
Tanműhelyfejlesztés a vállalatnál
Jól ismert gyakorlati képzőhely a régióban az ISD DUNA-
FERR Zrt. tanhűhelye. A jelenleg is kiváló szakmai színvo-
nalon működő komplexum egy nagy volumenű pályázati 
fejlesztés keretében a közeljövőben jelentősen megújul. A 
beruházás a napokban kezdődik és a tervek szerint október-
ben fejeződik be.

5. oldal

„Ilyen feladatokért lesz mérnök az ember!”
Az IT Igazgatóság folyamatirányítási, automatizálási és 
méréstechnikai szakemberei ezekben a hetekben két be-
ruházás utolsó szakaszában a helyszínen tesztelik, miként 
működik, amit a tervezőasztalon megrajzoltak, majd a 
Fémbevonóműben, illetve a gáztartón kiépítettek. 

6. oldal

Sportkalendárium 2019
A tavalyi évben is számos hazai és nemzetközi sportesemé-
nyen értek el kimagasló eredményeket a Dunaferr Sport-
egyesület öt szakosztályának versenyzői. Az egyesület név-
adó szponzora és egyben fő támogatója az ISD DUNAFERR 
Zrt. Az alábbiakban a legjelentősebb eredményeket tekint-
jük át hónapról hónapra – a teljesség igénye nélkül.

12. oldal

Naptárfotózás jótékony céllal
2020-ra ismét képes falinaptárat készítettek a dunaújvárosi 
tűzoltók: az idén a VÉD-SZ Kft.  dunaferres és papírgyári lé-
tesítményi tűzoltóinak fotói kerültek a naptár lapjaira. Bár a 
lánglovagok többségének ismeretlen volt a modell-szerep, 
szívesen segítettek az ötlet megvalósításában.

15. oldal
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Aktuális

A Kollektív Szerződést kötő felek, az ISD DUNAFERR Zrt. (képviseli: Dr. Sevcsik Mónika RMS és HR igazgató) és a DUNAFERR 
Társaságcsoport kollektív szerződés (továbbiakban: DTKSZ) kötésére jogosult szakszervezetek képviselői (DUNAFERR DV. Vasas 
Szakszervezeti Szövetség részéről Molnár László elnök, DUNAFERR Ifjúsági Szervezet részéről Gombos György elnök) – továb-
biakban: Felek – figyelembe véve a DUNAFERR Csoportnál kialakult rendkívüli finanszírozási nehézséget,az alábbi megállapodást 
kötötték: 

1. A DTKSz 4.13.8. pontja alapján 2019. évben 113.000 Ft pulykapénz illeti meg azon munkavállalókat, akik a teljes évben az adott 
DTKSZ hatálya alá tartozó társaságnál voltak munkaviszonyban. Időarányosan illeti meg a munkavállalót a pulykapénz, ha mun-
kaviszonya 2019. év közben létesült bármely DTKSz hatálya alá tartozó társaságnál. A kifizetendő összeget csökkenti a fizetés nél-
küli szabadságon töltött idő. Ezen szabály alól kivétel a gyermek nevelése céljából vagy közeli hozzátartozó ápolása miatt igénybe 
vett fizetés nélküli szabadság.

A Munkáltató a fentiek szerinti pulykapénzt két részletben fizeti ki az alábbiak szerint: 

•	 2019.	december	20-án	a	113.000	Ft-ból	50.000	Ft-ot	vagy,	akinek	nem	jár	a	teljes	összeg,	az	összesen	113.000	Ft,	azon	munka-
vállalóknak	az	őket	megillető	összeg	felét,	de	legfeljebb	50.000	Ft-ot	fizet	ki	a	munkáltató.

 Felek megállapodnak abban, hogy ezen összeg terhére a DTKSz 4.6.2. pontjában megfogalmazottak ellenére a munkavállalók 
nem igényelhetnek SZÉP Kártya juttatást.

•	 2020.	január25-ig	a	113.000	Ft-ból	fennmaradó	63.000	Ft-ot	vagy,	akinek	nem	járt	a	teljes	összeg,	azon	munkavállalóknak	az	
őket megillető összeg másik felét, és az annak a terhére a DTKSZ 4.6.2. pontja szerint igényelt SZÉP Kártya juttatást fizeti meg 
a munkáltató. Amennyiben a munkavállaló a fennmaradó pulykapénze terhére nem teljes összegben veszi igénybe a SZÉP 
Kártya juttatást, úgy a SZÉP Kártya juttatás kifizetése után fennmaradó összeget a munkáltató bérként fizeti ki részére.

2. A DTKSz 4.13.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

 Jelen DTKSz hatálya alá tartozó társaságok azon munkavállalók részére, akik önkéntes nyugdíjpénztári tagok, munkáltatói hoz-
zájárulást biztosítanak, melynek bruttó mértéke 
•	 az	alapbér	2,8%-a	a	2020.	január	hónapra	járó	juttatástól	a	2020.	június	hónapra	járó	juttatásig.	
•	 az	alapbér	8,8%-a	a	2020.	július	hónapra	járó	juttatástól	a	2020.	decemberre	járó	juttatásig.	
•	 az	alapbér	5,8%-a	a	2021.	január	hónapra	járó	juttatástól.

A munkáltató ezen bruttó juttatások nettó értékét utalja az önkéntes nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként.

 Azokkal a munkavállalókkal, akiknek a jelen DTKSz módosításának hatályba lépését követően bármilyen okból megszűnik a 
munkaviszonya, el kell számolni az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás különbözetével. Az elszámolásnál a mun-
kavállalónak annyival több munkáltatói hozzájárulást kell számolni, mint amennyivel kevesebb munkáltatói hozzájárulást kapott 
a munkaviszonya megszűnéséig.

 Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás nem illeti meg a munkavállalót 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadság 
esetén. Első alkalommal abban a hónapban nem kap hozzájárulást az ilyen munkavállaló, amikor a fizetés nélküli szabadságának 

A DUNAFERR Társaságcsoport  
Kollektív Szerződésének
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ideje elérte a 30 egybefüggő napot. Utolsó alkalommal abban a hónapban nem kap ilyen hozzájárulást, amikor a fizetés nélküli 
szabadsága lejárt. 
Ez alól kivételt képez az a munkavállaló, aki

•	 gyermeke	gondozása	céljából,

•	 közeli	hozzátartozójának	ápolása	miatt
 van fizetés nélküli szabadságon.

3. A 2019. évre kötött Megállapodás a DTKSZ 4.11. pontja szerinti szociális és egyéb juttatások megállapodásban Felek rögzítették, 
hogy a DTKSz 4.12.12.pontja szerint a Törzsgárda kötvénnyel rendelkező nyugdíjasok járadéka 2019. évben 20.100 Ft/fő/hó. 

Felek megállapodnak abban, hogy 
•	 a	Törzsgárda	kötvénnyel	rendelkező	nyugdíjas	járadéka	2019.	december	és	2020.	május	közötti	időszakban	0	Ft/fő/hó.	

•	 az	ISD	DUNAFERR	Zrt.	2020.	június	és	2020.	november	közötti	időszakban	40.200	Ft/fő/hó	járadékot	fizet	azon	járadékos	
nyugdíjasnak, aki a 2019. december és 2020. május közötti időszakban végig jogosult volt járadék folyósítására. 2020. december 
hónaptól az eredeti megállapodás szerinti járadék, azaz a 20.100 Ft/fő/hó kerül kifizetésre.

•	 azon	járadékos	nyugdíjast,	aki	a	2019.	december	és	2020.	május	közötti	időszakban	vált	jogosulttá	a	járadékra,	annyi	hónapra	
illeti meg a 40.200 Ft/fő/hó a 2020. június és 2020. november közötti időszakban, mint amennyi hónapra nem fizetett járadékot 
számára az ISD DUNAFERR Zrt. A többi hónapra a 20.100 Ft/hó illeti meg a járadékost.

•	 azon	járadékos	nyugdíjasnak,	aki	2020.	június	és	2020.	november	közötti	időszakban	vált	járadékossá,	az	ISD	DUNAFERR	Zrt.	
az eredeti megállapodás szerinti 20.100 Ft/fő/hó járadékot folyósítja.

 Amennyiben a Felek a 2020. évi bértárgyalás során a DTKSz 4.12.12. pont szerinta jelenlegi 20.100 Ft-tól eltérő összegű havi 
járadékban állapodnak meg, úgy azzal az eltérő összegű járadékkal kell ezen megállapodást módosítani.

Jelen megállapodás az aláírásának napján lép hatályba.

Jelen megállapodástól a DTKSz hatálya alá tartozó társaságok nem térhetnek el.

Dunaújváros, 2019. december 18.

ISD DUNAFERR Zrt.
képviseli:

Dr. Sevcsik Mónika
RMS és HR igazgató

 DUNAFERR DV. VASAS DUNAFERR
 Szakszervezeti Szövetség Ifjúsági Szervezet
 képviseli: képviseli: 
 Molnár László Gombos György
 elnök elnök
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Aktuális

Az év végi ünnepek 
miatti, néhány napos 
„kényszerpihenő” 
után az idei év első 
napjaiban folytatódtak 
a termelőberenezések 
újraindítását előkészítő  
munkálatok a 
Fémbevonóműben.

A német kivitelező részéről fo-
lyamatosan több szakember is 
a helyszínen tartózkodik, hogy 
részt vegyenek a rendszer elin-
dítását megelőző finomhango-

lások, előkészítő munkálatok 
elvégzésében. Január 10-én meg-
történt a hőkezelő kemence be-
gyújtása, ezzel kezdetét vette a 
kemence kiszárításának, majd 
felfűtésének időszaka, amelynek 
gondos, tervszerű elvégzése na-
gyon fontos a kemence várható 
élettartamának szempontjából. 
A hűtővízrendszerben is meg-
történt az ideális paraméterek 
beállítása. Gyakorlatilag minden 
feltétel adott az üzemi próbák 
megkezdéséhez, amelyek elindí-
tására lapzártánk után kerül sor.

Üzemi próbák időszaka a 
Fémbevonómű megújult vertikumában

 JANUáR 10-ÉN BEgyúJToTTáK A KEmENcÉT

A hőkezelő kemence külső felületének készre festése  
és a csőszerelvények szigetelése is befejeződött

A próbaüzem megkezdéséhez rendelkezésre áll az alapanyagkészlet is

A vertikum aktuális paramétereit megjelenítő rendszerkép a 
műszakvezetői iroda számítógépén 

Teljes a műszerezettség a vizes hűtőtornyok műszerházában 
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Jól ismert gyakorlati 
képzőhely a régióban 
az isD DuNAFERR Zrt. 
tanhűhelye. A jelenleg is 
kiváló szakmai színvonalon 
működő komplexum egy 
nagy volumenű pályázati 
fejlesztés keretében a 
közeljövőben jelentősen 
megújul.

A projekt rész-
leteiről Popo-
vics László, a 
vállalat képzési 
osztályvezető-
je adott tájékoz-

tatást, aki elöljáróban elmond-
ta, hogy a megvalósítási időszak 
gyakorlatilag napokon belül 
megkezdődik.

A tanműhely működésének 
hátteréről érdemes tudni, hogy 
a létesítmény a vállalat tulajdo-
na, a Dunaferr-iskolának nincs 
saját tanműhelye, így ezen a 
helyszínen folyik a kilencedik 
évfolyamtól kezdve a tanulók 
gyakorlati képzése, ezen túlme-
nően pedig számos szakma te-
kintetében a felnőttképzés te-
rületén is alapvető gyakorlati 
képzőhely a vállalati tanműhely. 
Nagyon jó együttműködés ala-
kult ki az évek folyamán az is-
kola és a vállalat között, kiváló 
szakoktatói csapat foglalkozik a 
diákokkal.

Jelenleg a Dunaferr-iskola di-
ákjai közül mintegy 280 fő ren-
delkezik tanulószerződéssel, 
emellett a kilencedik évfolya-
mon mintegy 80 fő tanul, fel-
nőttképzésben pedig a tava-
lyi év utolsó ismert adatai sze-
rint meghaladta a kétezer főt az 
oktatottak létszáma. A tanmű-
helyben a két fő gyakorlati kép-
zési fókuszterület a gépész, il-
letve a villamos szakmák okta-
tása, a létesítmény kétműszakos 
munkarendben 600 fő befoga-
dására alkalmas.

Maga az épület a nyolcva-
nas évek elején épült, az itt lévő 
gépek, berendezések egy része 
ledolgozott	 már	 15-20	 évet,	 s	
bár az évek folyamán a vállalat 
anyagi lehetőségeinek függvé-
nyében folyamatosan került sor 
kisebb fejlesztésekre, a jelen-
legi lesz az elmúlt 10 év legna-
gyobb, egy időben végrehajtott 
beruházása.

Hosszas előkészítés után, 
több körülmény szerencsés 
együttállása folytán indulhat 
most el a tanműhelyfejlesztési 
projekt. A DUNAFERR po-
zitív hozzáállása egyértelmű-
en kiemelendő, ehhez társult a 
szakképzés jelenleg zajló átala-
kítása, az eszközök megújításá-
nak szándéka, valamint az Ipar  
4.0 kihívásainak való megfele-
lés	szándéka.	580	millió	forintos	
kormányzati támogatással, 200 
millió forintos vállalati önrész-
szel mintegy 780 millió forint-

nyi fejlesztés valósulhat meg a 
tanműhelyben. A pályázat utó-
finanszírozott, tehát a vállalat 
saját erőből indítja meg a fej-
lesztést, a támogatási összeg a 
benyújtott elszámolások függ-
vényében fog befolyni.

Infrastrukturális és eszköz-
fejlesztések egyaránt megva-
lósulnak a pályázat keretében. 
Kiegészül például a 2000-es 
évek második felében telepített 
Festo gyártmányú, hidraulika-
pneumatika-irányítástechnika 
területen működő eszközállo-
mány, amelyet most tovább-
fejlesztünk az Ipar 4.0 kívánal-
mainak megfelelően, ez az ok-
tatótermek jelenlegi elrende-
zését is érinti majd. Villamos 
képzést jelenleg négy-öt okta-
tóteremben végeznek, eléggé el-
aprózottan, nagyon vegyes esz-
közállománnyal, amit szeret-
nének egységesíteni. A jelenle-
gi nyolc, egységes eszközállo-

mányú munkaállomás kétszer 
tizenkét munkaállomásra egé-
szül ki, két nagyobb légterű és 
alapterületű műhely kialakítá-
sával. Visszakerül az oktatásba 
a robottechnika is. Korábban 
már működött a tanműhely-
ben ilyen technológián alapu-
ló hegesztőberendezés, azon-
ban ez mára már korszerűtlen-
né vált.  Telepítésre kerül két új 
FANUC típusú ipari robotcel-
la-központ, ezek közül az egyik 
már munkavégzésre is alkal-
mas lesz, tehát a programozást 
és a robottechnológia segítségé-
vel történő megmunkálást egy-
aránt tudják majd gyakorolni a 
diákok.

A napi oktatási feladatok za-
vartalanságának biztosítása ér-
dekében lesznek olyan terü-
letek, amelyekhez az oktatá-
si év végéig nem tudnak „hoz-
zányúlni”, de egyes területeken 
már január végén megkezdőd-
hetnek az építészeti munkafo-
lyamatok. Az ISD DUNAFERR 
vállalati szervezetei közül töb-
ben is együttműködnek majd 
az oktatási szervezettel a beru-
házás megvalósításában, ezek 
közül talán a legfontosabb sze-
repe a Gyártó Egységnek, va-
lamint az Eszközgazdálkodás 
szervezetének lesz. Már meg-
kezdődött bizonyos gépek, esz-
közök beszállítása és tárolása, 
valamint folyamatosan zajlanak 
a szerződéskötések is a továb-
bi munkafolyamatokra. A tan-
műhelyfejlesztés 2020 októbe-
rében zárul. 

A pályázat részeként a tervek 
szerint kialakításra kerül egy 
korszerű, interaktív vállalati lá-
togatóközpont is, ahol a digitá-
lis technika segítségével a gyár 
különböző technológiai terüle-
tein zajló munkafolyamatokkal 
is megismerkedhetnek majd az 
ide látogató vendégek.

Sz. I.

Tanműhelyfejlesztés  
az ISD DUNAFERRNél

 AZ IpAR 4.0 KIhíVáSAINAK IS SZERETNÉNEK mEgFElElNI
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GyáRi élEt

Bár csapatban 
dolgoznak, mégsem 
egyszerű egy időben, 
egy helyen összejönni 
az it igazgatóság 
folyamatirányítási, 
automatizálási és 
méréstechnikai 
szakembereivel. 

Ezekben a hetekben két be-
ruházás utolsó szakaszá-
ban a helyszínen tesztelik, 
miként működik, amit a terve-
zőasztalon megrajzoltak, majd a 
Fémbevonóműben, illetve a gáz-
tartón kiépítettek. Folyamatirá-
nyítási rendszerekről, automati-
zálásról, a technológia mérő- és 
szabályozóműszerekkel való tá-
mogatásáról is beszélgettünk 
az aktuális be-
ruházásokhoz 
k a p c s o l ó d v a 
Gyi mesi Zoltán 
I T- f ő m é r n ö k 
asztalánál.

Folyamatirányítás 
és automatizálás 
csapatmunkában
Ottjártamkor épp csak bekö-
szönt hozzánk Makádi János 

folyamatirányí-
tási főosztály-
vezető, és máris 
ment a dolgára. 
Más alkalom-
mal mondta el, 
hogy több be-

ruházási projekttel bízta meg 
Evgeny Tankhilevich cégvezető. 

– A gáztartó felújításánál és 
üzembehelyezésénél jól ismert, 
klasszikus folyamatirányítási 
rendszert építettünk ki. Ennél 
nagyobb falat, igazi mérnöki ki-
hívás a Fémbevonómű termelé-
si kapacitásnövelése. Megnőtt a 

kereslet a bevonatos le-
mezek iránt, a többlet-
kibocsátás igénye mi-
att került sor a kemen-
ce modernizációjára. 
Kicseréltük a szalagtá-
roló, valamint az elszállí-
tó szalag folyamatirányí-
tó rendszerét, valamint 
részfeladatokat kaptunk 
az áthúzó kemence 
építésénél is. A munkánk 
érdekes sége, hogy egy 
régi be ren dezéssort úgy 
újítot tak fel, alakítottak 
át nagyobb kapacitás-
ra, hogy egyúttal a tel-
jes vezérlő-, szabályozó-
rendszer korszerűsíté-
se is megvalósult. A ke-
mence tűzálló falazatá-
nak száradását követően, 
rövidesen teszteljük a biztonsá-
gi rendszert, majd a beüzeme-
lést követően az elszállító sza-
kasz működését. Sok munka, 
vezérlési és szabályozási fel-
adat vár még ránk – foglal-
ta össze a komplex beruházást. 
Megemlítettem, hogy ehhez a 
munkához alaposan ismerniük 
kell a technológiát:

– Valóban ismerjük a tech-
nológiát, amennyire a folyamat-
szabályozáshoz szükséges, de 
nyilván nem olyan mélységben, 
mint az ott dolgozó szakembe-
rek. Az automatizálás, a mérés-
technika, a folyamatirányítási 
rendszerek létrehozása csapat-
munka. Jó dolog látni, hogy nul-
la állapotból elindulva, a beru-
házás előkészítésétől a műsza-
ki tervezésen át a megépüléséi 
a beruházás részesei lehettünk. 
Ilyen feladatokért lesz mérnök 
az ember. Jó érzés, hogy műkö-
dik, amit a tervezőasztalnál el-
képzeltünk, benne az is, amit 

én javasoltam. Szép kihívás volt 
a projekt, amelyben az automa-
tizálási szekciót képviselhettem 
– pontosította elképzelésemet a 
munkájukról. 

Szakmájáról folytattuk a be-
szélgetést. Makádi János első 
munkahelye a DUNAFERR. 
Informatikusként szerzett dip-
lomát több mint húsz éve. 
Ismerősök révén, véletlenek 
folytán került a gyárba, auto-
matizálási területre. Ismereteit 
a Miskolci Egyetem Villa-
mosmérnöki Karán bővítette. 
Számomra nyilvánvaló lett, 
hogy különleges az általa irá-
nyított csapat munkája, hiszen 
a vállalat valamennyi üzemében 
közreműködői a termelésnek.

Korunk sokoldalú 
szakemberei
Mondhatjuk, hogy a mai ipa-
ri termelés elválaszthatatlan az 
automatizálástól. Nemcsak az 
autóiparra igaz ez, az automa-

tizálás a vasmű üzemeiben 
is valóság, még ha nem is 
szembetűnő. Mérnökökkel 
beszélgethettem Gyimesi 
Zoltán IT-főmérnök aszta-
lánál a két aktuális beruhá-
zás kapcsán a témáról:

– Folyamatirányítási 
rendszerekkel, automati-
zálással, méréstechnikával 
foglalkozunk a tervezéstől 
a gyártáson át, a kivitele-
zésig. Feladatunk a rend-
szerek, benne a műszerek, 
ipari PLC-k üzemeltetése, 
karbantartása is – foglal-
ta össze munkájukat a fő-
mérnök. Meglepett, hogy 
mindössze nyolcvan fő 
dolgozik csapatukban az 
egész gyár területén.

– Műszerszerelő és mér-
legkarbantartó üzemünk felada-
ta százhuszonhat mérleg mű-
ködtetése. Ezen túl számos más 
munkánk is van, jelenleg részt 
veszünk a gáztartó felújításá-
ban, valamint a Fémbevonómű 
kapacitásbővítésében – kap-
csolódott a beszélgetésbe 
Szabó Márton üzemvezető. 

Részleteiben el-
magyarázta a 
gáztartó mű-
ködését, a fo-
lyamatirányítá-
si rendszer ki-
építésének lé-

péseit, a nyolcvanhat méter 
magasról leengedett vezetékek 
rögzítésétől a beépített PLC-
programozásáig. Barátkozom 
a méretekkel: egy nyolcvanhat 
méter magas, ötven méter át-
mérőjű, százötvenezer köbmé-
ter gáz befogadására alkalmas 
tartón egy ötven méter átmé-
rőjű vasbeton dugó lebeg víz-
szintesen. Fontos a gáz ösz-

Folyamatirányító  
és automatizálási rendszerek  
a beruházásoknál

 „IlyEN FElADAToKÉRT lESZ mÉRNöK AZ EmBER!”
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szetételének, mennyiségének, 
nyomásának folyamatos isme-
rete, hogy szükség esetén a ke-
zelőszemélyzet beavatkozhas-
son a folyamatokba. Valamit na-
gyon tudhat ez a műszerészek-
kel együtt közel harmincfős 
csapat… 

– Korábban gyártottunk 
mérleget is, most üzemeltetés, 
kisebb javítás, hitelesítés a fel-
adatunk. A vasműben működ-
nek még hatvanéves vasúti mér-
legek – tette hozzá, majd témát 
váltottunk: a műszerészek szak-
mai képzéséről, iskolák megszű-
néséről, a helyismeret fontossá-
gáról beszélgettünk. Számára 
nem lehet már probléma, hisz 
’81-ben kezdett a vasműben:

– Itt ragadtam, aztán azt 
vettem észre, hogy én vagyok 
a főnök – jegyezte meg humo-
rosan. – Szeretek emberekkel 
bánni, ismerem őket a család-
jaikkal együtt. A mindennap-
jainkban különlegesek a beru-
házási munkák. Jó érzés, hogy 
valamilyen műszer, amit be-
építettünk, hosszú ideig jól 
működik.

– Tudnunk kell, ha vala-
mit kicserélünk a berendezés-
ben, mi történik a többivel, hol 
van a mi eszközünk, mi a sze-
repe – magyarázott Süli Viktor 

folyamatirányítási mérnök. 
Megtudtam róla, hogy infor-
matikusnak tanult, és mérnö-
ki munkájában alapvetően ezt a 

tudást haszno-
sítja. Gyorsan 
tisztázta a fo-
lyamatot, ami 
az automati-
zálás tervezé-

sével kezdődik, majd a kivi-
telezés jön a sorban, ezt kö-
veti a programozás, végül az 
üzembehelyezés. Itt még nincs 
vége, hiszen üzemeltetnek és 
karbantartanak is. Nem külön-
bözik ettől a Fembevonómű ka-
pacitásbővítése sem. 

– Német vállalkozás, az LOI 
Tenova építette újjá az áthú-
zó kemencét, mi pedig a sza-
lagtárolóval és elszállító lánc-
cal a teljes berendezés vezérlé-
sét, új PLC-vel, új programmal. 
Több mindenre lesz képes, mint 
az elődje, az automatikus adat-
gyűjtésen túl megbízhatóbb lesz 
az üzemmenet is.

– Sikerről még nem beszél-
hetünk, bár elindult a sor. Január 
10-én begyújtották az átépített 
kemencét, mi pedig elkezdhet-
tük a beüzemelési tesztet. Nem 
mindegy, hogy mikor mi moz-
dul meg. Az elszállító lánc ve-
zérlésének tesztelésére csak a 

kemence működtetésével kerül-
het sor. Várhatóan két-három 
heti tesztüzem szükséges – fűz-
te hozzá Bojsza 
Ádám folyamat-
irányítási mér-
nök. Korábban a 
Hideghengermű 
villamos üzemé-
ben dolgozott két évtizeden át 
művezetőként. Nemrég került a 
csapatba, automatizálással fog-
lalkozik. Jól hasznosítja a tech-
nológiai területen szerzett gya-
korlati tapasztalatait.

– A beru házás érdekessége, 
hogy régi rendszert kötünk 
össze újjal. Ez csapatmunka, és 

alkalmazkodnunk kell a közre-
működő külföldi céghez is, fon-
tos a folyamatos kommunikáció 
– tette hozzá.

– Összekovácsolódott a 
csapat, mindenki ismer min-
denkit a tervezéstől az üze-
meltetésig – vette vissza a szót 
Gyimesi Zoltán. A beruházások 
kapcsán szakmájuk lényegéről, 
az automatizálás jelenéről, jö-
vőjéről folytattuk a beszélge-
tést. Szó esett még a mestersé-
ges intelligencia vasgyári alkal-
mazásáról is. Meglepetésemre, 
nem is olyan távoli a beillesz-
tése a termelési adatok gyűj-
tésébe, a várható folyamatok, 
például az energiaszükségletek 
előrejelzésében.

– Jól ismerjük 
a technológiai be-
rendezések műkö-
dését, tudjuk, mi 
történik a kapcso-
lók mögött. Látjuk, 
hogy külső vállal-
kozókkal elvégez-
tetve mennyibe 
kerülnek a mun-
kák, milyen szak-
emberekkel, mi-
lyen felkészült-
séggel dolgoznak. 
E l m o n d h a t o m , 
hogy bizony egy-
általán nem állunk 
rosszul még nagy-
nevű cégekkel való 
összehasonlításban 
sem. Amit terve-
zünk, azt saját mű-
helyeinkben le is 

gyártjuk, majd a beépítést és be-
üzemelést követően a karban-
tartás is a mi feladatunk – mu-
tatott rá a főmérnök munkatár-
sai sokoldalúságára.

Kíváncsivá tett, hogy mi-
ként tartanak lépést szakmájuk 
fejlődésével. Kiderült, az asz-
tal körül ülő mérnökök folya-

matosan tanulnak, egyik szak-
mára „rakják” a másikat. E mel-
lett szakfolyóiratokat olvas-
nak, konferenciákra, találko-
zókra, speciális tanfolyamokra 
járnak. Szerteágazó ismerete-
ket tömörítenek mindennapi 
munkájukba.

   Kaszás Éva

72020. január



Aktuális

Szent Borbála érem  
a kohászatban végzett 
munkáért

 AKTíV mUNKáVAl A SZAKmA JöVőJÉÉRT

Mint arról decemberi 
lapszámunkban egy rövid 
hírben már beszámoltunk, 
az országos szent 
Borbála napi ünnepségen, 
december 4-én vehette 
át az innovációs és 
technológiai Minisztérium 
miniszteri kitüntetését,  
a szent Borbála 
érmet Cseh Ferenc, 
az isD DuNAFER Zrt. 
Nagyolvasztóművének 
gyárvezetője, az 
OMBkE dunaújvárosi 
szervezetének elnöke. 

A rangos elismeréssel a 
szakember több évtize-
des, kiváló szakmai mun-
káját köszönték meg. Cseh 
Ferenc 1987 óta dolgo-
zik a vállalatnál, koráb-
bi beosztásait követően 
2009 óta irányítja a Vasmű 
egyik legfontosabb terme-
lőegységét, a Nagyolvasz-
tóművet. Munkája so-
rán elődleges törekvése a 
nyersvasgyártás termelési 
hatékonyságának növelé-
se, az energiafelhasználás 
csökkentése. Kiemelt fon-
tosságú stratégiai fejlesz-
tési anyagok kidolgozása, 
valamint komplex nagyberuhá-
zások menedzselése is a feladat-
körébe tartozik, az ISD DUNA-
FERR nyersvastermelésének 
napi irányítása mellett. A gyár-
vezető 2008-ban az Év Me-
nedzsere volt a vállalatnál, 
és 2016-ban átvehette a cég 
leg magasabb elismerését, a 
Borovszky-díjat is.

Cseh Ferenc a szakmai köz-
életnek is aktív szereplője, 1986 
óta tagja az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászat egye-
sületnek, 2014-2018 között a 
Vaskohászati Szakosztály alel-
nöki tisztét is betöltötte. 2018 
februárjában a dunaújvárosi he-

lyi szervezet elnökévé választot-
ták, ahol Kvárik Sándor titkár-
ral hatékonyan együttműköd-
ve irányítja az országos szak-
mai szervezet egyik legaktívabb 
helyi szervezetének működé-
sét. A dunaújvárosi OMBKE-
szervezetnek egyébként jelen-
leg mintegy 180 tagja van, a ve-
zetés célja a taglétszám növelé-
se és egyúttal minél több fiatal 
szakember bevonása az egye-
sületi munkába. A jól működő 
és kiterjedt szakmai kapcsolat-
rendszer megalapozásáért és 
életben tartásáért is sokat tett 

Cseh Ferenc, aki tagja annak a 
szakmai bizottságnak is, amely 
jelenleg az OMBKE működésé-
nek megújításán dolgozik. 

Mint azt a díjazott megjegyez-
te, meglepetésként érte a rangos 
elismerés, és külön öröm volt szá-
mára, hogy a munkáltatója mel-
lett az OMBKE társszakosztályai 
is támogatták felterjesztését a díj-
ra. Elmondta, hogy ameddig le-
hetősége van erre, sokat szeret-
ne még dolgozni a vaskohászat, 
mint termelő technológia, valami 
a szakmai hagyományok megőr-
zéséért, és örömmel tölti el, hogy 
ehhez a kollégáitól minden segít-
séget megkap. Sz. I.

A Magyar Vas- és Acélipari 
Egyesülés a tavalyi évben  
– hagyományteremtő 
szándékkal – pályázatot 
hirdetett az Acélipar 
Fiatal innovatív Mérnöke 
Díj elnyerésére „Fajlagos 
energiafelhasználás-
csökkentés az 
acélkohászat metallurgiai 
és továbbfeldolgozó 
fázisaiban,  
a fenntarthatóság 
szolgálatában”  
címmel. 

A pályázat fő célja az volt, 
hogy a tagvállalatoknál dolgo-
zó fiatal mérnököket innova-
tív műszaki megoldások kidol-
gozására ösztönözze. Három 
tagvállalattól érkezetek pálya-
művek, túlnyomó többségében 
az ISD DUNAFERR Zrt. mér-
nökeinek érdeklődését keltet-
te fel a meghirdetett pályázati 
lehőség. A beérkezett, értékes 
pályaműveket az MVAE 
szakmai bizottsága előre meg-
határozott szempontrendszer 
szerint értékelte. A díjak átadá-
sára 2019. december 18-án, az 
MVAE évzáró rendezvényén 
került sort. 

Első helyezést ért el a pályá-
zaton dr. Mucsi András, az ISD 
DUNAFERR Zrt. K+F szakér-

tője „A mesterséges intelligen-
cia alkalmazási lehetősége a le-
égési veszteség csökkentése és 
a revésség szempontjából opti-
mális előmelegítés biztosítása 
érdekében az ISD DUNAFERR 
Zrt. Meleghengerművében” 
című dolgozatával. A díj II. fo-
kozatában részesült Angeli 
Tamás, az ISD DUNAFERR Zrt. 
Lemezalakítóművének műveze-
tője	 „A	 Kagerer	 (LT	 1250/100	
típusú) hasítósor termelékeny-
ségének és energiahatékony-
ságának növelése ” című pá-
lyamunkájával. A díj III. foko-
zatát megosztva ítélte oda a 
szakmai zsűri. A III. helyezet-
tek egyike lett Fóty Nikolett, 
az ISD Kokszoló Kft. kör-
nyezetirányítási munkatársa, 
„Folyamat szimulátorok alkal-
mazása az acéliparban” című 
pályamunkájával. Szintén a díj 
III. fokozatában részesült Nagy 
Balázs, az ISD DUNAFERR 
Zrt. Hideghengermű villamos 
üzemének üzemviteli mérnöke 
„Világítási rendszer korszerűsí-
tése PV rendszer kiépítésével” 
című pályamunkájáért.

Díjazott kollégáinknak ez-
úton is gratulálunk, a velük ké-
szülő interjúkat a Dunaferr 
Magazin soron következő lap-
számaiban olvashatják majd.

Sz. I.

Az acélipar fiatal, 
innovatív mérnökeit 
díjazták

 TEhETSÉg, SZAKTUDáS, KREATIVITáS 

A miniszteri kitüntetést  
Kádár Andrea Beatrix energiaügyért 
felelős helyettes államtitkártól  
vette át Cseh Ferenc

Nagy Balázs, Fóty Nikolett,  
portász Attila az mVAE technológiai  és kutatási igazgatóhelyettese,  
Angeli Tamás és dr. mucsi András a díjátadón
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ARCOk

A közelmúltban isD DuNAFERR 
kiváló Dolgozó kitüntetésben 
részesült Borbély Attila,  
a Biztonsági és Védelmi igazgatóság 
biztonsági főosztályvezetője.  
A díjátadás kapcsán elhangzott,  
hogy a szakember lojalitása, 
helyismerete, szakmai tudása 
nagymértékben hozzájárul  
a társaságcsoport biztonsági és 
védelmi rendszerének korrekt 
működtetéséhez. s ami legalább 
ugyanilyen fontos: egy segítőkész, 
pozitív személyiség, akivel  
mindig jó érzés „összefutni”  
a munka során. 

– Milyen érzés volt átvenni ezt a rangos 
elismerést?

– Nagy öröm és meglepetés volt a ki-
tüntetés, hálás vagyok érte. Mint tudjuk, 
nem elég jól dolgozni, kell valaki, aki ezt 
észreveszi és el is ismeri. És természete-
sen azok a kiváló kollégák is kellenek hozzá, 
akikkel együtt dolgozom.

– Hogyan kezdődött a vasműs pá- 
  lya  futása?

– Az általános iskola után gépszerelő-
nek tanultam, és amikor a gyakorlati képzés 
helyszínét ki lehetett választani, én a Vasmű 
erőművét választottam. A katonaságot kö-
vetően valami mást szerettem volna, így egy 
budapesti székhelyű beruházó céghez men-
tem dolgozni. A munkám rengeteg utazás-
sal járt, s ezt megelégelve 1994 nyarán visz-
szatértem a DUNAFERR-hez, mint fegy-
veres biztonsági őr. A Speciális Védelmi 
Intézetnél eltöltött idő alatt sikerült ap-
rólékosan megismernem a vagyonvédel-
mi szempontok alapján releváns terüle-
teket és persze sok-sok kollégát. Később a 
Védelmi Kft.-nél már területi munkahely-
szervezőként dolgoztam, majd a privatizá-
ciót követően biztonságtechnikai mérnök-
ként, főmunkatársi, majd osztályvezetői 
munkakörben tevékenykedtem. 2016. jú-
liusától megbízottként, 2017-től pedig ki-
nevezett főosztályvezetőként irányítom a 
biztonsági főosztály munkáját. Időközben 
persze képeztem is magam. Elvégeztem a 
Nemzetvédelmi Egyetem Bólyai János mű-
szaki kar biztonságtechnikai mérnök sza-
kát, illetve termelésirányítói, veszélyes áru-
szállító biztonsági tanácsadói, tűzvédelmi 
előadói, valamint adatvédelmi felelős kép-
zéseken vettem részt. 

– Sokrétű és szerteágazó a szakmai terü-
let, amit irányít.

– Nincs két egyforma nap, szinte nincs 
két egyforma feladat, és – ahogy az itt dol-
gozó kollégák tudják is – sokszor szükség 
van a kreativitásra is. A biztonsági főosztály 
a jelenlegi struktúrában két osztályból, a vé-
delmi és rendészeti, valamint a katasztrófa-
védelmi osztályból áll. 

A rendészeti osztály feladata elsősorban 
a DUNAFERR élőerős őrzését végző va-
gyonvédelmi társaság munkájának segíté-
se, támogatása, ellenőrzése. Legyen szó az 
itt dolgozó munkavállalókról, vendégről, 
vagy a gyár tulajdonában lévő ingó és ingat-
lan vagyonról, a lényeg, hogy ellenőrzött, 
szabályozott körülmények között zajlód-
jon az élet a kerítésen belül. Összességében 
elmondható, hogy csökken a bűncselek-
ményszám, sőt szinte minden jogsértés, ki-
véve az ittassággal összefügő eseteket, ame-
lyek sajnos minden erőfeszítésünk ellenére 
stagnálnak. A DUNAFERR alapvetően ve-
szélyes üzem, így ezúton is kérem a kollégá-
kat, hogy vegyék komolyan a zéró toleran-
cia elvét. 

A katasztrófavédelmi osztály fő feladata 
a DUNAFERR mint alsó küszöbérték alatti 
veszélyes üzem, illetve az ISD POWER mint 
felső küszöbértékű veszélyes üzem kataszt-
rófavédelmi teendőinek ellátása, különböző 
oktatások, gyakorlatok, végrehajtása és per-

sze a hatósági kapcsolattartás. Törvényi elő-
írások alapján elkészített dokumentumaink 
tartalmaznak minden olyan információt, 
ami egy rendkívüli esemény bekövetkezése 
esetén a veszélyhelyzet megszüntetéséhez 
szükséges. A VÉD-SZ Kft. keretein belül 
működő létesítményi tűzoltóságunk kiváló 
szakembergárdája sokat tesz a gyár műkö-
déséért rendkívüli helyzetekben, elég csak a 
mostanában sajnos egyre intenzívebb idő-
járási eseményekre gondolni. A klasszikus 
tűzesetek száma szerencsére csökkenő ten-
denciát mutat, ami az üzemekben dolgozó 
kollégákon kívül a tűzmegelőzési szakem-
bereink munkáján is múlik. 

– Hogyan működik a szakmai kapcsola-
tok rendszere?

– Az élőerős őrzést jelenleg ellátó 
Bizalom Zrt. korrekt partner, jó az együtt-
működésünk. A munkánk során elenged-
hetetlen a kooperáció a rendvédelmi és ka-
tasztrófavédelmi szervekkel is. A kisebb-na-
gyobb szabálysértésektől kezdve a balese-
ti helyszínelésen, a különböző fedett akció-
kon, a kábítószer-terjesztés elleni harcon át 
a rendezvénybiztosításokig igen széles ská-
lán mozog az együttműködésünk. 

– Ha már rendezvénybiztosításról is be-
szélgetünk, gondolom, rengeteg munkát 
ad a legnagyobb vállalati rendezvény, a 
Vasasnap is.

– Személy szerint ez az egyik kedvenc 
feladatom, amely nagy élmény a vendégek-
nek és nekünk, szervezőknek nagy kihívás 
is egyúttal. Megosztja az embereket a hely-
szín, a társaság, a fellépők személye. Van, 
aki fanyalog, van, aki alig várja. Egy biztos: 
évről évre gyarapszik a létszám és a Vasmű 
tér elérte befogadóképességének határát. Az 
RMS és HR igazgatóságon dolgozó kollégá-
ink hihetetlen találékonysággal töltik meg a 
teret, tartalmas programokkal ellátva a kö-
zönséget. Hónapokkal a rendezvény kezdete 
előtt elindul a szervezés, és ahogy közeledik 
a kezdés a feladatok is sűrűsödnek. Sok-sok 
egyeztetés és kompromisszumkészség kell 
ahhoz, hogy egy sikeres napot zárhassunk. 

– Mit árul el a magánéletéről?
– Szerencsésnek érzem magam, hiszen 

amellett, hogy kiváló kollégákkal dolgoz-
hatok együtt, a családomra is büszke va-
gyok. Van egy csodálatos párom és három 
fiam, értük érdemes minden reggel új nap-
ra ébredni.

Sz. I.

Kiváló kollégáink
 VálToZAToS FElADAToK, mINDANNyIUNK BIZToNSágáÉRT
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Aktuális

MuNkApsZiChOlóGiA

A gyártó Egység kiválóságai
 ÉVZáRó ElISmERÉSEKKEl

generációk a munkahelyen
 ÉRTÉKRENDI ÉS KommUNIKácIóS KoNFlIKTUSoK

A tavalyi év végén, 
december 20-án rendezték 
meg a Gyártó Egység 
hagyományos évzáró 
összejövetelét a kikötői 
szabadidőparkban.

Az ünnepségen László Ferenc 
egységvezető tartott fényképes 
összefoglalót az év eseményeiről, 
majd kitüntetések átadására ke-
rült sor. Kiváló Dolgozó elisme-
résben részesült Csobor Gyula 
csőszerelő és Kecskés Mária for-
gácsoló. Művi Elismerő Oklevelet 
vehetett át Horváth Gergely forgá-
csoló. Gratulálunk kollégáinknak!

 Mit lát a fiatal? pista bácsi nem ért  
a számítógéphez. Mit lát pista 
bácsi? itt ez a kezdő és azt gondolja, 
hogy övé a világ. A munkahelyeken 
a különböző generációk tagjai 
között könnyen alakulhatnak ki 
ellentétek, azonban ezek hatékony 
kommunikációval könnyen 
feloldhatók.

A munkaerőpiacon egy időben négy gene-
ráció van jelen: a baby boomer (1946-1964), 
az	X	(1965-1979),	az	Y	(1980-1995)	és	a	Z	
(az 1996 után születettek) generáció. A „Mi-
ért	nem	érti	egymást	az	X,	Y	és	a	Z	generá-
ció?” kérdésre a választ a nemzedékek elté-
rő sajátosságai adják meg.

A baby boomer generáció egy munká-
val teli, de nyugodtabb társadalmi helyzet-
ben élt hosszabb ideig. Legfőbb jellemzője 
az optimista hozzáállás, sajátja a hierarchi-
kus munkakultúra, lojalitását erősíti a szak-
mai tapasztalat.

Az X generáció már az állandó készenlé-
ti helyzetbe csöppent bele, rendkívül magas 
teljesítményelvárások mellett. Tagjai egy ki-
hívásokkal teli társadalmi-gazdasági való-
ságba születtek, a korosztály életét a pénz-
ügyi, családi bizonytalanság, valamint a hir-
telen változások jellemzik. Természetes szá-
mukra a több lábon állás.

Az	 Y	 generáció	 számára	 megszűntek	 a	
határok, kreatívak, nyitottak, bárhol szíve-
sen vállalnak munkát. Nem úgy kötődnek 
a munkahelyükhöz, mint a szüleik, szeret-
nének értelmes, izgalmas munkát végezni. 
Kiválóan ismerik és alkalmazzák a modern 
technikai eszközöket, együttműködőek, 
fontos számukra az empatikus munkálta-
tó, a jelentőségteljes munka, motiválja őket, 
hogy megvalósíthassák az ötleteiket.

A Z generáció a „bedrótozott generáció”: 
tagjai az info-kommunikáció nyelvét anya-
nyelvi szinten beszélik. Az online világban 
eltöltött magas tartózkodási idő miatt a kör-
nyezettől elidegenedhetnek. Ez a korosztály 
egy digitális eszközökkel teli világba szüle-
tett, baráti kapcsolatait a virtuális világban 
éli. Tudását már nemcsak az elődeitől, ha-
nem egymástól és a világhálóról szerzi meg. 

A legújabb digitális technológiák kezelésére 
már ők tanítják meg szüleiket. Ez a nemze-
dék már nem áldoz fel mindent a munka ol-
tárán, tagjai számára elengedhetetlen a sza-
badidő megléte.

A Corvinus Egyetemen a „Generációs 
hatás a munkahelyi konfliktusokban” című 
kutatásban arra keresték a választ, hogy a 
munkahelyi környezetben a különböző kor-
osztályú emberek között kialakuló nézet-
eltérések valóban generációs problémák-
ból fakadnak-e, ténylegesen létezik-e szaka-
dék fiatal és idősebb munkavállaló között. 
Kiderült, hogy a fiatal munkavállalók konf-
liktushelyzetben inkább versengők, míg az 
idősebbeket főként az együttműködő ma-
gatartás jellemzi. A különböző generáci-
ók tagjai egyetértenek abban, hogy a mun-
kahelyi konfliktusok jellemzően értékren-
di és kommunikációs tényezőkre vezethe-
tők vissza.

A vizsgált generációk eltérő módon élik 
meg a munkahelyi versengést. A kommu-
nikációs problémák közül a személyes visz-
szajelzés hiánya okoz legnagyobb mérték-
ben konfrontációt. Az alacsony szintű in-
formációs ellátottság is jelentősen hozzá-
járul a személy- és szervezetközi ellentétek 
kialakulásához. 

Szente Tünde
Illusztráció: pixabay.com
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A Magyar Vöröskereszt 
Dunaújvárosi területi 
szervezete tavaly 
december 30-án rendezte 
meg a már hagyományos, 
véradókat köszöntő 
ünnepségét. 

A rendezvényen a legaktívabb 
véradásszervezőket és 41 vér-
adót, valamint kísérőiket kö-
szöntötték az ötvennél több al-
kalommal vért adott önkéntesek 
közül. Az elismerő oklevelek át-
adása, majd az állófogadás után 
a Bartók Kamaraszínház aján-
dék-előadását tekinthették meg 
a meghívottak. A véradásszer-
vezők között dunaferres kollé-
gáinkat is köszöntötték: Kom-
játiné Mátraházi Juditot, Vigh 
Katalint, Horváth Beátát és Lo-
vász Jánost.

A 124-szeres két dunaújváro-
si „rekorder” véradó egyike szin-
tén kollégánk, Tóth Kálmán, az 
Acélmű daruüzemének vezető-

je volt, akinek életében nagyon 
fontos szál a másokért való ten-
ni akarás, a közösségi munka. 
Véradóként pedig negyvenöt 
éves múlt áll mögötte.

– Az első véradásom 1974-
ben történt, amikor a szerszám-
üzembe frissen bekerült fiatal-
ként az idősebb kollégák ösz-
tönzésére én is úgy éreztem, 
hogy segíteni szeretnék. A ka-
tonaság ideje alatt adtam a leg-
többször vért, s ebben volt némi 

önös érdek is, hiszen akkori-
ban jutalomszabadságot kap-
tunk a véradásért. Aztán később 
a DUNAFERR-nél folytatódott 
a sorozat, s miután hosszú éve-
kig munkavédelmi szakterüle-
ten dolgoztam, egyébként is kö-
telességemnek éreztem a vér-
adás ügyét segíteni. Évente négy-
öt alkalommal adok vért, a he-
lyi Vöröskereszt által szervezett 
vasműs területi véradásokon kí-
vül is segítek, ha tudok. Volt már 
arra is példa, hogy súlyos beteg-
séggel küzdő kollégának adtunk 
vért. A segítséget vissza is kapja 
az ember, hiszen sajnos a mi csa-
ládunkban is volt már olyan csa-
ládtag, akinek súlyos betegségé-
ben szüksége volt vérre. Pozitív 
dolognak tartanám, ha annyi-
ban változna az önkéntes vér-
adás rendszere Magyarországon, 
hogy a véradók több külföldi or-
szág példáját követve nálunk is 
ingyenesen részesülhetnének bi-
zonyos egészségügyi extra vizs-

gálatokban, kezelésekben, ami 
szerintem növelné a véradási 
kedvet. Sz. I.

A vérükkel segítenek
 öNKÉNTESEKET KöSZöNTöTT A VöRöSKERESZT

magyarországon véradó lehet 
minden 18 és 65 év közötti em-
ber, aki egészségesnek érzi 
magát és testsúlya meghaladja 
az 50 kg-t. Férfiak akár 5-ször, 
nők maximum 4-szer adhat-
nak vért egy évben, két véradás 
között legalább 56 napnak kell 
eltelnie. Alkalmanként 450 ml 
vért vesznek le és még három 
kémcsőnyit, ezeket az utólagos 
ellenőrző vizsgálatokhoz. 

Naponta mintegy 1800 vér-
adásra van szükség az ország-
ban ahhoz, hogy biztonságos 
vérkészlet álljon rendelkezés-
re műtétekhez, baleseti sérül-
tek ellátásához, vérkészítmé-
nyekre, transzfúzióra szoruló 
betegek kezeléséhez. Egyet-
len véradással három bete-
gen segíthet a donor: a levett 
vérből plazmakészítmények, 
vörösvérsejt- és vérlemezke-
koncentrátum készül. A vér-
adás a véradó egészségét is 
szolgálja, hiszen a kötelező 
tesztek elvégzése után nem-
csak a vércsoportját ismerheti 
meg, de a szűrővizsgálat töb-
bek között kiterjed a hIV és a 
hepatitisz kimutatására is.

2019. december 12-én tervelfogadó küldöttközgyűlést 
tartott a Nyugdíjpénztár, amelynek keretén belül 
kiegészült a pénztár vezetősége. A küldöttközgyűlés 
elfogadta a pénztár 2020-2022 évekre szóló pénzügyi és 
informatikafejlesztési tervét.

A küldöttek elfogadták az egységes/minimum havi tagdíj emelésére 
tett javaslatot, miszerint a tagdíj 

– 2020. március 31. napjáig 3.000 Ft,  
– 2020. április 1. napjától 4.000 Ft,  
–	 2021.	április	1.	napjától	4.500	Ft,	
–	 2022.	április	1.	napjától	5.000	Ft-ra	változik.	
Kérjük, hogy amennyiben érinti Önt a változás (egyéni tagdíjvál-

lalása és az esetleges munkáltatói hozzájárulásának összege együt-
tesen nem éri el fenti összegeket), úgy az Adatváltozás nyomtat-
ványon szíveskedjen tagdíjvállalását módosítani, és kérjük gondos-
kodjon az emelt összegű tagdíj befizetéséről! A változás bekerült az 
Alapszabályba is.

Az időközi tisztségviselő-választásra azért került sor, mert az el-
lenőrző bizottság tagja, Mucsi Zoltán 2019. 08. 01-jei, az igazgató-
tanács tagja, Borbély Zoltán 2019. 12. 31-ei határidővel lemondott 
tisztségéről.	Mivel	a	testületek	tagjainak	száma	5	fő	volt,	és	jogsza-

bályi előírás szerint páratlan számú kell, hogy legyen, így 1-1 főt vá-
lasztott a küldöttközgyűlés a bizottságokba.

Az Igazgatótanács tagjává választotta a közgyűlés Molnár 
Lász lót. Molnár László magasépítő technikus végzettséggel ren-
delkezik.	 1995	 óta	 dolgozik	 a	 vállalatnál	 kormányos,	 hengerész,	
csoportvezető munkakörben. 2006-tól különböző vezető pozíció-
kat tölt be az érdekvédelem területén. A DWA Üzemi Tanács el-
nöke, majd a Hideghengermű Szakszervezeti Bizottságának elnöke, 
az ISD DUNAFERR Üzemi Tanács elnöke, 2019. szeptember óta a 
DUNAFERR VASAS Szakszervezeti Szövetség elnöke. Megbízatása 
2020. 01. 01-től szól.

Az Ellenőrző Bizottság tagjává Sáfrány Katalint választotta meg 
a közgyűlés. Sáfrány Katalin a Dunaújvárosi Főiskola gazdálkodá-
si szakának számviteli szakirányán szerzett diplomát, valamint a 
Corvinus Egyetemen posztgraduális képzés keretében személyügyi 
menedzser-munkaügyi kapcsolatok szakirányt végzett. 2006 óta a 
DUNAFERR munkavállalója. 2006-2008 között SAP-fejlesztőként 
dolgozott, 2008. októberétől az ISD DUNAFERR Zrt. szakszerve-
zeti elnöke. Megbízatása 2019.12.12-étől szól.

Az újonnan megválasztott tisztségviselők mandátumának lejá-
rata 2023.11.17.

Sikeres munkát kívánunk az új vezetőségi tagoknak! 

Küldöttközgyűlést tartott  
a gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár

112020. január



spORt

A tavalyi évben is számos hazai és nemzetközi 
sporteseményen értek el kimagasló eredményeket a 
Dunaferr sportegyesület versenyzői. Az egyesület névadó 
szponzora és egyben a fő támogatója az isD DuNAFERR 
Zrt. Az alábbiakban a legjelentősebb eredményeket 
tekintjük át hónapról hónapra – a teljesség igénye nélkül.

január
9-11. Röplabda: Az ifjúsági válogatott Eb-selejtezőn vett részt a 
szlovéniai Mariborban. Kelemen István szövetségi kapitány és Ko-
vács Zsolt edző vezetésével (mindkettő Dunaferr SE), öt dunaújvá-
rosi játékossal a keretben (Dulcz Bende Levente, Kecskeméti Bálint, 
Quintz Tamás, Sümegi Kristóf, Tamási Dávid) szerepelt a korosztá-
lyos nemzeti csapatunk a selejtezőcsoportban.

Február
1-2. Birkózás: U23-as korosztály, Kötöttfogású Országos Bajnok-
ság, Mogyoród. Farkas Zoltán	a	92	kg-os	súlycsoportban	5.	helyen	
végzett, Szabados Márton (130 kg) bronzérmet szerzett. 
U23-as Női Országos Bajnokság, Kaposvár. Potesz Diána 59	kg-ban	
két győztes és két vesztes mérkőzést követően a dobogó 3. fokára 
állhatott fel.
9. Birkózás: U23 korosztály, Szabadfogású Országos Bajnokság, 
Pécs. Sipos Botond (86 kg) a 4. helyen végzett, Juhász Péter (97 kg) 
bronzérmet szerzett.
Úszás: A Magyar Úszó Szövetség és a Közép-Dunántúli Régió 
szervezésében nagy sikerű edzői konferenciát rendeztek a Dunaúj-
városi Egyetem főépületében, ahol neves edzők és a sportág elismert 
szaktekintélyei tartottak előadásokat.
10. Birkózás: Szabadfogású Serdülő Lány és Fiú Minősítő Verseny, 
Tokod. Nyikos Veronika (66 kg) ezüstérmet szerzett.
17. Birkózás: Junior Kötöttfogású Minősítő Verseny, Tokod. Szaba-
dos Márton 130 kg-ban a dobogó legfelső fokára állhatott.
23-24. Birkózás: Grundbirkózás, Diákolimpia Országos Döntő, 
Budapest. Magyarország Diákolimpiai Bajnoka lett a Tombor Ist-
ván által felkészített dunaújvárosi csapat.
23-24. Úszás: 34. Bácsvíz Kupa Nemzetközi Úszóverseny, Kecske-
mét. A Dunaferr SE úszói tizennyolc dobogós helyezéssel zárták a 
viadalt. Az egyéni pontverseny alapján Szöllősi Martin lett a viadal 
legeredményesebb férfi versenyzője.

március
6. Birkózás: Szabadfogású Minősítő Verseny, Kistarcsa. Sallai Sán-
dor	80	kg-ban	az	5.	helyen	zárt.
16-17. Birkózás: Chomutovi utánpótlás kötöttfogású viadal, Cseh-
ország. 130 kg-ban Szabados Márton bronzérmet szerzett.
27-29. Úszás: CXXI. Országos Bajnokság, Debrecen. 100 méteres 
leány mellúszásban, az „A” döntőben Fekete Dóra Hosszú Katinkát 
megelőzve a 7. helyen csapott célba. 100 méter fiú mellúszásban 
Szöllősi Martin a 17. helyen végzett. A második versenynapon Sel-
meci Levente a 13. helyen fejezte be a 200 méteres vegyesúszás küz-
delmeit.

29-30. Torna: Matolay Elek Női Nem-
zetközi Emlékverseny, Budapest. A Du-
naferr SE Bolya Sára, Makovits Mirtill 
(képünkön), Kovács Zsófia összeállítá-
sú csapata megnyerte a csapatversenyt. 
Az egyéni versenyek során pedig a fel-
nőtteknél Kovács Zsófia egyéni össze-
tettben bizonyult a legjobbnak, míg az 
ifiknél egyéni összetettben Makovits 
Mirtill lett az aranyérmes.

Április
13. Birkózás: Diák és Serdülő le-
ány OB, Dunakeszi. A diák korcso-
portban Pupp Viktória 52	 kg-ban	
magyar bajnok lett. Nyikos Vero-
nika (képünkön) +66 kg-ban meg-
győző fölénnyel minden ellenfelét 
az első menetben tussal legyőzve 
aranyérmes lett.
14. Röplabda: Szoros csatában 
nyert és ezzel kiharcolta az NB 
I-ben maradást a DSE Röplabda 
csapata. Dunaferr SE–Szolnok 3-2.
20. Röplabda: A DSE Röplabda 
Akadémia U21-es csapata a junior bajnokság ezüstérmét szerez-
te meg. A döntőben: Fino Kaposvár SE–DSE Röplabda Akadé-
mia 3-0

május
2-4. Úszás: Hosszútávúszó Medencés Országos Bajnokság, 
Békéscsaba. A 10.000 méteres távon Dort Bence a felnőttek 
között a hetedik, míg Selmeci Levente az U18-19-es mezőny-
ben	 a	 negyedik	 helyen	 csapott	 célba.	 1500	 méteren	 Selme-
ci Levente az előkelő harmadik helyet szerezte meg. Kovács-
Seres Hunor pedig az U12-13-as mezőnyben 3000 méteren 
magyar bajnok lett.
4. Birkózás: Felnőtt Szabadfogá-
sú és Női Országos Bajnokság, Szi-
getszentmiklós. Mohácsi Martin 
86	 kg-ban	 5.	 lett,	míg	Szmik Atti-
la (képünkön) 130 kg-ban magyar 
bajnoki ezüstéremmel zárta a ver-
senyt.
17-19. Kajak-kenu: Graboplast 
Maraton Magyar Bajnokság, Győr. 
Máthé Krisztián Boros Adriánnal 
(Tolna) kajak párosban, 30 km-en 
utasította maga mögé a mezőnyt, 
míg K1-30 km-en 4. helyezést ért 
el. Hubikné Tarján Éva és Jásza-
iné Hajdú Rozália kajak kettőse a 
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mastersek között 10 km-en lett magyar bajnok. Katona Lili a fel-
nőttek között K1-26 km-en 4. helyezést ért el, míg az U23-asok 
mezőnyében a K1-26 km-es távján az 1. helyen ért célba.
19. Torna: Junior Magyar Bajnokság, Budapest. Makovits Mir-
till összetettben az első helyen zárt. 
20. Röplabda: Strandröplabda Diákolimpia Országos Döntő, 
Budapest. A Béres Mátyás és Matyiák Zsolt alkotta duó bravú-
ros eredményt ért el, mivel az ezüstérmet jelentő második he-
lyen végzett.
26. Birkózás: Szabad- és kötöttfogású Országos Egyetemi Baj-
nokság, Eger. Bagó Tibor kötöttfogásban 87 kg-ban a 4. helyen 
végzett. szabadfogásban viszont ezüstéremnek örülhetett.
30.-június 2. Torna: Világkupa, Koper, Szlovénia. Kovács Zsófia 
felemáskorláton és gerendán is első helyezett lett. 

június

2. Röplabda: U17-es Országos Serdülő Bajnokság döntő, Nyír-
egyháza. A Dunaferr a legjobb hat csapat között a döntőben a 
Szolnok ellen aratott 3-0-ás sikerrel gyűjtötte be az aranyérmet 
(képünkön).
8. Úszás: 47. Speedo Meeting úszóverseny, Wels, Auszt-
ria. Hro mek Dóra a	6.	helyen	végzett	50	gyorson,	míg	Kovács-
Seres Hunor 100 méteres mellúszásban állhatott a dobogó 3. 
fokára. A 100 méteres gyorsúszásban Hromek Dóra megnyerte 
korosztálya küzdelmeit, míg Hunor a 8. helyen fejezte be a 
rangos viadalt.
8. Úszás: Gyémánt Kupa, Tatabánya. A Dunaferr SE verseny-
zői négy arany-, hét ezüst- és tizenhárom bronzéremmel zárták 
a viadalt, amely egyben az összetett csapatverseny második he-
lyét is jelentette.

12. Birkózás: Csallóközi Nagydíj nemzetközi birkózó verseny, 
Szlovákia. Fekete Tibor a felnőtt korcsoport 77 kg-os súlycso-
portjában első helyen végzett. Gégény Dominik felnőtt korcso-
port 82 kg-os súlycsoportban ugyancsak első lett, míg Mohácsi 
Martin a felnőtt korcsoport 87 kg-os súlycsoportjában bronzér-
met szerzett.
26. Kajak-kenu: Európa Játékok, Minszk, Fehéroroszország. 
Hajdu Jonatán C1-200 méteren a 10. helyet szerezte meg. A C2 
1000 méteres versenyszámában Kiss Balázs párosban a 9. he-
lyen végzett.
28.   Torna: I. Junior Torna Világbajnokság, Győr. Makovits 
Mir till egyéni összetettben a 22. helyen zárt, és a magyar csapat 
legeredményesebbje lett.

28-30. Úszás: Cool Swim Meeting úszóverseny, Merano, Olasz-
ország. A Dunaferr SE úszói összesen egy arany-, kilenc ezüst-, 
valamint két bronzéremmel zárták a rangos nemzetközi meg-
méretést.

július
11-14: Kajak-kenu: U23-as Európa-bajnokság, Racice, Cseh-
ország. Kulcsár Dorina	 párosban	NC2-500	méteren	7.	 helyen,	
Slihoczki Ádám párosban	C2-500	m-en	a	6.	helyen,	Mányi Zsó-
fia és Boldis Csenge	párosa	az	NK2-500	m-en	az	5.	helyen	zárt.
13-14. Úszás: 43. International Swimming Championships „Te-
lekom 2019”, Radovljica, Szlovénia. Szabó Gergő tanítványai ti-
zenkét alkalommal állhattak dobogóra. Első lett: Szöllősi Mar-
tin	(50	m	mell),	Kállai Botond (200 m gyors), Hromek Dóra (100 
m és 200 m gyors), Hegedűs Kristóf (800 m gyors), Lack Bianka 
(50	m	pillangó).	Ezüstérmet	szerzett	Farkas Botond	(50	m	hát),	
Dort Máté (200	m	pillangó)	 és	Hromek	Dóra	 (50	m	pillangó).	
Harmadikként ért célba Dort Máté (400 m vegyes), Lack Bianka 
(50	m	hát)	és	Kállai	Botond	(100	m	gyors).
17-20. Úszás:	 52.	 Országos	 Gyermek	 Bajnok-
ság, Győr. Kovács-Seres Hunor (képünkön) öt 
aranyéremmel és egy bronzzal zárta a versenyt, 
így ő lett a bajnokság LEN-pontversenyének 
legeredmé nyesebb fiú versenyzője. Rajta kívül 
Kenyér Lilla állhatott még a dobogóra, 200 m 
női hátúszásban. 
22-28. Torna. EYOF,	 Baku,	 Azerbajdzsán.	 Makovits	 Mirtill	
a VII. helyezett csapat tagja volt, míg egyéniben, saját egyéni 
csúccsal a X. helyen végzett.
25-28. Kajak-kenu. Maraton Európa-bajnokság, Dezice, Fran-
ciaország. Máthé Krisztián a felnőttek mezőnyében K2-30 km-
en 2. helyezést ért el. Katona Lili az U23-asok versenyében K1-
23 km-en 1. helyezett lett.
26-28. Kajak-kenu. Felnőtt Magyar Bajnokság, Szolnok. A Haj-
du Jonatán-Slihoczky Ádám	 duó	 parádézott.	 Első	 lett	 C2-500	
méteren, C2-200 méteren, míg Jonatán egyesben C1-200 méte-
ren	is	nyerni	tudott.	Jonatán	ezüstérmet	szerzett	C4-500	méte-
ren,	bronzérmet	C1-500	méteren	és	C2-1000	méteren.	C-1	fér-
fi	 felnőtt	5000	méteren	Slihoczki	Ádám	2.	helyen,	Bucsi Bence 
3. helyen zárt. Kulcsár Dorina C-1	női	felnőtt	5000	méteren	3.,	
míg	C-1	női	felnőtt	200	méteren	5.	lett.

Augusztus
30.-szeptember 1. Torna: MATSZ-PRO LAN Férfi és Női I. o. 
Országos Bajnokság, Budapest. Kovács Zsófia felemáskorláton és 
egyéniben is első, így ma-
gyar bajnok lett, egyéni ösz-
szetettben pedig második 
helyen zárt. 
21-25. Kajak-kenu: Fel-
nőtt Gyorsasági Világbaj-
nokság, Szeged. Hajdu Jo-
natán (képünkön) C2-500	
méteren 2. helyezést, C1-
200	 méteren	 5.	 helyezést	
ért el. Kiss Balázs páros-
ban a C2-esek 1000 méte-
res versenyszámában a 12. 
helyen végzett.

(Folytatás a 14. oldalon.)
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Sportkalendárium 2019

Szeptember
7. Birkózás:	 Veterán	 Országos	 Birkózó	 Bajnokság,	Miskolc.	 5	
aranyéremmel és 2 ezüstéremmel a Dunaferr SE a csapatver-
senyben a 2. helyen végzett (képünkön).

11-15. Kajak-kenu. Előolimpia, 
Tokió, Japán. Kiss Balázs a felnőt-
tek mezőnyében C1-1000 méteren 
és	C2-1000	méteren	is	az	5.	helyen	
zárt.
20. Kajak-kenu: Olimpiai remény-
ségek versenye, Pozsony, Szlo-
vákia. Boldis Csenge  (képünkön) 
három számban is rajthoz állt és 
mindháromban nyert. Egyesben 
(K1-1000	m)	párosban	(K2-500	m)	
s	négyesben	(K4-500	m)	sem	talált	
legyőzőre.

Október
3-10. Röplabda: Középiskolai strandröplabda-világbajnokság, San 
Vito Lo Capo, Olaszország. Első ízben jutott ki magyar csapat a já-
tékokra, amelyben a DSE Röplabda Akadémia két játékosa, Béres 
Mátyás és Peredi Zoltán is helyet kapott.
5. Torna: Felnőtt világbajnokság, Stuttgart, Németország. Kovács 
Zsófia olimpiai kvótát szerzett. 
8-13. Birkózás: Veterán Kötött- és Szabadfogású Világbajnokság, 
Tbiliszi, Grúzia. Papp Gyula a „B” korcsoport 130 kg-os mezőnyé-
ben a 3. helyet szerezte meg. Kemény Norbert az „A” korcsoport 100 
kg-os	súlycsoportjában	az	5.	helyen	fejezte	be	a	versenyt.
17-20. Kajak-kenu: Maraton Világbajnokság, Shaoxing, Kína. 
Máthé Krisztián (képünkön) K2-30 km-en 2. helyezést, K1-3,6 km-

en, rövid körös futamban a 4. helyezést érte el. Katona Lili (képün-
kön) K1-23 km-en 1. helyezett lett.
19. Birkózás: NB II-es Felnőtt Birkózó Csapatbajnokság, Tatabá-
nya. A Dunaferr SE, a Tatabányai SC és a Haladás VSE csapatai 
küzdöttek meg a döntőbe kerülésért, amelyből a Dunaferr gárdája 
került ki győztesen, és birkózhat az NB I-ért.
25. Torna: Mesterfokú Bajnokság, Győr. Egyéni összetettben, talajon 
és korláton Kovács Zsófia Mesterfokú Bajnok, míg a Szuper Csapat-
bajnokságban a Dunaferr SE csapata (Kovács Zsófia, Mayer Gréta, 
Böszörményi Csilla, Bolya Sára, Czifra Lili) ezüstérmes lett.

November
30. Birkózás: NB II-es csapatbajnokság hármas döntők, Dorog. A 
körmérkőzéses csapatbajnokság oda-visszavágós döntőjében a Du-
naferr a Dorog és a Csepel együttesétől is kikapott, így 3. helyen 
zárta az NB II-es küzdelmeket, ezért jövőre is ebben az osztályban 
versenyezhet.

December
13-15: Úszás. Országos rövidpályás bajnokság, Kaposvár. Szöl-
lősi	Martin	az	50	méteres	férfi	mellúszás	döntőjében	a	bravúros	
második helyet érte el.

19. Torna: A szakszövetségek jelölése alapján szertornában Ko-
vács Zsófia (képünkön) (Dunaferr SE), a gumiasztal szakágban 
Szántó Anna (Dunaferr SE) „Az év sportolója”.

Szóládi Zoltán

(Folytatás a 13. oldalról.)
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Aktuális

2020-ra ismét képes falinaptárat 
készítettek a dunaújvárosi 
tűzoltók: az idén a Dunaferr és a 
papírgyár létesítményi tűzoltóinak 
fotói kerültek a naptár lapjaira. 

A jótékony célú akció bevételéből a du-
naújvárosi	Móra	Ferenc	Általános	 Isko-
lát támogatják a szervezők, az intézmény 
a halmozottan sérült, autista és tanulás-
ban akadályozott gyermekek kommuni-
kációját segítő, speciális technológián 
alapuló eszközöket vásárolhat a támo-
gatásból. Az ötletgazda Orosz Csaba, 
a VÉD-Sz. Kft. dunaferres és papírgyá-
ri létesítményi tűzoltóságának parancs-
nok-helyettese úgy gondolta, hogy sok-
kal több gyerekhez eljuthat a segítség, ha 
egy egész iskolát támogatnak a naptárból 
befolyt bevétellel.

A naptárban három dunaferres léte-
sítményi tűzoltó is szerepel, akik számára 
különleges élményt jelentett a fotózás. 
Rafaisz Bálint szívesen segít másoknak, 
legyen szó hozzátartozóról, vagy a környeze-
tében élőkről, de a segítségre szoruló állato-
kat is istápolja, ha úgy hozza a helyzet.

– A naptár fotóinak megjelenése után 
a kollégák viccelődései, jópofa ugratásai, 
hogy mekkora „sztár” lettem, ugyanolyan 
jólestek, mint maga az a tény, hogy tud-
tam, egy nemes ügy érdekében vehettem 

részt egy ilyen szuper fotózáson – mondta 
Bálint, összefoglalva a jótékony célú fotózás 
utórezgéseit.

Orosz Tamásnak már a harmadik ilyen 
jellegű fotózása volt az idei naptár, így szá-
mára nem volt új ez a helyzet.

– Oldott, jó hangulat volt, különösen a 
kutyás fotók készítésekor éreztem jól maga-

mat – jegyezte meg Tamás, utalva a Duna 
Dog Center szépséges kutyusaival készült 
felvételekre. Kellemes és megtisztelő fel-
adatnak érezte, és szívesen vállalta a fel-
kérést, hisz alapvetően a segítségnyújtás-
ról szólt az akció. A képek fogadtatása po-
zitív volt az ismerősök, barátok körében. 
Tamás aktívan részt vesz a Dunaújvárosban 

szervezett egyéb jótékony célú kezdemé-
nyezésekben is: volt már ételt osztani, fát 
ültetni, állatmenhelynél segíteni, sokszo-
ros véradó és a dunaújvárosi önkéntes tűz-
oltóságnak is tagja.

Cseke Péter meglepődve, de örömmel 
vállalta a felkérést, mivel még sosem volt 
részese ilyen fotózásnak. 

– A fotós Csóri-Ruppert Csillának ha-
mar sikerült közvetlen légkört teremtenie 
számunkra. Bálint, Tamás és én egyszer-
re voltunk a fotózáson, sokat viccelőd-
tünk együtt, ez is segítség volt a számom-
ra – emelte ki Péter. – A feleségemnek 
és két a kisfiamnak tetszettek a képek. 
Titokban reméltem is, hogy büszkék lesz-
nek rám, hiszen a részvétellel másoknak 
segíthetek.

A tűzoltók képes naptára megvásárol-
ható a dunaújvárosi Szuperinfó irodájában 
(Vasmű	út	 35.),	 illetve	 közvetlenül	Orosz	
Csabától,	akit	a	06	(30)	445-7735-ös	tele-
fonszámon érhetnek el az érdeklődők.

Tóth Szilvia

Naptárfotózás jótékony céllal
 TűZolTóINK moDEll-SZEREpBEN

Orosz Tamás Rafaisz Bálint

Orosz Csaba, Nova és josie Cseke péter
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Üzemi mentők:  
 4-104

Mo bil te le fon ról: 
06 (20) 883-4-104

Üzemi tűzoltóság:   
4-410

Központi diszpécser:   
13-11

Biztonsági Igazgatóság  
diszpécserközpont: 

26-07, 11-79
Tudakozó:  

9

FONtOs iNFORMáCiók

Az éjszakás műszakok utáni reggeleknek is megvan  
a maga szépsége – sejtelmes hajnali fények a gyárban  
Németh Zsolt január 10-én készült felvételén.

Tisztelt olvasóink, 
szerzőink, 
hirdetőink!

A Dunaferr Magazin min-
den hónap harmadik szer-
dáján jelenik meg, a lapzárta 
a megjelenés előtt egy hét-
tel van. Kérjük, hogy a la-
punkba szánt írásokat, köz-
leményeket, hirdetéseket 
legkésőbb az alább olvasha-
tó megjelenési időpontokat 
megelőző szerdáig juttas-
sák el szerkesztőségünkhöz 
a dunaferrmagazin@isd-
dunaferr.hu e-mail címre. 
Tele fonos elérhetőségünk: 
+36	(20)	554-8388.

A Dunaferr Magazin ter-
vezett megjelenési időpont-
jai 2020-ban:

Január 22.
Február 19.
Március 18.
Április	15.
Május 20.
Június 17.
Július	15.

Augusztus 19.
Szeptember 16.

Október 21.
November 18.
December 16.

„Hangod befonja álmom…” 
címmel hirdetett irodalmi pá-
lyázatot tavaly a Dunaferr 
Magazin. A karácsonyi lap-
számban már olvashatták a 
beérkezett alkotásokból ké-
szült válogatást, azonban a dí-
jazott szerzőknek eddig csak 
a neve szerepelt az újságban. 
Ismerkedjenek meg most ve-
lük! Fotónk a tavalyi év végén 
megrendezett díjátadó ösz-
szejövetelen készült, ahol jót 
beszélgettünk az alkotó ked-
vű kollégákkal. A képen bal-
ról Botlik Lívia (HH export 
értékesítés), Ács Bálint (PRM 

Igazgatóság), Horváthné Bók 
Hedvig (RMS és HR Igazga-
tóság) és Pap Zoltán (Nagy-

olvasztómű) látható, a képről 
hiányzik Révbíró Enikő (HH 
export értékesítés). Gratulá-

lunk a szerzőknek, folytassák 
az írást a jövőben is – mind-
annyiunk örömére! 

Véradás
A dunaújvárosi véradás 
egyik fő bázisa hagyomá-
nyosan az ISD DUNAFERR, 
ahol legközelebb január 30-
án a Szállítóműben (a Főka-
punál) szerveznek véradást 
6,30-11 óráig. Február 13-án 
az ISD Powernél lehet vért 
adni, 6,30-11 óráig, február 
20-án pedig az Acélműben 
lesz véradás szintén 6,30-11 
óráig. A szervezők kérik a 
véradókat, hogy fényképes 
igazolványt és tajkártyát vi-
gyenek magukkal.

Irodalmi pályázatunk nyertesei
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