 721-es pá-

lyaudvar tolatásvezetője havi
szinten átlagosan 24 óra rendkívüli munkavégzést teljesít. Minden, a DUNAFERRben üzemelő tolatógépen
megbízhatóan ellátja feladatát.
Kollégáival jó viszonyt ápol,
forgalmi
szolgálattevőjétől
csak pozitív véleményt kapott.
Hosszú ideje kimagasló munkát végez, a rábízott feladatokat maximálisan teljesíti.

Horváth Zoltán, a Karbantartási Igazgatóság öntö
deüzemének öntő előmunkása
1983-ban került tanulóként az
üzembe, majd tanulmányainak
befejezése után ott állt munkába. Kezdettől fogva kitűnt
korosztályából szorgalmával,
ügyességével és az öntő szakma iránti alázatával. Jelenleg az üzem legtapasztaltabb,
legrutinosabb szakmunkása,
aki tudását szívesen megosztja
munkatársaival, igazi közös
ségi ember. Nagy türelemmel
és kiváló pedagógiai érzékkel
foglalkozik a nem szakmabeli fiatalok betanításával, szakmai képzésével. Főnökei és
kollégái körében is nagy megbecsülésnek örvendő, megbízható munkaerő, akinek a munkamorálja is példamutató.

Siba László, a létesítménygazdálkodási főosztály ve
zetőjeként a vállalat nem technológiai jellegű épületeivel,
a vállalat telephelyeivel ös�szefüggő üzemeltetési feladatok ellátásával, a működtetés feltételeinek biztosításával
foglalkozik. Munkáját magas
szintű szakmai felkészültséggel és elhivatottsággal végzi.
Széles körű gyakorlati ismere-

tei, szorgalma révén több, vállalati szintű projektfeladat felelőse, ilyen többek között a
munkavállalók munkakörülményeinek javítása érdekében
a szociális-jóléti létesítmények
felújítása. Szakmai irányításával került sor a Vaskohász Étterem felújítására, de kiemelkedő teljesítményt nyújtott a
Tanműhely-modernizáció műszaki előkészítésében, a pályázat kidolgozásában és jelentős
feladatokat lát el a megvalósításban is. Tudása, kitartása és
gyakorlatiassága révén mind
az operatív, mind pedig a stratégiai feladatokban kiemelkedő eredményességgel végzi
munkáját.

A díjazottak: Szloboda János, Deák Lajos,

Kiss Ernő, az IT Igazgatóság
radiometrikus csoport művezetőjének neve szinte mindenkinek eszébe jut, ha a DUNAFERR területén szóba kerülnek
a röntgenes vagy az izotópos
vastagságmérők.
Speciális
szakterület ez, mely komplex
tudást igényel, nemcsak a méréstechnikához kapcsolódó fizikai összefüggések, hanem az
ezeket feldolgozó technológiai folyamatok terén is. Szakadatlan érdeklődéssel, kivételes
munkabírással látja el feladatát
a radiometrikus csoport élén.
Felkészültségét nemcsak kerítésen belül, hanem országos,
és sokszor külföldi szakmai körökben is elismerik.

Major Csaba, a termelésirányítási igazgatóhelyettes szervezetében a raktározási és
kiszállítási üzem darusa. 1992ben az ISD DUNAFERR Zrt.

Szállítómű
készáru-kiszállításán vagonrakóként kezdte
munkaviszonyát,
majd
1997 de
cemberében jelenlegi munkahelyére került raktárkezelőként. Munkavégzés
mellett folyamatosan képezte magát, majd 2007 augusztusától a háromhajós csarnokban
darus munkakörben látja el feladatait. Szakmai tudását, rátermettségét számos esetben
bizonyította, munkáját lelkiismeretesen végzi, szervezőmunkát is igénylő feladatait
pontosan teljesíti, szorgalmas,
megbízható munkaerő.

Szloboda János, az ISD Kokszoló Kft. raktárvezetője 2002 óta
dolgozik a cégnél. Kezdetben
a kokszolói III. kemenceblokk
átépítését kiszolgáló tűzállóanyag-raktározási feladatokat
szervezte és irányította. Ekkor
szerzett nagy tapasztalatot és

anyagismeretet a kemencefalazat anyagainak szakterületén.
Azóta is egyetlen ismerőjeként
megbízhatóan kezeli és nyilvántartja az átépítésből megmaradt és az újabb nagyjavításokhoz beszerzett készleteket.
A 2018. és 2019. évi kokszolói kemencefalazat nagyjavításával, átépítésével kapcsolatos
projektek anyagbiztosításában
az előkészítéstől kezdődően
részt vett, az anyagforgalmat
kitűnően koordinálta, és teszi
ezt napjainkban is. Az elkövetkező évre tervezett fűtőfal-átépítésnél is számítanak vezetői
az eddigiekhez hasonló, kiemelkedő munkájára, amelyet
az elkötelezettség, szorgalom,
precizitás és következetesség
jellemez.

Filotás Tibor, az ISD POWER
Kft. kalorikus üzemének fő
gépésze az üzem gépházában

kezdetben fűtőállomás-kezelő és tápszivattyúgépész munkakörben, majd a turbinagépészi tanfolyam sikeres elvégzése
után turbinagépészi munkakörben dolgozott. A technológiai
ismereteket magas szinten elsajátította, az üzemi berendezéseket teljeskörűen megismerte, kiemelkedő szaktudásával
jelenleg főgépészi munkakört
lát el. Megbízható, lelkiismeretes, szorgalmas munkaerő.
Nagyon jó szakmai felkészültséggel rendelkezik, kreatívan oldja meg a problémákat,
munkájára mindig lehet számítani. A fiatal munkavállalók
szakmai betanításában tevékenyen részt vesz.

Kitüntetettek
kollégáinknak
ezúton is
gratulálunk,
és további
eredményes munkát
kívánunk!

Siba László, Horváthné Gazics Éva, Majer János, Major Csaba, Kiss Ernő, Kanderka István, Horváth Zoltán és Filotás Tibor

2019. augusztus
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Aktuális

Hogyan csináljunk
a kevesebből többet?
Egy audit tanulságai
2019 májusában lezajlott
az éves periodikus
felülvizsgálati audit
a salaktermékek
termékellenőrzési
és minőségtanúsítási
folyamataira. Az auditot a
KTI Közlekedéstudományi
Intézet Nonprofit Kft.
végezte el, a vizsgálat
során észrevétel, eltérés
nem került rögzítésre.
Pozitív elemként
ugyanakkor kiemelték
a fenti két folyamat
Lean-szemlélet szerinti
átgondolását, átdolgozását.

a veszteségek kikü
szöbölése
képezi. Gyakori tévhit, hogy a
Lean csak a gyártásban értelmezhető. Ez így azonban nem
igaz. A Lean minden vállalatnál
és minden folyamatra alkalmaz-

konysága jelentős mértékben
fejleszthető.
A módszer bevezetése során, szolgáltatási folyamatok
esetében is törekszünk arra,
hogy az erőforrásokat minél

A módszer alkalmazásával úgy
sikerült a folyamat ráfordítási idejét 30%-kal csökkenteni,
hasznos idejét pedig 20%-kal
növelni, hogy közben funkciója és értéke nem csökkent. Hogy
miként? És mi is az a Lean?
A lean szó jelentése magyarul karcsúsítás, amely jól jellemzi a szemlélet lényegét. Alapját

ható. Alapelvei kiterjeszthetőek – természetesen megfelelő
testre szabással – az adminisztratív területekre és a szolgáltatási szektorra is. Veszteségek
ugyanis az irodai folyamatokban is éppúgy keletkeznek, mint
az ipari szektorban. A Lean eszközrendszerének segítségével
bármely irodai folyamat haté-

hatékonyabban használjuk ki
a minőség biztosítása mellett.
Adminisztratív folyamatokban
az alapvető veszteségek csökkentése során olyan apró fejlesztési lépcsőfokokból álló folyamatokat vezetünk be, határozunk meg, amelyekhez anyagi erőforrásokat nem, vagy csak
minimális mértékben hasz-

nálunk, és inkább a dolgozók
kreativitására támaszkodunk
(Kaizen), továbbá a leanben
használt logikát követve keressük a veszteségeket. A veszteség
7 fajtáját (Taiichi Ohno) véve
alapul, osztályunk munkatársai
a salaktermékek termékellenőrzési és minőségtanúsítási folyamatainak feltérképezését végezték el. A folyamattérképet az
ún. Makigami-módszer segítségével készítettük el.
A Makigami tulajdonképpen egy irodai folyamatokat leképező értékfolyam-térkép. A
folyamat feltérképezése brain
storming keretében történt,
ahol a résztvevők nagy részletességgel felbontották lépésekre, műveletekre a folyamatokat
és ezeket elemezték.
A táblára baloldalt felkerültek a folyamatban részvevő
funkciók, majd oszlopszerűen
az egyes tevékenységek, lépések, végül az alsó területen jelöltük a vizsgált mérőszámokat. Ezek rögzítésére öntapadós
jegyzetlapokat
alkalmaztunk
(Lásd a képen!).
A folyamaton végighaladva,
az egyes lépéseknél a csapat tagjai megállapították, hogy történik-e érték hozzáadása vagy
nem, szükséges-e változtatás

Ismét eredményesen vizsgázott
az Energiairányítási Rendszer
Folyamatos fejlesztés és javítás
2019. június 24-28. között
a DNV GL nemzetközi
tanúsító szervezet
auditorai vizsgálták a 3 éve
működő energiairányítási
rendszerünk szabványi
megfelelőségét.
Ennek kapcsán átnézték az ISD
DUNAFERR Zrt. által felhasznált energiahordozók felhasználási paramétereit, fajlagos
mutatóit, azok mérési-értéke-
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lési módszereit, a felhasználás
csökkentésére irányuló intézkedéseket és a folyamatos fejlesztés megvalósulását.
Az audit kapcsán megerősítést nyert, hogy a lehetőségekhez képest jó úton haladunk,
hisz az irányítási rendszerünk
megfelelő működésének, a termelési kapacitások jobb kihasználtságának és az egyes
energiahatékonyságot is érintő
technológiai
fejlesztéseknek

köszönhetően vállalatunk az
energiafelhasználás
fajlagos
mennyiségének 6,9%-os ja
vu
lását, és a költségek ennek megfelelő csökkenését érte el az elmúlt három évben. A megfelelőre értékelt rendszer és számszerűsített eredményei alapján
„természetesen” a tanúsítvány
továbbra is érvényes.
A sikerhez a cég minden dolgozója közvetve vagy közvetlenül hozzájárult, de kiemelten a

termelési területek energetikusai és az irányítás e feladatokkal
megbízott szakemberei.
A felülvizsgálat érdekessége,
hogy cégünk még utoljára került átvizsgálásra az eddigi ISO
50001:2011-es szabvány szerint, 2020-ra már a módosított
és 2018-ban kiadásra került ISO
50001 szerinti tanúsítványt tűzte ki célul.
Az audit során három észrevétel és tizenkettő fejlesz-

vagy sem, valamint magát a
problémát, veszteséget jelölték.
Ezzel a módszerrel jól láthatóvá
vált, hogy a folyamatban napi
szinten érintett dolgozók több
helyen felesleges műveleteket
(duplikált nyilvántartás, többszörös azonosítás, adathordozó-váltás, stb.) végeztek. Ezeket
a műveleteket, az oda-vis�sza csatolási kapcsolati elemeket egyszerűen kivettük a folyamatból, az öntapadós jegyzetlapok levételével, illetve igyekeztünk maximálisan linearizálni
a folyamatot. A Makigami segítségével kialakított, egyszerűsített folyamatot a szabályozó eszközeinken is átvezettük,
a tevékenységeket ma már ez
alapján végezzük. A gyakorlati
tapasztalat is rámutatott, hogy
kevesebb lépésből, egyszerűsített folyamatok segítségével, kevesebb ráfordított idővel is elérhető ugyanaz az eredmény.
A fenti tapasztalatok alapján,
javasolt a nem technológiai folyamatoknál az értékáram feltérképezése és elemzése, mert
ezen módszer segítségével hatékonyan felfedhetőek a folyamatban rejlő veszteségek, így
hatékonyságuk nagymértékben
javítható.
Tulman Mónika

tési javaslat került megfogalmazásra, amelyek jelentős része a tervezett átállás apropójából az új kiadású szabványhoz
kapcsolódott.
Így új elvárásként megfo
galmazódott a társaság érdekelt
feleinek, környezetének történő
magasabb szintű megfelelés, a
folyamatokhoz kapcsolódó kockázatok és lehetőségek felmérése, értékelése, figyelése és az
ezekhez rendelt megfelelő intézkedések teljesítése.
A fentiek alapján egyértelműek a jövőbeli feladatok: egyrészt az új szabványelvárásoknak megfelelő rendszer kialakítása, másrészt a folyamatos fejlesztés, javítás folytatása.
Mészáros István

Kézzelfogható
gyakorlati tudás
Anyagmérnök-hallgatók nyári gyakorlaton
A Miskolci Egyetem diákjai
négy héten keresztül
járták az ISD DUNAFERR
gyáregységeit
az elméleti és gyakorlati
képzés jegyében.
A hallgatók és mentoraik
együttesen fejlesztik
tovább a Dunaferr ifjú
mérnökjelölteket támogató
programját.

a szekunder metallurgiai folyamatok során, különös tekintettel az S460MC minőségű acélra.
A zárványok csoportosításáról,
az oxid-, a szulfid- és aluminátzárványok kialakulásáról beszélt,
és megvizsgálta a zárványtartalom csökkentésének lehetőségeit,
végül az esettanulmányát konkrét
adatokkal támasztotta alá.
A beszámolót követően Tóth
Máté elmondta, hogy hasznosan
teltek a napjai a gyakorlati idő
alatt, igazán segítőkészek voltak vele a Nagyolvasztóművet

nak a gyár struktúrájáról és működéséről. Ezzel a most „vizsgáztatott” hallgatók már tavaly
megismerkedtek. Ezt követően a tanulmányaiknak megfelelően az elsajátított elméleti tudás mellett a gyakorlati tapasztalatok megszerzése az alapvető, amit a vállalatnál a nyári gyakorlatuk alatt a hallgatók
meg is szereznek. Ezzel a tematikával a gyakorlat és az elmélet kéz a kézben jár egymással. A két hallgatónak lehetősége volt tapasztalatait, javaslatait

A Miskolci Egyetemen harmadéves anyagmérnök hallgatók szakmai beszámolójára a
gyakorlat végeztével,
július végén került sor.
A két ifjú mérnökjelöltet több, a pályájukat segítő szakember
és a Nagyolvasztómű,
az Acélmű és a Me
leghengermű vezetői
hallgatták meg. Az előadás után feltett kérdésekkel a diákok esettanulmányait,
majd
leendő szakdolgozatuk végleges változatát segítették a vasműs
technológusok. Közös Dr. Móger Róbert RS főosztályvezető és a két végzős anyagmérnök:
konzulensük dr. Hári Szabó Lajos Ádám és Tóth Máté
László volt.
Tóth Máté munkájában a és az Acélművet bemutató és a a főosztályvezetővel és Popovics
mangán kohósításra és acél- gyáregységek munkáját meg- László képzési osztályvezetővel
osztani. Az egyetemisták
gyártásra gyakorolt hatásainak ismertető szakemberek. Külön meg
kapcsolattartója,
komplex vizsgálatával foglal- megköszönte Kvárik Sándor, közvetlen
kozott. A mangán segít a kén- Hortőrsi László és Jacsó Rudolf mentora Csik Zsaklin szakértő, aki a hallgatók programjait
telenítésben és javítja a nyers- támogatató együttműködését.
Szabó Lajos Ádám a ko- koordinálja és a tervezett gyavas hígfolyósságát, az acélgyártásban részt vesz a hőfejlesztés- rábban már itt megírt TDK- korlati helyek vezetőivel, szakalapjait
vit- embereivel tartja a kapcsolaben, növeli a nyersvas hulladék- dolgozatának
beolvasztó képességét, és segíti te tovább, fejlesztette a nyári tot. A tervek szerint szeptemsorán,
Dolmány berben mentorképzés indul el
a salakképződést. Az ifjú szak- gyakorlat
ember ábrákon és táblázatokon Mihály és Krasznai Sándor a vállalatnál, ami valamennyi a
DUNAFERR-hez kötődő dukeresztül részletesen bemutat- segítségével.
Dr. Móger Róbert restruk ális hallgatóra (anyagmérnök,
ta többek között a mangán falazatvédő hatását, az acél aktív turálási (RS) főosztályvezető, a informatikus, gépész) és menMiskolci Egyetem tanszékve- toraikra terjed ki. A képzést
oxigéntartalom-csökkenését.
Szabó Lajos Ádám válasz- zetője megjegyezte: fontosnak a RS főosztály a Dunaújvárosi
tott témája a zárványok kelet- tartja, hogy a gyakorlat elején Egyetemmel közösen kívánja
kezése volt, valamint mennyisé- legyen egy összefoglaló képe a megszervezni.
gük csökkentésének lehetőségei DUNAFERR-be érkező diákokTóth Szilvia
2019. augusztus
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Munkavédelem

Még teljesülhetnek
az éves MEBIR-célok
Munkavédelmi tanácskozás
Július 10-én tartották meg
az ISD Dunaferr-nél
a 2019. év első féléves
időszakát értékelő munkaés tűzvédelmi tanácskozást.
Szilas Cecília biztonsági és védelmi igazgató rövid bevezetőjét
követően Móróné dr. Zupkó Tímea munka- és egészségvédelmi
főosztályvezető foglalta össze az
első hat hónap legfőbb, munkavédelmi jellegű történéseit.

Három balesetmentes
terület
Az első fél év során 190 bejelentett sérülésből 37 esetben lett
munkanap-kieséssel járó munkabaleset a vállalatnál, ami enyhe emelkedést jelent a tavalyi év
azonos időszakához képest. A
teljes munkabaleseti frekvencia,
vagyis az egymillió munkaórára jutó balesetek száma a 11,1-

es célértéknél kissé kedvezőbben, 10,6-os értéken alakult a
vizsgált időszakban, míg az ipari baleseti frekvencia a 6,0 célértéknél magasabban, 7,2 értéken
realizálódott az év első felében.
A szakember felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy amennyiben
a II. fél évben a munkabalesetek
megelőzésére mindenki – a lehetőségekhez mérten – a legnagyobb mértékben odafigyel, úgy
az éves MEBIR-cél még teljesíthető.
A fél év során a Nagy
olvasztóműben történt a legtöbb baleset, szám szerint 12, az
Acélműben 9 munka
balesetet
re
gisztráltak, míg a Hideg
hen
germűben 6, a Szállító
mű
ben 5, a Meleghengerműben
4, az Irányítás területén pedig
1 munkabaleset történt. A Le
mezalakítóműben, a Fémbe
vonóműben és a Karbantartási

Hosszú távú célként fogalmazta meg a vállalatvezetés a kiesett munkanapok számának folyamatos csökkenését, és az elmúlt év hasonló
időszakához képest sikerült a csökkenő tendenciát folytatni. Míg tíz
évvel ezelőtt az egy főre jutó kiesett napok száma 6,2 volt, jelenleg ez
a szám 4,9. Munkavállalónként egy nap csökkenés éves szinten 3500
nap megtakarítást eredményez, amely több tízmillió forint költségmegtakarítást jelent vállalati szinten.

Igazgatóság területén egyáltalán
nem történt munkanap-kieséssel járó baleset az év első felében.
Kiemelt feladatokat jelent a
munkabiztonság területén az év
második felére többek között a
művi munkavédelmi programok
végrehajtása, a munkavédelmi
táblák kihelyezésének folytatása, az egyéni védőeszközök viselésének, valamint a dohányzási szabályok betartásának folyamatos ellenőrzése. A biztonsági hónapok programsorozat az ősszel a Szállítóműben, a
Gyártó Egységnél és a Fémbevo
nóműben folytatódik.

Tűzbiztonsági helyzetkép
A társaságcsoport tűzbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót
ezúttal Stossek Tamás katasztrófavédelmi osztályvezető tartotta meg. Előadásában elhangzott, hogy az első fél év során 28
tűzeset történt a vállalatcsoport
területén, szerencsére csak jelentéktelen kárértékkel. 10 tűzesetnél volt szükség a létesítményi tűzoltóság beavatkozására,
a többi esetben a helyi dolgozók oltották el a lángokat. Mű-

szaki mentéshez 7 esetben kellet kivonulniuk a tűzoltóknak.
16 téves riasztást is kapott a létesítményi tűzoltóság, ami magasnak esetszámnak mondható. A
legtöbb téves riasztás a Nagyolvasztóműből és a Hideghengerműből érkezett.
Az elmúlt öt év hasonló időszakait figyelembe véve a tűzesetek száma magas volt ugyan,
de jelentős kárérték nem keletkezett. Továbbra is a forró, izzó
anyagok által okozott tüzek a
leggyakoribbak, de ismét emelkedett az elektromos hibákból
adódó tüzek aránya, ami több
esetben a villamos berendezések karbantartási hiányosságaira vezethető vissza. A tűzesetek számának csökkentése érdekében nem lehet elégszer felhívni a figyelmet az olajos szen�nyeződések
feltakarításának
fontosságára.
A tűzbiztonság területén a
második fél évre kijelölt fontos
feladat többek között a különböző gyakorlatokon a vészhelyzeti
teendők készségszintű begyakoroltatása, a Hideghengerműben
a tűzjelző rendszer felújításának
folytatása, a vállalat területén
a tűzgátló ajtók javíttatásának,
karbantartásának elvégzése, valamint az egyes technológiai területek felkészítése a hatósági ellenőrzésre, illetve a korábbi hatósági ellenőrzéseken feltárt hibák kijavítása. 
Sz. I.

Munkapszichológia

Rokonszenves vagy ellenszenves?
A jó társas kapcsolatok erősítik az önértékelést
Az egyén munkavégzés közben nemcsak a tevékenység,
a feladat teljesítésére koncentrál, hanem bekerül
egy formális, a szervezet működési keretei által
meghatározott és informális, spontán módon szerveződő,
rokonszenven alapuló csoportba, ahol az elvárásoknak
igyekszik megfelelni.
A beilleszkedés folyamata nemcsak a munkatársakkal való kapcsolatának minőségét, hanem a
munkaterületen való beválását
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is jelenti. Ez a folyamat a munkahelyi szocializáció lényege.
A formális szervezetet a vezetés hozza létre valamely fel-

adat végrehajtására, az informális szervezet természetes módon, egyéni kapcsolatok és érdekek alapján alakul ki.
Az informális csoportoknak is
megvan a maguk belső hierarchiája, amely a tevékenység során alakul ki és szilárdul meg.
Státuszteremtő tényező lehet az
életkor, a tapasztalat, a szakmai
felkészültség. A kialakuló státuszok, szerepek az egyének akti-

vitásának lényeges mozgatórugói. A normák betartása a csoporthoz tartozás feltétele.
A csoport tagjai között fellépő kölcsönhatás a csoportkohézió, amely az együttes élmények, közös tevékenység során
jön létre. Az erős munkahelyi
kohézió segíti az együttműködést, a kreativitás kibontakoztatását és a csapatmunkát. Ez persze, nem jelenti azt, hogy min-

Arcok

A kollektíva megbecsülése
Kiváló Dolgozók a Lemezalakítóműben
Hagyomány, hogy a nyári családi
napon a Duna-parton együtt
töltenek egy kellemes napot
a Lemezalakítómű dolgozói.
A számos program mellett ilyenkor
kerül sor azokra az ünnepélyes
percekre is, amikor átadják a Kiváló
Dolgozó kitüntetéseket. Az öröm és
a meglepetés érzései kavarogtak
idén az érintettekben.
Nemes Zoltán kötegelő csaknem ötven éve
villanyszerelőnek tanult, s a szakmáját művelve az építőiparban dolgozott tizennyolc
éven át. Változásokat hoztak a kilencvenes
évek, amikor a DUNAFERR profilüzemében talált munkát, ahol 1991 óta dolgozik:
– Meg kell szeretni a fizikai munkát –
mondja. – Engem mindig is motivált, hogy
mennyi mindent el tudok elvégezni. Nem

denkinek barátként kell helytállnia egy kollektívában, de a jó
kapcsolat kialakítása kívánatos
a csoport tagjai között. Sokan
éppen azért csalódnak, mert
olyan jellegű elvárásokat fogalmaznak meg a munkatársakkal szemben, amelyekben keverednek a különböző társadalmi
szerepek, és a munka világában
teljesíthetetlenek.
Nemcsak a főnök, a munkaadó, hanem a munkatársak is kockázati tényezőt jelentenek – olvasható Hódi
Sándor Életpszichológia című
kötetében. A munkahelyi lég-

is értem manapság a fiatalokat, a próbaidőt
sem töltik le egy munkahelyen, és továbbállnak. Számomra fontos volt, hogy az építőipari „kóbor” élet után itt kiszámítható
műszakbeosztásban dolgozhatok. Jó a fizetés is három műszakban, anyagilag megbecsülve érzem magam. Itt tartott a fizikai
munka szeretete, a jó kollektíva. Régebben
nehéz gépsorokon voltam, most könnyebb,
pörgő soron dolgozom. Még egy évem van
a nyugdíjig. Jó lesz, több idő jut majd beteg feleségem ápolására. Nagyon örültem
a kitüntetésnek, mert kötegelő rajtam kívül nem kapott ilyen elismerést, és ez emeli a fényét.
Hörcsög Bálint szállítási csoportvezető papírgyártó feldolgozóként kezdte felnőtt, munkás életét. Tengizben tette próbára magát négy éven át. Hazatérése után,
1992-ben munkaerőkölcsönzőn keresztül került a Lemezfeldolgozóba, ahol az
akkori vezetés kezdeményezésére kilencvenhárom szeptember elsejétől már a
DUNAFERR munkavállalójaként darusként dolgozott:
– Jól jött az orosz nyelvtudásom az ukrán, orosz, lengyel kamionoknál, így hamar lekerültem a daruból a földre. Az
akkori vezetés ösztönözte a tanulást.
Minden tanfolyamot, iskolát elvégeztem,
amit csak lehetett. Egy időben mérlegeltük a családban, hogy maradjak, vagy külföldön keressek munkát. Pozitívan hatottak rám a tanulási, előrelépési lehetőségek. Láttam a fejlődési lehetőséget, és ma-

kör, az emberi kapcsolatok, az
egymással való kommunikáció
együttesen növeli vagy csökkenti a munkahelyi feszültséget, és akár az egészséget is
károsíthatja.
Egy másik szerző, Farkas
Nóra cikkében azt írja, hogy
azok, akik a munkahelyen minőségi kapcsolatokat alakítanak
ki, kevésbé stresszesek. A minőségi kapcsolatok támogatóan
hatnak és az önértékelésünket
erősítik, ez pedig boldogabbá
tesz mindenkit.
Ami pedig a nemek közötti különbségeket illeti, a nők

radtam. Az elmúlt három év bérreformjával nyakamba szakadt a jólét – mondta,
majd családról, családi házról, pihenési
lehetőségekről beszélgettünk. A kitüntetésére térve hangsúlyozta:
– A műszakomban havonta 1000-1500
tonnával, úgy hetven autóval többet rakunk meg, mint régebben. Ez a darusok
nélkül nem sikerülne. Korábban, úgy tizenöt éve már kaptam hasonló kitüntetést,
de ez rangosabb. Most az ISD DUNAFERR
Zrt. Kiváló Dolgozója lettem. Szíven ütött
az elismerés, a családi napon, amikor átvettem, megkönnyeztem. A kollégáim nélkül nem sikerült volna, meg is ünnepeltük.
Jólesett, hogy az üzemvezető elengedett
egy összefüggő, három hét szabadságra –
mondta, majd az unokákról folytattuk tovább a beszélgetést.

szívesebben dolgoznak olyan
munkahelyen, ahol a személyek viszonya jól meghatározott. Az együttműködést a nők
kiemelten fontosnak tartják.
Felmérések tanúsága szerint a
nők ritkábban váltanak munkahelyet a férfiakhoz képest, azonban ez már egy másik értekezés
tárgyát képezi.
A témánknál maradva, a
munkahelyi társas kapcsolatok
elemzésének, a munkahatékonyság növelésének egy sajátos módszere Jacob L. Moreno
nevéhez fűződik. A szociometria az emberi csopor-

K. É.

tok létrejöttének és rendeződésének, valamint azokon belül a személyek elhelyezkedésének tanulmányozása. A
szociometrikus felmérések feltárják a rejtett szerkezeteket, a
rokon- és ellenszenvi választásokat. Egyszerre informálnak a
tagok viszonyáról és az egyén
helyzetéről a csoportban. A
közös munka hatékonyságát
befolyásolja a csoporttagok
közérzete, a tagok érzelmi-rokonszenvi kapcsolatainak figyelembevétele pedig növeli a
teljesítményt.
Szente Tünde

2019. augusztus 11

Fotópályázat

Víz, víz, víz!
A Dunaferr Magazin fotópályázata
Rengeteg gyönyörű kép érkezett a lapunkban
meghirdetett nyári fotópályázatra olvasóinktól.
Sajnos, a terjedelmi korlátok miatt ezek közül csak tíz
fotót tudunk közölni, de minden kedves beküldőnek
ezúton köszönjük a pályázaton való részvételt!
Ebben a hónapban a Dunaferr Magazin címlapfotóját
is a beérkezett képek közül választottuk. A fotók
beküldői közül idén Balogh Anitának, Fehér Istvánnak
és Mihaldinecz Rékának kedvezett a szerencse, ők
nyerték meg az ISD DUNAFERR Zrt. által felajánlott
ajándékcsomagokat. Nyereményüket augusztus 28-tól
Nyíri Andreánál (tel: 22-70) vehetik át munkaidőben,
az igazgatósági épület 109-es szobájában.

Fehér István (Szállítómű) - Fehér víztaposó madár a Tisza-tavon

Balogh Anita (Dunaferr Labor Nonprofit Kft.)
- Kedves olvasónk az alábbi versrészletet mellékelte a családi képhez:
„Tükre lőn az égnek,
S szép Magyarországnak...
Nevezik e könyvet
Balaton tavának.”
Garay János: Balatoni kagylók
Gál Tamás (Folyamatirányítás) - Gollingi vízesés

Szabó Ervin (Nagyolvasztómű)
- Vizes kincsmosók a Zamárdi Kalandparkban
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Mihaldinecz Réka (Meleghengermű kikészítő üzem)
– Kenuval a Rezéti-Dunán

Holczer Tibor (Lemezalakítómű profilüzem)
- Gábor, Kolos és Robi élvezik a napsütést a Szelidi-tavon

Hruby Gáborné (Lemezalakítómű)
- Duna-part madártávlatból
Kovács Józsefné (Acélmű villamos üzem) - Olaszország, a Mangart-hegy
a Fusinai-tavak felől

Bugyik Benjamin (Hideghengermű)
- Makarskai naplemente

Nagy Melinda (Munkaerő-gazdálkodási főosztály)
- Mesés tengerpart Zakynthoson

2019. augusztus 13

Arcok

Repülő nyílvesszők
a természetben
Sportoló dunaferresek
Egy családi napon
találkoztam először
gyáron kívül is László
Tiborral, a Gyártó Egység
lakatosüzemének
üzemvezető-helyettesével.
Hangulatos környezetben
tanította, miként tartható
meg egy több mint
egyméteres íj kifeszített
ideggel, a benne várakozó,
célra irányított vesszővel.
Fiatalok, korosabbak
állták körül, többen
próbálkoztak is.

jének végében a berendezett
íjász gyakorlóterepet megláttam. Gyönyörű táj tárult elém,
a szabadság illatát árasztva.
Körben céltáblák, „célállatok”
álltak egy imitált vadászat
díszleteiként.
– Itt gyakorlunk, Kundakker
Bélával és Pavlicsek Nándorral
– mutatta be a csapatot László
Tibor. – Ez a negyedik évünk
így közösen. Egy falunapon
mutatta be Nándor az íjászatot, gyerekeknek szánva.
Ott voltunk mi is a családdal.

Később mindhárman megmutatták profi íjaikat. Rész
letesen elmagyarázták, mit kell
tudnia egy íjnak, milyen méretek szükségesek, mekkora erővel kell a húrt meghúzni, ellentartani. Perceken belül komplett fizikaórán éreztem
magam. Őszintén meglepett,
hogy egy nyílvessző súlya mindössze huszonöt gramm, amit
durván húszkilós erővel húznak, mielőtt a cél felé indulna.
Megfigyelhettem, hogy cikázik,
hullámzik, majd remeg, amint a

Kínálja magát az íjászat, mint
látványos,
kissé
romantikus, vonzó sportág. Gondoltam, hogy inkább kalandvágyó,
kockázatokat vállaló emberek
sportja az íjászat, mintsem precíz mérnököké. Az „igazságot”
keresve néztem meg Perkátán
egy edzésüket.
Az utóbbi évtizedekben néhányszor átutaztam Perkátán,
azt hittem addig a napig, hogy
ismerem a városközeli települést. Szemem-szám elállt,
amikor a megadott cím kert-

Megtetszett nekem is, bár először a három gyerekem kezdett sportszerűen gyakorolni. Szerveztünk nekik hagyományőrző tábort is, íjászattal.
Versenyekre jártunk velük. Ők
már abbahagyták, nekem hobbim maradt.
– Ez egy fertőző betegség –
kapcsolódott be a beszélgetésbe
mosolyogva Pavlicsek Nándor,
akinek asztalosműhelye van
Perkátán. – Az első íjat tizenöt
éve vettem a kezembe, én készítettem magamnak.

cél feltartóztatja. Szóba kerültek
az árak is: egy nyílvessző kétezer
forint, ha eltörik, ennyi pénz repül a semmibe…
Egy edzésen két-háromszáz
lövést is indítanak.
– Mi a 3D szakágat képviseljük – magyarázta Tibor
–, a verseny területén kiál-
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lított, élethű állatokra lövünk. Számomra fontos, hogy
kint vagyunk a természetben.
Célozni csak összpontosított
figyelemmel lehet, elengedve a
napi történéseket. Szeretem a
munkámat is a gyárban – tette
hozzá, majd beszélgettünk e különleges sport jótékony élettani
hatásairól.
Megtudtam,
komolyan
veszik az íjászat sport oldalát, rendszeresen járnak
versenyekre.
– Bár örömíjásznak valljuk
magunkat, komolyan vesszük
a versenyeket, készülünk valamennyire – jellemezte sportos kötődésüket László Tibor.
Valódi vadászatot imitál egyegy verseny. Legutóbb például a rácalmási szigeten voltunk.
Amilyen 3D-s állatokat lát itt,
az udvarban – mutatott körbe,
majd odalépett egy vaddisznófigurához –, olyanokra lövünk
majd az erdőben. Különböző
zónákra osztották az állat testét, más-más értéke van a sebzésnek és más az ejtésnek. Az
eredmény attól függ, hol áll bele
a nyílvessző.
Hosszasan beszélgettünk a
versenyek hangulatáról, a csapat dobogós helyezéseiről, miközben minden mondatukból kihallatszott a lényeg: többnyire gyönyörű környezetben,

baráti társaságban íjászkodnak,
megtörve a hétköznapok ki
hívásait, kötelező helytállásait.
Ide kívánkozik még a végére
az is, hogy rendszeresen versenyezve, az országos megmérettetések alkalmával gyakorta dobogóra is állnak.
K. É.

sport

„A torna nélkül
nem teljes az életem!”
Mirtill álma az olimpiai szereplés
Makovits Mirtill, a Dunaferr
SE tornásza az idei
nyáron berobbant a világ
élmezőnyébe.
Pedig nem is oly rég még egy
sérülés miatt fél évet ki kellett hagynia, és akkor nem volt
ilyen egyértelmű a sikeres vis�szatérés. Ám a fiatal versenyző
a kényszerpihenő alatt átértékelte mindazt, amit a sport jelentett számára. „Torna nélkül
nem teljes az életem” – mondja ma már.
– Akkoriban sokat gondolkodtam és ez segített megérteni, mit is jelent számomra ez a
sport. Azóta sokkal tudatosabb
vagyok, s ha lehet, még keményebben készülök.
A céltudatosság és a kőkemény felkészülés kiváló eredményekkel párosult. Június 28án Győrben, az első ízben megrendezett junior világbajnokságon legjobb magyar versenyzőként az előkelő tizenhetedik
helyen végzett, míg július 20án, Bakuban, az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválon (EYOF)
egyéni összetettben már a
tizedik volt. Ez pedig azt jelenti,
hogy Mirtill nem csupán a magyar élmezőnybe, hanem egyenesen a világ élvonalába tért
vissza.

– Az ifjúsági világbajnokság volt az első nagy világversenyem, ezért egy kicsit jobban izgultam az elején. Aztán a szerek
között sikerült leküzdeni a lámpalázat, és Bakuban már – egy
kis rutint szerezve – felszabadultabban versenyeztem.
A mindössze tizenöt éves
tehetség elmondta, hogy nagyon
büszke az elért eredményeire.
– Elégedett vagyok a gyakorlataimmal és a kapott pontszámokkal is. Ráadásul a
Győrben magasra tett lécet sikerült Bakuban átvinnem, a saját eredményeimet megjavítottam, mondhatni legyőztem
önmagam.
A versenyek utáni rövid pihenést követően már újra a tornacsarnokban gyakorol Mirtill,
akinek az egyik legnagyobb élménye a világbajnokság azon
pillanata volt, amikor bevonultak a teli sportcsarnokba.
– A zsúfolásig telt nézőtér, a
közönség látványa megnyugtatott. Lelkileg nagy erőt adott az,
hogy tudtam, mindenki nekünk
szurkol, a mi sikerünkért szorít.
A parázs hangulatot a magyar csapat eredményessége pedig csak tovább fokozta.
Mirtillnek remélhetőleg lesz alkalma ehhez a légkörhöz hozzászoknia, hiszen öt éve egy másik

dunaújvárosi tornász hasonló
sikerekkel debütált. Őt Kovács
Zsófiának hívják… A célok tehát kitűzettek, jövőre Európabajnokságot rendeznek, és
Mirtill szeretne rajta részt venni
– immáron a felnőttek között.
Aztán pedig jöhet a nagy álom,
az olimpia.
Török Dániel, a dunaújvárosi üdvöske edzője szintén elégedetten értékelte ifjú tanítványa
teljesítményét.
– Megemeljük kalapunkat
Mirtill előtt, ugyanis egy hónap
alatt két kiemelt versenyen is remekelt. Győrben és Bakuban is Török Dániel edző és tanítványa,
egyéni csúcsot tornázott, s amit Makovits Mirtill
elterveztünk, azokat a gyakorlatokat szépen kivitelezte. Persze, A személyisége képessé teheti
van még hová fejlődnie, példá- nagy célok elérésére. Ilyen pélul anyagerőben, azaz a gyakor- dául a felnőtt válogatottság kilatok erősségét, nehézségi fokát vívása, hiszen Mirtill jövőre betölti a 16. életévét és korosztályt
lehet tovább emelni.
Török Dániel, aki Badics vált.
– A felnőtt válogatottsághoz
Rékával együtt edzi Mirtillt, tanítványukat értékelendő hozzá- jó alapokkal rendelkezik, széfűzte: a kamaszlány az elmúlt pen előkészítettük. Az olimpiai
időszakban rengeteget fejlő- szereplés pedig egyelőre rajtunk
dött, tudatossága, jó értelemben kívül álló, távoli cél. Az ősszel
vett akaratossága, koncentrá- azonban újabb két versenyen
ciós képessége nagy erényévé számítunk rá: az országos csavált. Partnerként tudnak együtt patbajnokságon és a magyar
dolgozni, s óriási előny a közös szerbajnokságon köszön el a jumunka során, hogy nem noszo- nior korosztálytól, remélhetőleg
gatni, unszolni kell, hanem csak ugyancsak szép eredményekkel
a megfelelő irányba terelgetni.
Szóládi Zoltán

A 18. EDBF Klub Legénység Sárkányhajó Európa-bajnokságot a spanyolországi Sevillában rendezték meg
július végén. Hazánkat a Magyar Sárkányhajó Szövetség három egyesületének egyikeként a Dragon Steel
SE képviselte. Az Európa-bajnokságon 15 nemzetből
nagyhajóban 31, kishajóban 60 klub legénysége mérte össze az erejét. A Dragon Steel Senior A vegyes
(40 év felettiek) kategóriában indult, az átlagban
62 éves versenyzőkből álló csapatával. 500 méteren
az elő- és középfutam eredménye alapján a kisdöntőbe jutottak, ahol a második helyen sikerült befutniuk.
2000 méteres távon a második pozícióból indultak az
üldözéses versenyben, végül az összesített 8. helyre
rangsorolták a csapatot. 200 méteren bravúros technikával bejutottak a nagydöntőbe, ahol a hatodik helyezést érték el. Gratulálunk a csapatnak, köztük számos
aktív és nyugdíjas dunaferres kollégának!

2019. augusztus 15

hírek

Hagyományőrzés
és kikapcsolódás
A kohász szakmai
hagyományápoláshoz
kapcsolódó nevezetes
ünnepek, fesztiválok
meglátogatása akár remek
családi program is lehet
egy kellemes, kora őszi
hétvégén.
A hagyományos Selmeci Szalamander ünnepséget idén
szep
tember 6-7-én rendezik meg a szlovákiai Selmec-

bányán (Banská Štiavnica). Az
UNESCO Világörökség részévé nyilvánított egykori bányavárosban a hétvége programjai sok
ezer látogatót vonzanak. A rendezvény csúcspontja a péntek
esti, kivilágított, diszegyenruhás
szalamander-menet, de a város
és környéke sok egyéb látnivalót is kínál, és a program elválaszthatatlan része a gazdag kulturális műsor és a hagyományos
selmeci vásár is.

A következő hétvégén, szep
tember 13-14-én már 13. alkalommal rendezik meg a miskolci Fazola Fesztivált, amelynek idén is a Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum Kohászati
Gyűjteményének
szabadtéri múzeuma biztosítja a helyszínt. Szombaton a nagyközönség számára is nyitott progra-

mokkal várják az érdeklődőket a
Fazola-kohó térségében. A szabadtéri rendezvényen lesz többek között látványcsapolás, tiszteletbeli kohászavatás, valamint
a Miskolci Egyetem is bemutatkozik. A fesztiválon a gyerekeket egész napos, érdekes múzeumpedagógiai és kézműves
programokkal várják.

maga is gondoskodjon nyugdíjas éveinek életkörülményeiről.
Kérjük azon pénztártagjainkat, akik 2017.06.26-a
óta a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő tényleges tulajdonosi és kiemelt
közszereplői nyilatkozatukat
nem tették meg, 2019. október 31-ig a honlapunkról letölthető Tényleges tulajdonosi és Kiemelt közszereplő nyilatkozat című nyomtatványok kitöltésével (www.
gyongyhaznyp.hu) tegyék meg!
Kérjük továbbá, hogy ha
személyes adataikban változás történt, a honlapunkról
letölthető Adatváltozás című
nyomtatvány kitöltésével jelentsék be azt Pénztárunknak!

A nyilatkozatokat és az
adatváltozás bejelentését a következő módon tehetik meg:
• személyesen az ügyfélszolgálaton a szükséges nyomtatványok kitöltésével.

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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Tisztelt Tagjaink!
A tavalyi év negatív teljesítménye után 2019-ben jelentős változást értek el vagyonkezelőink
az általuk kezelt pénztári portfólión. 2018 mínuszos hozamát
az idei első fél évben közel kétszeresen túlszárnyalták pozitív
hozamaink, mellyel 2019 inflációs mutatóját is túllépték. Mivel hosszú távon továbbra is az
önkéntes nyugdíjpénztárak jelenthetik a legjobb megoldást az
időskor anyagi biztonságának
megteremtésére,
elengedhetetlenül fontos, hogy mindenki

Ügyfélszolgálat címe:
2400 Dunaújváros,
Vasmű út 39. II. 202.
Nyitvatartás:
Hétfő, csütörtök: 7:30–15:00
Kedd: 7:30–16:30
Szerda: 9:00–15:00
Péntek: 7:30–13:00
Köszönjük együttműködésüket!
Gyöngyház Önkéntes
Nyugdíjpénztár
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