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Szerteágazó feladatok,
kiváló együttműködéssel

Szent Borbála a katolikus templomban

Október 26-a és november 5-e között zajlott le a Nagyolvasztóműben az ércelőkészítő és darabosító üzem nagyjavítása. A kohóátépítések után talán ez a legnagyobb volumenű
karbantartási-beruházási feladat a gyártóműben, hiszen a
tömörítő működése a – technológiai sor legelső üzemeként
–, kihatással van a teljes acélgyártási folyamatra.

Gyönyörű műalkotásokkal, újabb ólmozott üvegképes díszablakokkal gazdagodott a napokban a dunaújvárosi Krisztus Király Főtemplom. A történet dunaferres szála, hogy a
kohászok védőszentjét, Szent Borbálát ábrázoló díszablak
költsége vasműs szakemberek által szervezett jótékonysági
adományozás nyomán gyűlt össze.

2. oldal

11. oldal

Raktárak polcok nélkül

Új triatlonklub a városban

Előző lapszámunkban olyan raktárakat mutattunk be, amelyek a gyár mindennapjaihoz szükséges, több ezerféle terméket fogadják, rendszerezik és többnyire polcokon tárolják
azokat a felhasználásig. Azonban polcok nélkül, tágas tereken is működnek raktárak a gyár területén.

Máltesics Tamás, a DUNAFERR Labor Nonprofit Kft. környezetvédelmi és kémiai anyagvizsgáló főosztályának anyagvizsgáló
mérnöke a nyár elején kapta kézhez a Testnevelési Egyetemen
triatlonedzői oklevelét. Az iskolai évek alatt fogalmazódott
meg benne, hogy egy sportvárosban, ahol él és dolgozik, majd
kamatoztatni lehetne a frissen megszerzett ismereteket.

6. oldal

AZ ISD DUNAFERR Dunai Vasmű ZÁRTKÖRűEN MűKÖDő Részvénytársaság lapja

13. oldal

Aktuális

Nagyjavítás zajlott a tömörítőben
Szerteágazó feladatok, kiváló együttműködéssel
Október 26-a és november
5-e között zajlott le
a Nagyolvasztóműben
az ércelőkészítő
és darabosító üzem
nagyjavítása.
A kohóátépítések után talán ez
a legnagyobb volumenű karbantartási-beruházási feladat a
gyártóműben, hiszen a tömörítő működése a – technológiai sor legelső üzemeként –, kihatással van a teljes acélgyártási
folyamatra. Idén is feszített volt
a tempó, számos elvégzendő feladat adódott a különböző munkaterületeken.
Cseh Ferenc
gyárvezető
sikeresként értékelte az elvégzett munkát, s
mint
mondja,
minden résztvevőnek szerepe
volt abban, hogy a tíznapos javítási időszak végére minden
„összeálljon”:

A felújított elegyadagoló berendezés

– A kollégák jól összeszokott csapatként dolgoztak az
idei nagyjavításon is. A rendelkezésünkre álló erőforrásokat maximálisan kihasználva,
jól szervezetten folyt a munka. A saját munkatársainknak
és a közreműködő partnercégek
munkavállalóinak egyaránt szeretném megköszönni a kiváló
együttműködést.

Szinte minden
berendezést érintettek
a munkálatok

Az új csillagtörő
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Rácz Zoltán, az
ércelőkészítő és
darabosító üzem
üzemvezetője
elmondta, hogy
a tíznapos leállást megelőzően mintegy 30
ezer tonna zsugorítványt termeltek le előre, hogy a nagyjavítási időszak alatt is zavartalan
legyen a kohók alapanyag-ellátása, és a két üzemelő nagyol-

más, minden alkalommal előállnak nehezítő körülmények, nem
várt problémák. A nagyolvasztós
gyártóművi gárda egyik erőssége
éppen az, hogy ezekre a problémákra is minden
esetben megoldást találnak. Az
idei javítást többek között az is
nehezítette, hogy
még nem fejeződött be az elektrofilter bontása, így különösen ügyelni kellett
a munkabiztonságra. Ez szerencsére sikerült is, hiszen balesetmentesen lezajlott a tíznapos nagyjavítás. Az üzem saját
technológiai személyzetén kívül naponta mintegy 230 ember dolgozott a területen, nyújtott műszakokban, a 240 óra
állásidőt kihasználva, akik végig
egymásra odafigyelve, körültekintően végezték a feladatokat a
szűkös munkaterületeken. A vírushelyzet miatt olyan speciális
dolgokra is oda kellett figyelni a
zsúfolt munkaterületeken, mint
a távolságtartás. A különböző
szintek megközelítését szolgáló liftet például csak négy ember vehette igénybe egyszerre és
naponta fertőtlenítést végeztek a
fülkében.
Jellemzően ugyanazok a cégek vettek részt a javításban, akikkel már korábban is több alkalommal dolgoztak együtt a nagyolvasztós szakemberek. Mint azt
Vitális Imre megjegyezte, a hangulat a nehézségek ellenére, a feszített tempó mellett sem volt feszült… Külön köszönet illeti a
nagyjavításban résztvevő partnercégeket, így a dunaferres egységek közül a Nagyolvasztómű
társüzemeit, a Gyártó Egységet,
az IT Igazgatóság műszertechnikai csoportját. Ugyanígy jár a
köszönet külső vállalkozó partnereknek is, akik a következők voltak: BIS Hungary Kft.,
Gyárépszer Zrt., Frogman Kft.,
KGYV Kapton Kft., Triumvirátus
Kft., Izsák Zsolt. e.v., Dunagép
Zrt., Csúcs-Ép Kft., Expand Steel
Kft., Erender-Metal Kft., Elcomp
Kft. és a Frekvencia 2000 Kft.

Az új gyújtókemence

vasztót természetesen a nagyjavítás ideje alatt is kiszolgálták
alapanyaggal. Miután másfél év
telt el a zsugorítómű legutóbbi nagyjavítása óta, a felújítási, karbantartási munkálatok az üzem csaknem minden
berendezését érintették. Cserére került többek között a
zsugorítógép teljes adagolórendszere, szintén kicserélték a
II-es nedvesítődobot a 7. szinten, csakúgy, mint a vákuumrendszer több elemét. Ahol nem
került sor cserére, ott minden
elemet, alkatrészt javítottak.
Az augusztusi porrobbanásban tönkrement elektrofiltert
már korábban leválasztották
a rendszerről (bontása még
jelenleg is tart). A füstgáz
portartalmának csökkentését
végző multiciklonokon több
elemet is cseréltek, felújítottak,
annak érdekében, hogy a porkibocsátás minél kevesebb legyen.

Jól szervezett,
balesetmentes
munka volt
Vitális Imre üzemviteli és karbantartás-vezető megjegyezte:
minden egyes nagyjavítás más és

Az új gyújtókemence beemelése

(Folytatás a 4. oldalon.)
2020. november
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Aktuális

Nagyjavítás zajlott a tömörítőben
(Folytatás a 3. oldalról.)

Két új gyújtókemence
került a helyére
Mint azt Nagy Péter gépészeti üzemvezető-helyettes megjegyezte, a szállítószalagok közül
többre is kiterjedt az idei nagyjavítás, megtörtént a 220-as tagos szalag felújítása is. A csillagtörők főbb szerkezeti elemeinek
cseréje is megvalósult.
Kiváló volt az együttműködés a külső
vállalkozókkal a
nagyjavítás során, több olyan
partnercég is volt, akik ebben
a felújításban olyan területeken
vállaltak munkát, ahol korábban nem dolgoztak még. Sikeresen megoldották a feladatokat, a nagyjavítást követően
üzembiztosan, jól működnek
a berendezések. A gépészeti
üzem naponta mintegy negyven
kollégával vett részt a munkálatokban, a létszámban voltak
energetikus, lakatos, forgácsoló kollégák egyaránt. Mindenki reggel 6-tól este 6 óráig jelen
volt a területen, csak megfeszített munkával tudták elvégezni a rendelkezésre álló tíz nap
alatt az összes eltervezett javítási, karbantartási feladatot.
A legtöbb érintett berendezés
olyan műszaki állapotban volt a
javítás előtt, hogy nem lehetett
elhagyni semmit a betervezett
munkálatok közül.
Surján László
villamos üzemvezető-helyettes arról beszélt, hogy
nehezített körülmények között
kellett helytállnia kollégáinak az
idei nagyjavításon. Jó ideje létszámproblémákkal küzd több
területhez hasonlóan a villamos üzem is, illetve most a járványügyi helyzet is nehezítette a
munkavállalók dolgát. Ennek ellenére mindenki maximális teljesítményt nyújtva dolgozott a
tíz nap folyamán és ugyanez el4

Az új nedvesítődob behelyezve

Az új nedvesítődob beemelése

mondható a külsős partnerekről is. Jó minőségben végezték
el a feladatokat, az üzem villamos rendszere megbízhatóan
működhet az elkövetkezendő
időszakban.
Kollégái beszámolóját kiegészítve Bucsella Antal
üzemviteli és karbantartásvezetőhelyettes megjegyezte, hogy a vállalat egyik legrégebb óta működő termelőüzemeként a tömörítő koros berendezéseinél kiemelt jelentősége van a
nagyjavításoknak. Ezúttal a műszaki minimumot tudták végrehajtani, olyan karbantartásokkal,
amelyek a biztonságos üzemeléshez elengedhetetlenül szükségesek. Ennek fényében sikerként
könyvelik el a szakemberek azt
is, hogy a nagyjavítás során egy
nagyobb volumenű beruházás
is megvalósulhatott: sor került a
két gyújtókemence cseréjére. Ez
a munka már a megelőző nagyjavítás terveiben is szerepelt, de a
megvalósításra csak most kerülhetett sor.
Sz. I.

2020. november
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Gyári élet

Raktárak polcok nélkül
Munka az alap-, segéd- és ötvözőanyagokkal
Előző lapszámunkban
olyan raktárakat
mutattunk be, amelyek
a gyár mindennapjaihoz
szükséges, több ezerféle
terméket fogadják,
rendszerezik és többnyire
polcokon tárolják azokat
a felhasználásig. Azonban
polcok nélkül, tágas
tereken is működnek
raktárak a gyár területén.
Folyamatosan fogadják a vasúti
kocsikban, illetve kamionokkal
érkező alap- és segédanyagokat. Távolról csendes helyeknek tűnnek, miközben szorosan
kapcsolódnak a technológiához,
együtt mozognak a nagyolvasztókkal, a konverterrel.

Színes dombok
az érctéren
Ha látogatók érkeznek a gyárba, először általában a nagyolvasztókhoz viszik a vasműre kíváncsi idegeneket. Leköti őket
a csapolás, a folyékony, izzó
vas látványa. Ritkán jut figyelem a kohók mögött elterülő
óriási, vasúti pályákhoz kötött
térre, ahol kisebb dombokban
várják sorukat a különféle alapanyagok. Vöröses, fekete, szürke színek váltogatják egymást
a tekintet határáig. Jellemző a
méretekre, hogy eltörpül mellettük a vasúti kocsi.
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–
Ez nem olyan, mint
egy szokványos raktár – vezet
be a részletekbe Bocsi László,
a Nagyolvasztómű terme
lésellátási osztályvezetője –, bár
itt is bevételezés, raktározás, kiszolgálás történik a termelés
felé, de igazából az itt megforduló anyagok elszámolását végezzük két kolléganőmmel. Az
érctéren, valamint a hozzá kapcsolódó tárolóhelyen érceket,
alapanyagokat, segédanyagokat,
közöttük dolomitot, mészkövet,
revét tárolunk.
A reve hallatán visszakérdezek. Igen, jól hallottam, mindent visszaforgatnak a gyártásba, amit lehet, még vásárolnak is revét, ami hozzájárul az alapanyagok megfelelő
ferrumtartalmához.
– Régebben
mintegy kétszáz
ezer tonna ércet
forgalmaz
tunk,
jelenleg
százötvenezer
tonnával gazdálkodunk havonta. Munkám fontos része a metallurgiai számítások végzése.
A kohók havi programjához ki
kell választanunk a piacon felkínált ércek, valamint pelletek
közül árban és minőségben is
a megfelelőket – mondja, majd
egy pillantásra ráláthatok a vasércek, illetve pelletek lelőhelyeire. Korábban Brazíliából, Dél-

Afrikából, Kanadából is érkezett
alapanyag, jelenleg orosz, ukrán érceket használ fel a Vasmű.
Sokan dolgoznak a folyamatban, a nap huszonnégy órájában
érkező vasúti kocsik átvételétől
a kiürítésen át, a zsugorítómű
előkészítő munkálatain keresztül a töltőkocsi-kezelőig, aki végül a kohóba juttatja az anyagokat. Ezer tonnákban számolnak. Normál üzemben havonta
négyezer vasúti kocsi érkezik.
Mellettük közutas szállítmányok is érkeznek. A mészkövet és dolomitot hazai bányákból hozzák, a revét több európai
országból.
Az érctér szélén állva látom,
hogy Bocsi László jól ismeri a
számomra csak „kupacoknak”
tűnő anyagok mennyiségét,
összetételét:
–
Kapunk specifikációt a beérkező árukhoz. Termé
sz
e
tesen, helyben is veszünk
mintát, amelyet laborban vizsgálnak meg. Ismerjük a különböző anyagok halmazsúlyát. Ránézésre megsaccoljuk a
mennyiségét, „lelépjük” az ércteret, amelyet rendszeresen ellenőrzünk. Évente egyszer, leltározásnál geodéta méri le pontosan az érctéren található
anyagmennyiségét, amit összevetünk a folyamatos elszámolással – mondja, miközben látszik, a számomra alig belátható

tér, minden négyzetcentiméterét ismeri.
–
Igazából szeretem a
munkámat – válaszol a még
ki sem mondott kérdésemre.
– Változatos tevékenység, egyszerre hat-nyolc dologgal kell
foglalkoznom.
Megtudom, hogy a főiskolát itt, Dunaújvárosban végezte még ’86-ban anyagmérnökként. Aztán visszament Ózdra,
ahol akkoriban még négy kohó
működött.
–
Ott bezárt a gyár, mi
pedig áttelepültünk a párommal ’95-ben Dunaújvárosba.
Műszakba jártam itt, a nagyolvasztónál 2000-ig, azóta pedig a
termelésellátási osztályon dolgozom. Annak idején ipari hátterű képzésben vettem részt,
az egyéves gyakorlat első fele
ide kötött. Megismertem a gyárat, az embereket. Nem bántam meg, hogy ’95-ben ismét
Dunaújvárost választottuk.

Folyamatos
bevételezés és kiadás
Vasúton, folyékony állapotban érkezik a nyersvas a konverterbe, ahol különféle ötvö
zőanyagok hozzáadásával acéllá
válik. Hatalmas méretek, magas
hőmérsékletek vannak jelen a
főként férfiak munkáját jelentő
folyamatban. Az ötvöző- és tűzálló anyagok raktározását, fo-

Porbeles huzalok az ötvözőanyag-raktárban

lyamatos, szigorú rendben történő áramlását azonban nők
vezénylik.
Kissné Méhes
Beáta, az Acélmű
termelésellátási
osztályvezetője
jól ismeri a technológiát, hisz tizenhét évesen kezdte meg vasműs éveit, akkor még a martin-soron. Folyamatos műszakban dolgozott, aztán munka és
család mellett tanult. Az anyaggazdálkodási osztályra ’99ben került. 2008-tól irányítja a
munkát, 2015-ben került hozzá az ötvöző- és tűzállóanyagraktár is:
– Nemcsak az Acélmű tűzálló anyagait kezeljük, hozzánk érkezik, mi tároljuk és
adjuk ki az öntöde és a nagyolvasztó számára is az egyes
tűzálló anyagokat. Folyamatos
a raktár működése, amely
több mint kétszázféle anyagot kezel. Hosszú a gyártási idő, így különösen figyelni kell a készletmozgásokat,
néhány fajta keletről érkezik,
több ezer kilométeres úton.
Könnyebb az ötvözőanyagok
beszerzése, amelyekből a legtöbb Európából kerül beszállításra. Ötvözőanyagokból úgy
harmincfélét használ fel az
Acélmű. Naponta tíz-tizenöt kamion érkezik anyagokkal megrakva a két raktárba.
Hozzám tartozik a Mészmű is,
az égetett mész beérkezésének

koordinációja, a technológia
kiszolgálása – mondja Bea.
A termeléstől függően a belső anyagszállító gépkocsikra és
feladórendszerre havi 250-300
millió forint értékű anyagforgalom kerül. Bár diszponensként
figyelem a készleteket, a beszerzés nem hozzám tartozik.
Napi elszámolással dolgozunk
két kolléganőmmel. Havi szinten milliárdos tételeket kocsinként, vagononként kísérünk
figyelemmel, számolunk el.
Ehhez megfelelő felelősségérzetű csapat kell – hangsúlyozza.
Érdekel, hogy miként maradt
meg a férfias környezetben, férfias technológiát kiszolgálva, folyamatosan férfiakkal egyeztetve, ennyi éven át:
– Korábban diszpécserként
váltóműszakban dolgoztam. A
gyed után kínálkozott egy állandó délelőttös munka, titkárnőként folytathattam az anyag-

gazdálkodási osztályon. Akkor
még írógéppel írtuk az elszámolásokat, a jelentéseket, az anyagigényeket. Közben elvégeztem a
főiskolát. Nyugdíjba ment az
elődöm, és a főnököm engem
kért fel a feladatra. Változatos
a terület, kevés benne a rutinmunka. Folyamatos a termelés, így a háttérben folyamatos
a mi munkánk is – hangsúlyozza. Beszélgetünk a Vasműről, a
kezdetekről. Nagyapja javaslatára jött Bea annak idején a gyárba, 1985-ben. Bevallja, hogy félelmetes volt a martin-sor, ahol
a talaj is mozgott a lába alatt.
Mára már átlátja a technológiai
folyamatot, benne az ő és csapata
feladatát. Rend és tisztaság van
az ötvözőanyag-raktárban is,
miközben ömlesztve tárolják a
különféle ötvözőanyagokat. Kis
létszámú, ötfős csapat mozgatja
a készletet, ha kell, darut irányítanak, vagy targoncára ülnek,
majd útiokmányokat kezelnek,
adatokat rögzítenek a számítógépeken. A két raktár között
természetes a munkamegosztás, oda mennek, ahol feladat
adódik.

Raktárvezető
és raktárkezelők
A raktárkezelők feladata a beérkezett áru leszedése, tárolása,
az üzemek kiszolgálása. Bevételezésnél, kiadásnál mázsákban, tonnákban mérik az anyagot. Érdekes, hogy a csapatban
a férfiak között csak egy nő dolgozik, Imréné Bartek Annamária, a raktárvezető:

Sugárvédő csöveket és tolólapokat rejtenek
a faládák a tűzállóanyag-raktárban

– Apukám a tartalékalkat
rész-
raktárban dolgozott, nekem is ott adódott munkalehetőség érettségi után, majd
pár hónap eltelte után kerültem a tűzállóanyag raktárba. Tizenöt éve, február hetedikén volt az első munkanapom. Kívülről nézve először ridegnek látszó munkahely volt
ez, belülről viszont nem. Kicsit
otthonossá tehettem az irodát
egy-két függönnyel, növényekkel. Kezdetektől
én foglalkoztam
a papírmunkával.
Nyugdíjba ment
az elődöm, engem neveztek ki
a helyére 2015. július elsejétől.
Változatosak a raktárvezetői feladatok, szeretem, amit csinálok.
Nem mindig látjuk ugyanúgy a
dolgokat a fiúkkal, de megbeszéljük a véleménykülönbségeket, úgy gondolom, hogy pont
ebből kifolyólag tudunk jól csapatban együtt dolgozni. A férjem is a Vasműben dolgozik, ma
is jó választásnak a tartom ezt a
vállalatot.
Gazsi Attila raktárkezelő annak idején újsághirdetésre jelentkezett erre a munkahelyre:
– Vagyonvé
delmi területen
dolgoztam korábban,
2007ben sikerült itt
elhelyezkednem.
Daruzok,
targoncázok, papírmunkát végzek. Hogy lehet-e szeretni?
Szerintem igen. Ez adódik abból is, hogy érdekel a folyamat,
amelyben dolgozom. Ismerem
az anyagokat, tudom, hogy az
érkező kamionok mit hoznak
Az ötvözőanyag ömlesztett áru,
gyorsan kell vele dolgozni, nem
ázhat meg. A tűzálló anyagokat
pedig nagyon figyelmesen kell
felemelni, és pontosan lerakni.
Tudom, melyik az öntödéé, és
mit visznek a konverterbe. Jó a
műszakbeosztásom, jó a csapat,
és az itt eltöltött évek már részei
a mindennapjaimnak.
Kaszás Éva
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Munkavédelem

Az első kilenc hónap
a MEBIR tükrében
Kedvezőtlen adatokat mutat a statisztika
A vállalatnál
a közelmúltban zárult
le az év első kilenc
hónapjának munkavédelmi
szempontból történt
értékelése, a vezetőségi
audithoz kapcsolódva.
Ennek lényegesebb pontjait
röviden összefoglalva
készült alábbi írásunk.

Helyzetkép,
számokban
A vezetőségi átvizsgáláshoz készített szakmai háttéranyagból
kitűnik, hogy a sérülések száma (233) csökkent az elmúlt
év hasonló időszakához képest (261), a munkanapkieséssel járó esetek száma azonban
emelkedett. A baleseti frekvencia 14, amely érték jelentős
növekedést mutat a tavalyi
11,1-es értékhez képest. Az
ipari baleseti frekvenciamutató értéke 10,6, amely ugyancsak kedvezőtlenebb az elmúlt
évinél. A sérülések fajtáját elemezve megállapítható, hogy az
esetek közel háromnegyede a
helyváltoztatással összefüggő
zúzódás, rándulás, törés, becsípődés volt. A betegség miatt kiesett napok száma 2020.
I-IX. hóban stagnált, hasonlóan az előző év azonos időszakához képest.
A tűzvédelmi terület mutatóinak rövid elemzéseként elmondható, hogy a 2020. év I-IX.
hónapban összesen 100 esetben
kellett kivonulniuk a létesítményi tűzoltóságnak, ebből 34 tűzeset, 25 műszaki mentés és 41
téves jelzés volt. A tűzesetek
száma az előző évekhez viszonyítva viszonylag alacsony volt,
személyi sérülés nem történt,
azonban a Nagyolvasztómű
porleválasztóban történt robbanás miatt jelentős anyagi kár
keletkezett. A műszaki mentések többsége viharkárok felszá8

Sérülések és munkabalesetek száma 2008-2020.

molásához köthető, valamint
több alkalommal kellett üzemi
területekről vizet eltávolítaniuk
a tűzoltóknak. A téves jelzések
száma jelentősen megnőtt, ezek
között sok az emberi figyelmetlenséghez, gondatlan munkavégzéshez kapcsolódó esemény.

Szakmai munka
a COVID árnyékában
Kitűzött cél volt az év során a
biztonsági hónapok rendszerének fenntartása. A program
tervezete elkészült, azonban
a COVID-19 járvány miatt a
megtervezett hónapokra vonatkozó, nagyobb részvétellel járó
programokat fel kellett függeszteni. A havi művi munkavédel-

Tűzeseti statisztika 2020. év I-IX. hó

mi értekezletek is többnyire online zajlottak.
Átfogó program indítását
célozták meg a szakemberek
az új szabvány követelményeinek oktatására, a „kvázi események” rögzítésére, az intézkedések nyilvántartására, követhetőségére. A szabályozó dokumentumok illesztése az új szabvány
követelményeihez megtörtént,
az oktatási anyagok elkészültek,
a szabályozó dokumentumok
kiadását követően az azonnali
oktatás lehetséges.
Közös, tervszerű gyakor
la
tozás által fejlődött a mentőszolgálat, a létesítményi tűzoltóság
és a ka
tasztrófavédelmi szer
vezet együttműködése. A VREtervek gyakoroltatásában vala

mennyi szervezet részt vállalt.
Együttesen dolgoztak a külső
védelmi terv gyakorlat felkészülésében is. A gyakorlatok száma kevesebb volt, mint az előző években, ami a koronavírusjárvány megakadályozása érdekében hozott intézkedések miatt történt. Idén tervezik még a
vészhelyzeti szirénák csökkentett hangerejű próbáját a szirénákat kezelő személyek (tűzoltó híradósok, központi diszpécserek) ismereteinek felújítása
érdekében.

Folytatódtak
a kockázatértékelések
A munkavédelem szakmai
programja feltételeinek fejlesztése területén a legnagyobb feladat a jogszabályban előírt kockázatértékelések végrehajtása,
a kockázatkezelés folyamatos biztosítása. A vegyi anyagok, keverékek, rákkeltő anyagok kockázatértékelése az éves
felülvizsgálati program szerint,
üzemenként ütemezve történik. Szeptember végéig elkészült 29+2 üzemi terület, folyamatban van még a Szállítómű
járműjavító üzemének, illetve a Gyártó Egység mechanika- és lakatosüzemeinek kocká
zatértékelése.
A munkahelyek, munkaeszközök, berendezések kockázatértékelésének felülvizsgálata keretében először a jogszabályok
és szabványok alapján a kérdéslistákat és az eszközök listáját aktualizálták, majd 1695
munkaeszköz, 586 daru és targonca, továbbá 470 munkahely
kockázatértékelése történt meg.
A 2020. szeptember 30-i határidőig valamennyi mű és érintett
igazgatóság zsűri-jegyzőkönyve
elkészült. A zsűrizésben a munkavédelmi képviselet is részt
vett. A záródokumentumot a
cégvezető jóváhagyta.

Arcok

Nők a munka világában
A teremtés fontos
Korábban már
találkoztunk Tóth Edittel a
sárkányhajózás kapcsán.
Máig bennem maradt a
kép, ahogyan társaival
közösen cipeli a hajót a
vízre. Tetszett, ahogyan
a csapat egy irányba
mozgott, miközben lazán
beszélgettek az elmúlt
napok történéseiről. A
vízen már a dobos adta az
ütemet, mindenki rá figyelt
és a lapátok egyszerre
merültek a vízbe.
Most kettesben ülünk az irodában. Azt hihetném, hogy Edit, a

Egy hajóban – magyar bajnoki futam 2018-ban,
az U18-as világbajnoki győzelem előtt

végeztem. Kemény
volt fiatal nőként
„megküzdeni”
az
ott dolgozó emberekkel. Képzelheted,
amikor meósként tizenkilenc
évesen
rászóltam a középkorú, férfi csoportvezetőre, hogy állj
meg, és hárítsuk el
a hibát, keressétek
meg a karc okát …
Ugyanis ez is a munkám része volt.
– A gimnáziumban a biológia és a kémia érdeA Nemzeti Versenysport Szövetség évértékelő
kelt. Körülnéztem,
gáláján, két fiatal sportolóval
és láttam, hogy a jötechnológiai főosztály techno- vőm szempontjából érdemes
lógiafejlesztési szakértője ma- műszaki pályát választanom.
gányosan dolgozó fejlesztőmér- Jelentkeztem a helyi főiskolára.
nök, de csak addig, míg nem Közben terhes lettem, megszümesél a körülötte lévő csapa- letett a lányom, így levelező tatokról, a munkában, a sportban, gozaton, ismét várandósan szereztem diplomát. Két gyermek
a családban.
A gimnázium után csak egy mellett már nem akartam vis�évre tervezett, amikor édesanyja szamenni folyamatos műszakajánlására a Hideghengerműben beosztásba. A Hideghengermű
elhelyezkedett
1987-ben technológiai osztályán a gyártmányfejlesztő csapatba keminőségellenőrként.
– Tartalmas időszak volt – rültem, kísérleti programojegyzi meg –, a mai napig hasz- kat, technológiákat írtunk.
nálom az ott szerzett tapaszta- Újdonsült mérnökként, fiatal
latokat. Folyamatos műszakba nőként itt is el kellett fogadtatjártam, több tanfolyamot is el- nom magam a férfiak között. A

főnököm biztatott: menj le az
üzembe, mosolyogj és kérdezz!
Rengeteget tanultam az ottani szakemberektől. A mai napig
megkérdezem egy-egy problémáról a véleményüket, viszonzásként gyakran ők is hozzám
fordulnak – kapcsolja mérnöki pályakezdését a jelen mindennapjaihoz. A változatos,
munkával és tanulással telt
évekről kérdezem, amelyek egy
újabb, szakirányú mérnöki diplomát is hoztak:
– A nagyszülők segítettek,
a család támogatott – hangsúlyozza a csapat fontosságát és
ezzel „át is evezünk” a sport
területére.
– Óvodáskorom óta spor
tol
tam, négyévesen művészi
tornára jártam, majd úsztam,
mielőtt kajakozni kezdtem.
Nagyon élveztem, minden
hétvégén verseny volt, jó társaságban voltam. Aztán a szülés után tíz év kimaradt. A válásom után barátnőm, Dubniczki
Tünde hívására tértem vis�sza. Vele közösen, harmincöt évesen kajakban masters
Európa-bajnokságot nyertünk
Poznanban. Üzenem a szülőknek, hogy legyen jelen gyerekeik életében a sport! Fontos
az egészségük, az életminőségük szempontjából. Nem lehet

állandóan csak tanulni. Edzés
után a tanulás is könnyebben
megy. A lányaimat is így neveltem, hiszen engem a sport tanított meg küzdeni. Mindkét lányom egyetemet végzett, idegen nyelveket beszél, a nagyobbik gyógyszerész lett, a kisebbik élelmiszeripari mérnök,
élelmiszer-biztonságot tanult.
Sportolóként
megértettem,
hogy akkor van eredmény, ha
megdolgozom érte. Ma sem
tudnék úgy bejönni dolgozni,
hogy ne legyen valami célom
minden egyes munkanapra.
– Nagyon szeretek itt dolgozni, fejlesztésekben részt
venni, új termékeket létrehozni
vagy problémákat megoldani. Itt meg tudom valósítani magam. Számomra a teremtés fontos – hangsúlyozza, majd
apró történetekből kirajzolódik a közvetlen kollégákból, a
Hideghengermű szakembereiből, és a Kutatóintézet munkatársaiból összeálló csapat.
Délutánonként, a gyárkapun
kívül pedig ott a sárkányhajózás.
Edit a Dragon Steel SE elnöke. Az egyesület ma már több
mint ötven embernek, köztük
sok-sok vasműsnek és gyermekeinek teremt örömteli sportolási lehetőséget. Számos világversenyen értek el dobogós helyezéseket valamennyi korosztályban, fiataljaik és szeniorjaik
a nemzeti válogatott tagjai.
– A sport segít kifújni a gőzt,
felfrissülést ad jó társaságban.
Nem a sikerre hegyezzük ki a
sárkányhajózást, ugyanakkor
szeretek nyerni – jegyzi meg,
majd sorolja az egyesület eredményeit. Előkerülnek telefonjából a fotók, amelyeken a hetvenhét éves, fiatalos férfi mellett húszévesek eveznek.
– Barátok hozzák az ismerőseiket. Lejönnek evezni, elfáradnak, „meghalnak”, majd megtetszik nekik. Látják, hogy szenvedéllyel csináljuk. Számomra az a
fő, hogy jó legyen a csapat, tiszteljék, szeressék egymást az evezősök. Közben szerepelhessenek
világversenyeken és érezzék
meg azt az élményt, amikor
együtt célba érünk.
K. É.
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Tudományfigyelő

Rendszerszintű károkkal jár
a fényszennyezés
A Klímaváltozáshoz hasonlító probléma
Méreteit és intenzitását tekintve
a Föld kivilágítása mesterséges
fénnyel évente két százalékkal nő.
A mesterséges fényt a környezetszennyezés
többi formáihoz kellene sorolni, mert már
szisztematikus károkat okoz a természetben – figyelmeztettek a Nature Ecology and
Evolution folyóiratban publikált tanulmányukban az Exeteri Egyetem kutatói.
A kutatók 126 korábbi tanulmány elemzésével vizsgálták a fényszennyezés élővilágra gyakorolt hatását a rovarok végezte
beporzás csökkenésétől, a fák korai rügyezésén át, a világítótornyokba repülő tengeri
madarakig és a kivilágított szállodákat a hajnali napfénnyel összekeverő, és ezért eltévedő tengeri teknősökig.
Az éjszakai mesterséges fény miatt a
vizsgált állatoknál az alvási ciklust szabályozó melatonin hormon csökkent szintjét találták. Az éjszakai és a nappali állatok viselkedési szokásai is megváltoztak. A
többnyire éjszaka táplálkozó rágcsálók rövidebb ideig voltak aktívak, míg a madarak

Éjszakai műholdkép Európáról.
Az olcsó, fényes, fehér LED-ek elterjedésével
egyre intenzívebbek a fények.

jóval korábban kezdtek énekelni és férgeket
keresni.
Bár a fényszennyezés következményei
nem kizárólag negatívak, mivel bizonyos fajoknak, bizonyos helyeken hasznára válik az
éjszakai fény – egyes növények gyorsabban
nőnek, bizonyos denevérféléknek kifejezetten kedvez –, mindent összevetve kimutat-

ható a károsító, veszélyes hatás, főként a rovarokra, amelyeket vonzanak az izzók és a
gyorsan mozgó autók lámpái.
Kevin Gaston, a tanulmány vezető szerzője különösen a fényszennyezés kiterjedt
hatását emelte ki, amely a mikrobáktól a gerinctelenekig az állatokon és a növényeken
is észrevehető. „Úgy kell gondolnunk a világításra, mint az egyéb nagy, rendszerszintű fenyegetésre, például a klímaváltozásra”
– hangsúlyozta. Gaston arra szólította fel a
kormányokat, vállalatokat és az embereket
is, hogy tudatosabban használják a mesterséges fényt.
Mint mondta, a klímaváltozással
szemben a fényszennyezéssel kapcsolatos
probléma megoldása költségek helyett
megtakarítást hoz, hiszen, ha az emberek kevesebb lámpát használnak, az
csökkenti a költségeket, kevesebb áram
fogy, és kisebb a károsanyag-kibocsátás. Ehhez azonban meg kell változtatni a
gondolkodásmódot.

(Forrás: mti.hu, theguardian.com)
G. L.

Cél a fenntarthatóság biztosítása
Új összetételű anyag segítheti a lítiumion-akkumulátorok fejlesztését
A 2019-ben kémiai Nobeldíjjal elismert lítiumionakkumulátor kifejlesztése
számos olcsó és könnyű
energiatárolást igénylő
mobileszköz, elektromos
földi és légi jármű
működtetésében hozott
a társadalom egészét is
befolyásoló, forradalmi
változásokat.
Ám a fokozódó felhasználás
következtében az előfordulását
tekintve 25. leggyakoribb elemként számontartott lítium kritikus nyersanyaggá kezdett válni,
ezért a kutatók alternatíva keresésébe fogtak.
A gyakorisági listán sokkal előkelőbb, 6. helyet elfoglaló
10

nátrium kézenfekvő megoldásnak tetszett, de a nátriumról ismert volt, hogy nem képez stabil rendszert grafittal, ami pedig
általában a lítiumion-akkumulátoroknál az egyik elektróda, az
anód alapanyaga.
Az MTA-BME Lendület
Spintronikai
Kutatócsoport
tagjainak és külföldi partnereiknek most sikerült első ízben
a stabilis nátrium-grafén rendszert létrehozniuk cseppfolyós
ammónia segítségével, mivel
ebben az anyagban a nátrium
jól oldódik, csupán a keveréket
kell -33 Celsius fok alatt tartani, majd a reakció végeztével
elpárologtatni. A részletek kidolgozásában kulcsszerepe volt
Márkus Bence Gábornak, a ku-

tatócsoport fiatal tudományos
munkatársának, aki két éven
át optimálta az előállítási módszert, majd ő végezte el a kapott
anyag vizsgálatát is.
„Az anyagot vizsgálva arra is
rájöttünk, hogy benne kivételesen hosszú az ún. spinrelaxációs
élettartam. Ez pedig kritikus fontosságú a jövőbeli, ún.
spintronikai eszközök kifejlesztéséhez” – mondta el Simon
Ferenc, a kutatócsoport veze-

tője. (A spintronika a spin és az
elektronika szavak összevonásából kialakított új fogalom, egyben egy új perspektivikus iparág, a hagyományos eszközök leváltását ambicionáló informatikai architektúra neve. A spin
a kvantummechanikában a részecskék saját, belső impulzusmomentuma — a szerk.)
„Természetesen még mes�sze vagyunk egy, a mi anyagunkra alapuló nátriumion-akkumulátortól és spintronikai számítógéptől, azonban hisszük, hogy az
új anyag előállítása és vizsgálata
egy fontos lépés volt az efelé vezető úton” – tette hozzá Simon
Ferenc.

(Forrás: mta.hu)
G. L.

Aktuális

Szent Borbála is vigyáz
mostantól Dunaújvárosra
Csodálatos üvegképek a katolikus templomban
Gyönyörű műalkotásokkal,
újabb ólmozott üvegképes
díszablakokkal
gazdagodott a napokban
a dunaújvárosi Krisztus
Király Főtemplom.
A történet dunaferres
szála, hogy a kohászok
védőszentjét, Szent
Borbálát ábrázoló
díszablak költsége
vasműs szakemberek által
szervezett jótékonysági
adományozás nyomán gyűlt
össze.
A Dunaújvárosi Római Katolikus Templom- és Iskolaépítő
Alapítvány keretein belül indított adománygyűjtést az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE)
dunaújvárosi helyi szervezetének elnöke, Cseh Ferenc, és titkára, Kvárik Sándor koordinálta. Több cég és magánszemély
– köztük dunaferres kollégáink
– adományainak köszönhetően vált lehetővé a műalkotás elhelyezése. Az alkotó, Bráda Tibor festőművész korábban dr.
Prokopp Mária, az ELTE művészettörténész professzorának

Bráda Tibor festőművész
1941-ben született Karcagon.
1967-ben szerzett diplomát a
Magyar Képzőművészeti Főiskolán, ahol később négy évtizeden át tanított is. Művészi
pályáját számos műalkotás,
emlékezetes tárlatok és rangos díjak fémjelzik. 1984-ben
a Munkácsy-díjat, 2002-ben
a Magyar Köztársasági Arany
Érdemkeresztet vehette át.
Festményei
megtalálhatók
többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Petőfi Irodalmi
Múzeumban. Festményei, pasztellrajzai, grafikái mellett üvegműves alkotásai is jól ismertek, amelyek többsége a keresztény
hitvilághoz kötődik. Templomokat, középületeket díszítenek
míves munkái szerte az országban. Családjuk igazi művészcsalád: felesége Deák Ilona festőművész, leányai Bráda Judit bőrműves, és Bráda Enikő keramikus iparművészek.

ajánlása nyomán kapott megbízást a templom díszablakainak elkészítésére, így az elmúlt
évek során már üvegbe álmodta és elkészítette Krisztus családfáját, Szent Istvánt és családját, IV. Bélát és családját, Szent
Lászlót és családját, Salamon
királyt, a Golgotát, valamint a
Szent Pantaleont ábrázoló, csodálatos színvilágú, monumentális díszablakokat. A Szent
Borbála-ablak elkészítésére, a
munka folytatásaként ismét a
művészt kérte fel a templom
plébánosa, Baltási Nándor, valamint a mecénások. Az adományozók képviseletében az alkotóval Bocz András, az OMBKE
Vaskohászati Szakosztályának
elnöke tartotta a kapcsolatot, és
vállalta magára a koordinációs
feladatokat.
Az
elkészült,
3,65x1,1
méteres alkotást november 12én építette be a helyére a művész kivitelező csapata. A díszablak megáldását, átadási cere
móniáját a járványhelyzet miatti
intézkedések függvényében egy
későbbi időpontban tervezik.
Sz. I.

2020. november 11

Pszichológia

Az érzelmek szerepe
a választásainkban
Engedd el és lépj tovább!?
A pszichoanalízis atyja,
az osztrák neurológus,
Sigmund Freud szerint
a felszínre nem hozott
érzelmek soha nem
múlnak el. Élve vannak
eltemetve az emberben
és végül nagyon csúf
módon törhetnek elő.
Az érzelmek (emóciók) hatással lehetnek teljesítményünkre, viszonyulásainkra
és kapcsolatainkra. Különösen az erős érzelmek átélésekor figyelhetünk meg
magunkon testi változásokat: fokozott szívverést, szaporább légzést, erősebb
izzadást. Az érzelmeket tükrözi arckifejezésünk, testtartásunk, gesztusaink, hangerőnk és beszédtempónk.
Vegyük azt a helyzetet, amikor telefonon felhívunk valakit és amint megszólal, a
hangja azonnal elárulja lelkiállapotát, hangulatát. Ha például valami nyomasztja és
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kibeszéli magából, oldódik
benne a feszültség.
Az érzelmi állapot jellege szerint megkülönböztetjük a hangulatot, az indulatot
és a szenvedélyt. Vannak ös�szetett érzelmeink is, ilyen a
bűntudat. A düh gyakran vált
ki agressziót, míg a félelem
menekülésre késztet.
Az elégedett, a kiteljesedett, a békés, a derűs, az elszánt, a reményteli, a boldog,
az örömteli, az izgatott, a lelkes, a megkönnyebbült, a romantikus, a szenvedélyes, a
szentimentális, a melegszívű, a büszke: a pozitív érzelmek közé tartoznak. A düh,
a félelem, a szomorúság és
a szégyen a negatívok közé
sorolódnak.
Az érzelemkifejezést az
öröklött tényezők mellett
befolyásolja a kultúra is,
amelyben élünk: behatárolja, mikor hogyan reagáljunk. Az elfojtás gyakori elhárító mechaniz-

mus, egyfajta védekezés.
Többnyire azért használjuk,
mert egyszerűbbnek tűnik a
problémával történő szembesülésnél. A gátolt érzelemkifejezés oka lehet az is, amikor félünk kimutatni érzéseinket azért, nehogy sebezhetővé, kiszolgáltatottá váljunk,
és nem szeretnénk gyengének látszani. Az elfojtás megjelenhet tudatosan is, például a munkahelyen, amikor – a
veszítenivalónk mérlegelésével – a belőlünk feltörő érzelmeket, indulatokat hagyjuk
valamelyest
lecsillapodni.
Nem véletlenül tanácsolják
azt, hogy mielőtt megszólalunk, számoljunk el magunkban háromig és később
térjünk vissza a bennünket
ért sérelmekre.
Az érzelmi intelligencia
olyan képesség, amely az érzelmek elfogadását, értékelését és kifejezését, az érzelmek szabályozásának képességét és az érzelmek

problémamegoldásban való
felhasználását jelenti. Az
utóbbi időben kitüntetett figyelem övezi az egyéni teljesítményeknél és a vezetői
képességek kiteljesedésénél.
Azt már tudjuk, hogy az érzelmeinket meg kell tanulnunk kordában tartani, már
csak az a kérdés, hol a határ
az érzelmeink megfelelő kifejezésénél és egészségre káros elfojtásánál. Mi az, amit
el kell engednünk, és mi az,
ami feldolgozásra vár?
Ez a század az önismeret százada lett. Fejtegetjük,
boncolgatjuk magunkat. Az
érzelmek szabályozhatóak:
ezt ideális esetben a szüleinktől tanuljuk meg, ám felnőttkorban is fejleszthető ez a képességünk – véli
Orvos-Tóth Noémi klinikai
szakpszichológus.
Szente Tünde

(Illusztráció:
pixabay.com)

Arcok

Utánpótlás-nevelés úszásban,
futásban és kerékpározásban
ÚJ TRIATLONKLUB A VÁROSBAN
Máltesics Tamás,
a DUNAFERR Labor
Nonprofit Kft.
környezetvédelmi és
kémiai anyagvizsgáló
főosztályának anyag
vizsgáló mérnöke
a nyár elején kapta kézhez
a Testnevelési Egyetem
triatlonedzői oklevelét.
Az iskolai évek alatt fogalmazódott meg benne, hogy egy
sportvárosban, ahol él és dolgozik, majd kamatoztatni lehetne
a frissen megszerzett ismereteket, és hiánypótló szerepet tölthet be egy friss, utánpótlást célzó sportegyesület.
Tamás a tervei megvalósításához társakat keresett, s mivel maga
is aktív triatlonsportoló (lásd
keretes anyagunkat – a szerk.)
könnyen talált a városban szakmai
gárdát maga köré. – Az alapító
tagokat, edzőket évek óta ismerem, hasonló a gondolkodásmódunk és az értékrendünk, komoly sportolói és szakmai múlttal rendelkeznek – mondja. –
Mindegyikük gondolkodás nélkül
igent mondott a felkérésemre.
A munkamegosztás, edzői tevékenység a következő: Szabó

A Pannon Triatlon Klub edzői (balról jobbra): dr. Szabó Andrea,
Juvanzic Edina, Kovács-Erdősi Vera, Máltesics Tamás és Szabó Gergő

Gergő az úszás képzéséért,
Juvanzic Edina az atlétikai
vonalért, Tamás pedig a kerékpáros fejlesztésért felel. KovácsErdősi Vera csapat prevenciós
edzője, dr. Szabó Andrea pedig,
aki szintén a DUNAFERR Labor
Nkft. mérnöke, kiadványokat és
plakátokat szerkeszt.
A klub működéséhez szükség volt egy olyan bázisra, ami
többek között helyet biztosít a mindennapos szárazedzéseknek, ezért Tamás a helyi a
Pannon Oktatási Központ igazgatóját, Borgulya Zoltánt kereste

A triatlon három sportágból áll: úszás, kerékpározás és futás

meg, aki rögtön az ügy mellé állt.
Szeptemberben így el is indult
a gyerekek toborzása a Pannon
Triatlon Klub (PATRIK) nevű új
egyesülethez.
Tamás fontosnak tartja, hogy
az újonnan alakuló egyesület támogatóit megemlítse, és ezúton
is megköszönje anyagi, illetve
tettekben kifejezett segítségüket. Az Aquarius Kerékpárbolt
felszereléssel és árengedményekkel segíti, az 575 Sportruházat
gyártója különböző kedvezményekkel támogatja őket. A dunaújvárosi
önkormányzattól
uszodai pályabérlési kedvezményt kapnak. Anda Fábián, az
Utánpótlás Sportfotó alapítója profi fényképek készítésével
serénykedik a csapat körül. Két
magánszemély, Angyal Krisztián
és Reinitz Gábor pedig éppen a
napokban egy-egy szabadgörgő
megvásárlásával támogatta a fiatalok téli kerékpáros edzéseit.
Az új triatlonklubnál jelenleg tíz gyerek edz, 10-16 éves
kor közötti fiúk és lányok. Heti
hét edzésük van, szombaton
két tréninggel. A kora reggeli
edzésre is nagyon lelkesen jönnek a gyerekek, hétről hétre többen vannak és egyre ügyesebbek.
Októberben Tatán, már egy

Máltesics Tamás sportolói életpályája a junior röplabdától
indulva az amatőr országúti kerékpározáson át vezetett a triatlonig. Felnőtt korosztályban a
2014-ben Budapesten megrendezett Ironman 70.3 Világkupán
indult el először középtávú triatlonversenyen, ahol újoncként
a mezőny közepén végzett. Ezt
követte még számtalan itthoni
olimpiai közép- és hosszú távú
triatlonverseny. Többek között:
4 x Ironman (3,8 km úszás, 180
km kerékpár, 42 km futás):
2015, 2016, 2018, 2019. Legjobb idő: 2019-ben 10 óra 44
perc, korcsoportos 10. hely.

futóversenyen is szerepeltek. Itt
öt dobogós helyezést értek el,
és egy csapatépítő kirándulással is összekötötték a versenyt.
Céljuk a jövő év tavaszán duatlonbajnokságban való részvétel,
ennek előkészítésére tavasszal
edzőtábort
is
szerveznek,
nyáron pedig irány a triatlonver
senyek sora.
Tamás az edzői munkáról így
vélekedik: – Nap mint nap új
feladatok elé állít ez a munka bennünket, edzőket, mert a sportolóvá nevelés mellett a gyerekek
személyiségét is próbáljuk fejleszteni. Tisztában vagyunk vele,
hogy bajnokot faragni nagyon nehéz, különösen egy ilyen összetett
sportágban, de ha ez nem is sikerül, akkor már annak is örülni
fogunk, ha egy olyan hasznos és
élvezetes időtöltést adunk a gyerekeknek, amiből később is csak
profitálhatnak, akár egy másik
sportágban is.”
Akit érdekel a triatlon és szívesen csatlakozna, az keresse a
Pannon Triatlon Klub Facebookoldalát, vagy hívja a következő
telefonszámot: 06 (20) 215-5828.
Nagy szeretettel és lelkesedéssel
várják az edzők a tíz éven felüli,
úszni tudó gyerekeket.
Tóth Szilvia

2020. november 13

Aktuális

Nőnek lenni jó!
A nők társadalmi, gazdasági és kulturális szerepeinek változásairól
Az Aranyhordó Étterem
és Pálinkaház 2019-ben
indította útjára a „Nőnek
lenni jó!” pódiumest
sorozatát, amelyben
dunaújvárosi kötődésű
hölgyeket hívtak meg
egy-egy beszélgetés
erejéig a szervezők, hogy
meséljenek magukról,
társadalmi szerepeik
összeegyeztethetőségéről.
Azonos címmel jelent meg az a
gyűjteményes kiadvány, amelyben helyet kaptak nem csupán
a pódiumestek vendégei, hanem
azok a hölgyek is, akik mintául
szolgálhatnak mások számára.
A női portrékat bemutató
gyűjteményes
kötetben
találkozunk
lapunk
„Nők a munka világában”
című
rovatában
megszólalt néhány dunaferres női
munkavállalóval: Kisné Mergl
Tündével, Horváthné Bók
Hedviggel és Nyíri Andreával
is. A Dunaferr Acélművek Kft.

egykori személyügyi igazgatója, Csik Józsefné azt is elárulja, miként került elő többek könyvespolcáról a Dunatáj
Kiadói Kft. gondozásában
húsz évvel ezelőtt megjelent
(N)ŐK című kötetünk, hogy
azután a „Könyv utóélete”
címmel a 2020. szeptember
8-ai Aranyhordó Pódiumesten
találkozzanak újból mindazok,
akik részesei voltak a kötet
elkészültének.

– A nők helyzete mind a mai
napig konfliktusokkal terhelt.
Ezek oldását segítheti a történelem ismerete, vagyis az, hogy
milyen társadalmi, gazdasági és
kulturális előzményei vannak
a női szerepek folyamatos változásának. Mindeközben élhetünk harmóniában is, kellő önismerettel és tudatossággal. A
megszólalóknál tetten érhetőek ezek a szempontok – érvel a téma aktualitása mellett

a pódiumestek háziasszonya,
a női portrék szerzője, Szente
Tünde szociológus.
„A nők, bizonyos kivételtől eltekintve, ki voltak zárva
a nagyobb képzettséget igénylő foglalkozásokból, a fontosabb vallási és politikai hivatalokból, a hadseregek irányításából, a nagykereskedelem
és a nagyipar világából” – írja
Hahner Péter történész a „Nők a
történelemben” című bevezető
tanulmányában, aki a pódiumestek egyik vendégeként éppen
erről a témáról értekezett nagyszámú közönsége előtt. A kiadványban helyet kaptak a témához kapcsolódó jegyzetek, a fotógaléria pedig az estek hangulatát érzékelteti az igényes éttermi környezetben.
A karácsonyi ajándéknak
is kiváló kiadvány a Rolling
Nyomda Ház gondozásában jelent meg, és az Aranyhordó
Étterem és Pálinkaházban
(Duna
újváros, Erdő sor 31/A)
szerezhető be.

Közérdekű információk

Tisztelt Pénztártagunk!
Az Önkéntes Nyugdíjpénztári befizetések
jelentős kedvezményeket élveznek.
Éljen a lehetőséggel! Fizessen be 2020.
december 31-ig nyugdíjpénztári egyéni számlájára, és kérje az adókedvezmény
jóváírását!
Az SZJA-törvény értelmében 2020. évre
vonatkozó személyijövedelemadó-bevallásban továbbra is érvényesíthető a 20%, legfeljebb 150.000 Ft adókedvezmény a Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztárba a pénztártag
egyéni számlájára az adóévben befizetett valamennyi összeg után. 2020 évben az adókedvezmény a munkáltatók által befizetett
hozzájárulás után is igénybevehető!
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Az SZJA bevallásban tett rendelkezés
alapján a NAV a megjelölt nyugdíjpénztári egyéni számlára fogja átutalni az ös�szeget. Ez azt jelenti, hogy az átutalt adóvisszatérítés összege – költséglevonás nélkül – az Ön pénztári megtakarításait fogja gyarapítani.
A nyugdíjcélú megtakarítási formák közül a legtöbb ember az önkéntes nyugdíjpénztárt választotta. Elenged
hetetlenül 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 megjeleníteni a
pénztártag nevét, tagsági azonosítóját, illetve, hogy eseti befizetésről van szó.
Gondtalan jövőt kívánunk!
Gyöngyház
Önkéntes Nyugdíjpénztár

Sport

A titkos recept:
egy szelet csoki és elszántság
A családi vonalat követve lépett szőnyegre
A koronavírus világjárvány hatására
tekintettel a napokban rendhagyó
módon, személyes találkozás nélkül
beszélgettünk a Dunaferr SE ifjú
birkózójával, Pupp Viktóriával. A
tehetséges fiatal sportolót két neves
sportvezető, Mátyás Gábor és Kiss
Károly is figyelmembe ajánlotta.
Viktória immáron három és fél esztendeje birkózik és nem bánta meg, hogy erre a
sportágra váltott, mert mint elmondta, előtte, alsósként úszott és a monotonitást így az állandó dinamika
váltotta fel.
Nem mellékesen pedig az édesapja is birkózó volt és az öccse is eme
sportággal kötelezte el magát. Az
első szőnyegre lépés pedig szinte sorsszerű volt.
– Az öcsémet kísértem el egy edzésre,
és miközben néztem, hogy mi történik
a szőnyegen, szóltak, hogy nyugodtan
beállhatok – emlékszik vissza. – Mivel tetszett mindaz, amit láttam, természetesen
beálltam. Aztán egyre sűrűbbé vált, hogy
a szőnyegen találtam magam, megtetszett
a sportág, s végül itt ragadtam – meséli
Viktória.
Azóta csaknem négy év telt el, és Viktória
eredményességét rangos sikerek bizonyítják. 2018-ban, a Diákolimpián ezüstérmet szerzett 46 kg-ban. 2019-ben ugyancsak ezüstérmes lett, de már az 56 kg-osok
között. Ugyanebben az évben, a Magyar
Bajnokságban viszont már nem talált legyőzőre, és aranyérmet akasztottak a nyakába
az 52 kg-osok mezőnyében. 2020-ban pedig
a serdülő minősítő versenyen – fiatalabbként, korkedvezménnyel indulva – diákként
az ötödik helyen végzett. A vírushelyzet
azonban a további sikerességet megakadályozta. Most nincs más lehetőség, mint készülni tovább és fejlődni, erősödni.
– A jövőben is a birkózással szeretnék
foglalkozni. Szeretnék kijutni világbajnokságokra, nemzetközi versenyekre. A célom,
hogy önmagamhoz képest jó eredményeket érjek el. Az egyik nagy álmom pedig az
olimpiára való kijutás.
Viki azonban nemcsak sikeres versenyző,
de szerény is. Első szóra sorolja, hogy miben
kellene még fejlődnie.

– Gyorsulnom kellene, és technikásabbá
válnom. Persze, ebben a sportágban mindig
van hová fejlődni, nincs tökéletes technikai
tudás.
Amikor pedig arról faggatom Vikit,
hogy mi az erőssége, sokáig gondolkodik. Szerénysége nem engedi, hogy megnevezze, de azért mégis kihúzom belőle a
választ.
– Ha mindenképpen mondanom kell valamit, akkor az előny, hogy kitartó vagyok,
és fogékony az új dolgokra. Ha megmutatnak valamit, képes vagyok rá,
hogy gyorsan elsajátítsam és végletekig gyakoroljam. Legyen az taktikai
elem, vagy technikai.
Viki terveiben a válogatottság
is szerepel. Efelé jó irányba halad,
ugyanis már járt a korosztályos magyar válogatott edzőtáborában, amit jó eredményei
révén ért el, és erre nagyon büszke.
Példaképeire, édesapjára és Barka
Emesére szeretne hasonlítani. Még az sem
zavarná, ha úgy alakulna, hogy karfiolfüle
lenne… Mint mondja, a birkózók körében ez

büszkeségnek számít. S ha már a büszkeségnél tartunk, fontos megemlíteni, hogy nevelőedzőjére, Kiss Károlyra felnéz, mert rengeteget foglalkozik a tanítványaival, képzett,
felkészült szakembernek tartja, és sokat tud
tanulni tőle, garantáltnak látja a fejlődés lehetőségét edzője kezei alatt. Viktória egyébként nem babonás, mindig elszántan lép szőnyegre, csupán egy Sport szelet az, amit minden verseny előtt elmajszol.
Az ifjú sportoló a Széchenyi István
Gimnázium tanulója, és távlati céljai között
pszichológiai, sportpszichológiai tanulmányok merültek fel. Persze, még korai lenne
dönteni, sok idő van hátra a felvételiig.
Ha a tanulás és az edzések után még van
szabadideje, akkor azt szívesen tölti kerékpározással és a mezőfalvi házuk udvarán, a kutyusaikkal való játékkal.
– Két közép-ázsiai juhászkutyánk és egy
francia bulldogunk van. Imádok velük játszani az udvaron, ha az időjárás engedi és szabadidőm is akad. Ez egy kicsit ellazít és segít
a feltöltődésben.
Szóládi Zoltán

A dobogó tetején egy tavaszi versenyen

2020. november 15

hírek

Javaslatokat
várnak
Dunaújváros MJV Közgyűlése minden évben „Dunaújváros Sportjáért” díjat adományoz. Az elismerés azon
személyeknek és közösségeknek adományozható, akik
Dunaújvárosban a testnevelés és sport területén kiváló munkát végeztek, vagy kimagasló sporteredményeket
értek el. A díj elhunyt személynek posztumusz díjként
is adományozható. A díjazott személyére bárki javaslatot tehet.
A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy vagy közösség
nevét, elérhetőségét, a díjra jelölt személy bemutatását, amelyben leírja a testnevelés és sport területén kifejtett munkáját és részletesen ismerteti az eredményeit, illetve hogy miért tartja
érdemesnek a „Dunaújváros
Sportjáért” díjra. A javaslatokat 2020. december
20-ig írásban kell eljuttatni Pintér Tamás polgármesterhez (2400 Dunaújváros,
Városháza tér 1-2.).

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

Tudományos hét
a Dunaújvárosi Egyetemen
Rendhagyó módon
tisztelgett a Magyar
Tudomány Napja előtt a
Dunaújvárosi Egyetem.
Alkalmazkodva korunk
egyik kihívásához, a
pandémia teremtette
helyzethez, digitális
technikát alkalmazva,
virtuális térben rendezte
meg tudományos
konferenciasorozatát
november 9-11-e között.
Plenáris üléssel indult a hét,
amelyen az egyetem és a térség
vezető személyiségei köszöntötték a rendezvényt.
Hazai és külföldi egyetemek
bevonásával aktuális témákat
érintett az első két napon az informatikai, a műszaki, a nevelésvalamint
társadalomtudományi konferencia, majd szerdán
egyetemi hallgatók mutatkoztak
be előadásaikkal a Tudományos
Diákköri Konferencián.
Közös cím – Jövőformáló
tudomány – mögé sorakozott
fel számos szekció több mint öt-

Az online konferencia résztvevőit köszönti dr. Szabó István
egyetemi docens, a Környezeti fenntarthatóság szekció elnöke

ven előadással. Az Informatikai
Konferencia többek között informatikai biztonsági kutatásokkal, gyakorlattal, valamint robotikával foglalkozott. Több előadó
elektromos járművek fejlesztésével kapcsolatos eredményekről
beszélt a Műszaki Konferencián.
Hasonlóképp korunkban zajló változásokra reagált a Neve
léstudományi Konferencia a digitális oktatással kapcsolatos
előadásaival.

Tisztelt Kollégák!
A COVID-19 járvány visszaszorítása érdekében a DUNAFERR területén, az adminisztratív állomány részére a
zárt terekben, irodákban kötelező maszkhasználatot
rendelek el, ha kettő, vagy annál több személy tartózkodik egy légtérben.
A termelés területén abban
az esetben mentesülnek a
munkavállalók a maszkviselés alól, ha az az életvédelmi vagy munkavédelmi
eszközök használatát akadályozza.
Borbély Attila
biztonsági és védelmi
igazgató

Jelenünk és jövőnk kihívásait, lehetőségeit elemezték az
előadók a „Fenntarthatóság
és digitalizáció” címmel jelölt
szekcióban.
Ha
apró
megakadásokkal is, de működött a technika.
Egymástól távoli pontokon élő,
ugyanakkor a jelen kihívásaira
adható válaszok iránt érdeklődő
szakembereket és laikusokat hozott össze a virtuális térben közös gondolkodásra.
K. É.

Véradás

A dunaújvárosi véradás
egyik fő bázisa hagyományosan az ISD DUNAFERR,
ahol legközelebb december
10-én a Hengerműveknél
szerveznek véradást 6,3012 óráig. A szervezők kérik
a véradókat, hogy fényképes
igazolványt és tajkártyát vigyenek magukkal.
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