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EZ FONTOS

EZ FONTOS
AZ ACPS- ÉS
A HANON-TERMELÉS FOKOZÓDIK
Megkezdődött a régóta húzódó ACPS-es új projektben a 0100.3020.563
Achsmutter (anya) szállítása. Ez egy fontos mérföldkő, egyrészt mert
régóta készülünk rá, másrészt jelentős összeget invesztáltunk a projektbe.
Alapvetően jól készítettük elő a termelést, bízunk benne, hogy a jövőben
sem lesz fennakadás a teljesítésben, a szállításban. A Hanon-projekt is
túllépett a kezdeti fázisán, e vevőnk számára többféle alkatrészt gyártunk,
aminek a felfutása lassabb, de már megkezdődtek a szállítások. Az új
hanonos projektek tekintetében jelenleg a hatorsós Index-gépek beállításának utolsó lépései zajlanak. Ugyan most lassabb a folyamat, de amikor
elindul, akkor egy hirtelen felfutásra, nagy darabszámokra lehet számítani.
Igyekszünk megállapodni a vevőkkel, hogy a megemelkedett költségeket
érvényesíteni tudjuk az árainkban. Az áramot például a korábbi ár ötszöröséért vesszük, ezért is van nagy jelentősége annak, hogy amennyire
csak lehet, mindenhol spóroljunk az árammal. Minden feleslegesen égve
hagyott lámpa pluszköltséget jelent, most fokozottan érvényes a „Sok kicsi
sokra megy” szólás igazsága.

megszűnt, ezáltal már kimutatható a felszabaduló munkaóra mennyisége,
amelyeket az új projektekre tudunk fordítani.

COVID: VISSZAÁLL A RÉGI REND
A Covid-járvány visszahúzódásával megszűntek a cégünknél korábban bevezetett intézkedések, ezért visszaáll a régi, járvány előtti rend a
mindennapokban. Ez azt jelenti, hogy a korábban bevezetett könnyítések
és szigorítások hatályukat vesztik. Például már nem kötelező a maszkviselés az üzem területén, feloldottuk a korábbi szünetrenddel kapcsolatos
előírást, így kérünk benneteket és elvárjuk, hogy a fegyelem fenntartása
érdekében a régi szabályok mentén vegyétek ki a szüneteket, és az étkezővel kapcsolatos rendet is a korábbi előírásoknak megfelelően tartsátok
be. A „visszaállásra” kidolgoztunk egy projektet, hogy fokozatosan vissza
tudjunk térni a már jól bevált keretekhez.

MEGSZAPORODOTT
A VEVŐI AUDITOK SZÁMA

KÉPZÉSEK, SZERVEZETFEJLESZTÉS:
MINŐSÉGÜGYI KÉPZÉSEK

A koronavírus-járvány csendesedésével szinte minden partnerünk járt
auditon a MATRO-ban, a Hanon képviselői többször is tiszteletüket tették.
A szakmai konzultációkat az induló projektek, az esetlegesen felmerülő
reklamációk, illetve az új problémák generálódása tette aktuálissá. Amint
azt már korábban írtuk, elindult a Knorr-gyártás leépítésének folyamata
vállalatunknál, bizonyos alkatrészcsaládok gyártása március-áprilistól

Május hónapban minőségügyi képzések zajlottak a MATRO-nál. Továbbra
is fontos erősítenünk ezt a területet, hiszen a selejtszám csökkentése ettől
is függ. Ennek okán erősítettük meg a minőségügyi csoportot.

SAUTER-CSARNOK:
A MATRO CÉLJAIRA HASZNOSÍTJUK

EGYELŐRE TUDJUK KEZELNI
AZ ALAPANYAGHIÁNYT,
AZ ÁREMELKEDÉST
Az európai gazdaságot érintő ellátási láncokban bekövetkezett zavarok,
az ukrán háború hatása, a gépipart és az autóipart érintő változások,
valamint az infláció ugyanúgy hatással vannak a MATRO működésére,
mint más vállalkozásokra. Megrendelői oldalon azonban nem tapasztalunk
visszaesést, továbbra is jelentős igény mutatkozik a termékeink iránt.
Az alapanyag-, eszköz-, szerszám-ellátásnál megnövekedett szállítási
határidőkkel szembesülünk. Volt egy időszak, amikor jelentős volt a bizonytalanság a piacon, beszállítópartnereink egy ideig még árat sem adtak
sok termékre, szolgáltatásra, és amikor megszűnt ez a helyzet, az árak
emelkedésével, illetve a szállítási határidő kitolódásával kellett szembenéznünk. Vannak olyan eszközök, egyszerűbb termékek, amelyek beszerzése
eddig nem jelentett gondot, megrendelés után hamar meg is érkeztek,
most azonban két-három hónapot is kell várnunk rájuk. A folyamatok már
az orosz–ukrán háborút megelőzően is romlottak, a politikai konfliktus
csak felerősítette és fokozta ezeket, de eddig még helyettesíteni tudtuk
alternatívákkal, sok keresgéléssel, kiterjedt kapcsolatrendszerrel. Azonban
egyértelműen látszik, hogy a jelenlegi helyzet hatással lesz az árakra.
A MATRO-ban folyó munka folyamatosságában egyelőre még nem vagy
csak részleges fennakadást okoz a jelenlegi helyzet, reméljük, a továbbiakban sem lesz probléma.
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PÁLYÁZATOK: JÖNNEK AZ ÚJ GÉPEK
A MATRO folyamatosan él a pályázati lehetőségekkel, ezek eredményeként további gépek, berendezések érkeznek a közeljövőben. Újdonság lesz,
hogy az alkatrészmosás terén jelentős mértékben sikerül előrelépünk,
hamarosan egy modern, komoly alkatrészmosó berendezést helyezünk
üzembe. Erre a Hanon- és Voith-projektek miatt van szükség, a partner
nagy tisztaságú alkatrészeket vár el tőlünk, ami növeli termékeink hozzáadott értékét.

SELEJT: MUSZÁJ CSÖKKENTENI
Sajnos továbbra is magas a selejtes termékek száma, amit szükségszerű
csökkenteni, hiszen az ilyen jellegű hiba a nyereségünk rovására megy.
A selejt felesleges pluszköltséget jelent a vállalatnak, a múlt évben volt
olyan időszak, amikor a selejtes termékek nagy száma és az abból adódó
jelentős költség miatt szinte nem volt érdemes dolgoznunk, mert teljes
mértékben elvitte a hasznot!!! Ezért kérünk mindenkit és elvárjuk, hogy
fokozottan ügyeljetek a hibák elkerülésére. Ez mindannyiunk közös érdeke.

A Sauter Hungária Kft. kivonulásával megvásároltuk a Sauter-csarnokot
a szomszédos területen. A korábbi tulajdonos teljes mértékben kiköltözött
az épületből, amit már birtokba is vettünk. Még nincsenek meg a konkrét
tervek az épület hasznosításáról, így ebben az átmeneti időszakban csak
bizonyos területeit használjuk raktározás céljára, más részeit pedig bérbe
adjuk vállalkozásoknak. Hosszú távú terveink között szerepel, hogy a területet a MATRO céljaira fordítjuk, de amíg ezek nem konkretizálódnak, addig
is szeretnénk hasznosítani.

Kleisz Zoltán
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„SZERETEK BEJÖNNI DOLGOZNI” –
HÖLGY A KÖSZÖRŰ MELLETT
Bernáth Zoltánné Andi 15 évvel ezelőtt, 2007-ben kezdett
dolgozni a MATRO-ban. Akkor fejezte be a CNC-gépkezelő
tanfolyamot, és az egyik iskolatársával munkahelyet keresett. Mindketten lehetőséget kaptak a vállalatnál. Andi elsőként CNC-operátor volt.
- Az alapszakmám esztergályos. Valamennyi időt dolgoztam is esztergályosként, majd megszületett a fiam, és úgy terveztem, hogy a gyes után
nem térek vissza a szakmába, mert fizikailag megterhelő egy nő számára
ez a munka. El is kezdtem más területen dolgozni, de mindig határozott
idejű szerződéseket kaptam. Egy idő után munka nélkül maradtam, a munkaügyi központban említettem, hogy szívesen tanulnék. Ekkor ajánlották a
CNC-operátor képzést. Először fogtam a fejemet, hogy mibe keveredtem,
nem is akartam elmenni, de amikor elkezdődött a tanfolyam, nagyon megtetszett. Aztán végül örültem, hogy ebben a szakmában helyezkedtem el.
- Nem túlságosan megszokott, hogy egy
nő esztergályosnak tanul. Te miért döntöttél
e szakma mellett?
- A pályaválasztásnál azt mondták, hogy ez
olyan, mint a műszerész, kis alkatrészekkel
kell dolgozni, igaz, hogy olajos lesz a kezem,
de szuper jó ez a szakma. A műszergyárban
dolgoztam, és valóban fizikailag nem volt
nehéz. Egyébként tetszett, mindig is szerettem a férfiasabb dolgokat, jobban feltaláltam
magamat ilyen közegben. Az egészségügyben
eltöltöttem egy rövid időt, és tervezgettem,
hogy azon a vonalon tanulok tovább. Édesanyám egész életében az egészségügyben
dolgozott, de én nem éreztem olyan hivatástudatot, mint ő, ezért is örültem annak, hogy
az eredeti szakmámnál maradtam.
- Emlékszel az első, MATRO-ban töltött
napodra?
- Ahogy említettem, a kolléganőmmel
kezdtem, egy pakolós géppel kellett dolgozni,
ami tulajdonképpen olyan, mint egy szalagmunka. Emlékszem, teljesen meg voltam szeppenve, mert a gép is új volt,
a környezet is, a gépet kezelni kellett, az alkatrészt meg sorjázni, az elején
úgy éreztem, hogy nem is fogom bírni. Amikor megmondták, hogy hány
darabot kellene megcsinálni egy műszakban, akkor pláne azt gondoltam,
hogy ez nekem soha nem fog menni. De szép lassan belerázódtunk. Később már két, de volt, hogy több géppel is dolgoztam, egyre jobban ment
a munka.
- Hogy érezted magadat nőként ebben a munkakörben? Nem néztek
furcsán, hogy mit keres itt egy nő ebben a szakmában?
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HERMANN MEZŐTÚR KFT.
„Felületkezelés mesterfokon, többféle technológiával”

- Nem, nem, sőt. Tetszett is, hogy túlzottan nem foglalkoztak velem, ez
így volt jó. Elvoltam a munkámmal a kis világomban. Kezdetben Ritter
Krisztián volt a főnököm. Elég határozott volt a férfiakkal, de én akármen�nyire felidegesítettem, ugyan láttam, hogy pirosodik az arca, de soha egy
hangos szóval nem illetett. Örültem neki, hogy tisztelettel fordul felém,
pedig láttam rajta, hogy sokszor kiidegelem.
- Mivel nyerted el a szimpátiáját?
- Talán túlságosan aggódtam a gépekkel kapcsolatban. Ha úgy véltem,
hogy van valamilyen műszaki hiba, és tudtam, hogy az adott gép nem
annyira jó, akkor már nem szívesen dolgoztam rajta. Szóltam, hogy meg
kellene csinálni, de „nincs TMK”, „most nem lehet” – válaszolta. Amikor
a munkaállomásom felé jött Krisztián, mindig megkérdeztem: „biztos azt
akarod, hogy menjen?”, a végén már nem is kanyarodott felém, pedig
szerintem nagyon rossz hangja volt a gépnek, ami idegesített engem. Egy
műszak alatt többször is feltettem neki az
ominózus kérdést, de mindig az volt a válasz,
hogy biztos azt akarja, hogy tovább dolgozzak.
- Miként alakult a munkád a cégnél?
- Különböző részlegeken dolgoztam, a sorozaton kezdtem, először egy, majd két gépen.
Aztán amikor a Denso indult, volt, hogy négy
gépet kezeltem. Később dolgoztam a meoban
is néhány évig. Jelenleg köszörűn dolgozom,
de a korom előrehaladtával érzem a korlátaimat.
- 15 éve vagy a MATRO munkatársa. Mi
tartott itt ilyen sokáig?
- Számomra azért ideális ez a munkahely,
mert nyugodtan végezhetem a munkámat,
nem piszkál senki. Szeretek bejönni dolgozni, tudom, hogy nem kell stresszelnem, jó a
közösség is. A Denso-szigeten a lányokkal
szoktunk néha egy kicsit traccsolni a műszak
előtt vagy után, főleg a régi munkatársakkal
értjük meg egymást.
- Visszaemlékszel-e valamilyen különleges helyzetre, eseményre,
történésre itt a cégnél?
- Egyszer olyan tempóban kellett teljesítenünk egy megrendelést, hogy
legyártottuk az alkatrészt, de utána mi is csomagoltuk. Természetesen
ebben nem volt gyakorlatunk, így bele kellett jönnünk. Ritter Krisztián ellenőrizte a folyamatot, rengetegszer elhangzott a készen van már? hol van
a papírja? mindent kitöltöttetek? kérdéssor. Tudtam, hogy mindent össze
fogunk keverni, de szerencsére sikerült teljesítenünk a feladatot.
Ez egy emlékezetes munka volt.

A Matro Kft. egyik legfontosabb és legnagyobb felületkezelő
partnere a Hermann Mezőtúr Kft. A vállalkozás 1999-ben
HERMANN–VART Kft.-ként alapított, Mezőtúron felületkezeléssel foglalkozó vállalkozás neve 2002-től HERMANN Kft.re változott. Cégünk 2005 óta dolgozik együtt a Hermann
Kft.-vel, amely 2008-tól HERMANN MEZŐTÚR Kft. néven
folytatja a működését. A MATRO Kft. és a Hermann Mezőtúr
Kft. partnerkapcsolatát hosszú távú sikeres együttműködés
jellemzi.
A Hermann Kft. 1999-től várja megrendelőit jelenlegi telephelyén.
A cég 100% magyar magántulajdonban lévő vállalkozás. 11 gyártósorral
dolgoznak, jelenleg 90 fővel. Fő tevékenységi körük acél alkatrészek
galvanikus fémbevonása, vegyi barnítása, valamint cink-nikkel-bevonat
készítése. Alumínium alkatrészekre elox- és kemény eloxbevonatok kialakítását is vállalják.
Szolgáltatásaikat elsősorban azoknak a termékelőállítóknak ajánlják,
akiknek szükséges a magas minőségű, esetenként különleges követelményeknek megfelelő galván-, elox-, cink-nikkel-bevonat vagy bevonatrendszer.
A vállalat első számú célja, hogy ügyfeleit maradéktalanul kiszolgálja,
a lehető legjobb minőségben, a legújabb és leghatékonyabb technológiákat alkalmazva. Ennek érdekében minden évben jelentős beruházásokat hajtanak végre, ennek köszönhetően már többféle technológiai
eljárás közül választhatnak ügyfeleik.
Jelenlegi folyamatban lévő új beruházásuk: Hermann Mezőtúr Kft.
technológiai fejlesztésének támogatása, ennek tartalma egy automata
eloxáló gépsor beszerzése és iroda építése.
Az elmúlt években hazai szinten sikerült az egyik legnagyobb felületkezelő vállalattá válniuk, így már nagyobb vállalatokat is az ügyfeleik
között tudhatnak: Denso Gyártó Magyaroroszág Kft., Knorr-Bremse Kft.,

HAFNER Pneumatika Kft., Phoenix Mecano Kecskemét Kft., Claas Hungária Kft., Wittmanm Robottechnikai Kft., MATRO Kft., Linamar Hungary
Kft. stb.
Felületkezelési technológiáik:
• függesztett savas horgany
• függesztett lúgos horgany
• függesztett cink-nikkel bevonat
• eloxálás
• kemény eloxálás
• vegyi barnítás
• alumínium passziválás
• tömeghorgany
• cinkfoszfát

A MATRO Kft. számára a felsoroltak közül többféle felületkezelési technológiát alkalmaznak a gyártott alkatrészeken, így számos nagy
vevőnk, pl. a Denso Gyártó Magyaroroszág Kft., a Knorr-Bremse Kft., az
ACPS Automotive Kft. elvárásainak megfelelve szállítják a már felületkezelt alkatrészeket.

Matro Magazin
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ISMÉT ZSŰRIZTÜNK
A GÉP-ÉSSZEL SZAKMAISMERETI VERSENYEN

MACH-TECH 2022: A MATRO-NÁL IS
HASZNÁLHATÓ MEGOLDÁSOKAT LÁTTUNK
2022. május 10–13. között ismét megrendezték a budapesti Hungexpo területén a Mach-Tech Ipar Napjai, Magyarország legnagyobb üzletiipari kiállítását. A MATRO-tól egy kisebb csoportnak volt lehetősége
meglátogatni a rendezvényt, amit szokás szerint az Iscar Hungary által
rendezett üzleti reggelivel kezdtünk.
A kifogástalan reggeli elfogyasztása után Strácz András bemutatta nekünk az Iscar legújabb világszínvonalú szerszámfejlesztéseit és a régmúlt
legértékesebb darabjait is. Érdekesség, hogy az utóbbiak közül voltak olyanok is, amik itt a MATRO-ban készültek. Ezután szétvált a csapatunk és
mindenki a saját érdeklődési körének megfelelő standokat látogatta meg.

Így betekintést nyertünk a különböző területek új trendjeibe, a legújabb
fejlesztésekbe, valamint megismertünk olyan számunkra új cégeket, amik
a jövőben megoldásokat kínálhatnak a MATRO különböző műszaki problémáira. Érdekes volt látni, hogy ahogy cégünknél is, itt is egyre nagyobb
teret kap az automatizálás, a robotok mind szélesebb körű használata.
A rendezvény megtekintésére szánt pár órát sikerült jól kihasználnunk,
de a teljeskörű, alapos megtekintéséhez egy teljes nap is kevés lett volna.
Összességében elmondható, hogy idén is megérte elmenni Mach-Techre, mert számos olyan új és érdekes dolgot láttunk, amik a jövőben talán
segíthetik a munkánkat.

Nagy Dániel

Ahogy a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, illetve
a Tolnatáj Televízió is beszámolt róla, idén márciusban újra
megmérkőzhettek egymással a Gép-Ésszel szakmaismereti
versenyen azok az általános iskolások, akik érdeklődést mutatnak a műszaki a világ, azon belül is a gépipari szakmák
iránt. 10 csapat került be a március 25-én megrendezett
döntőbe, a megmérettetésen végül a Pellérdi Általános Iskola diákjai, a Fogaskerekek csapata győzedelmeskedett.
Ritter Krisztián a zsűri elnökeként foglalta össze a tapasztalatait és vázolta fel a szakmai verseny menetét:
A MATRO komoly munkát vállalt az idei, tehát a 12. megmérettetés előkészületeiben és levezetésében is. Úgy gondolom, hogy ennek a nagyfokú szerepvállalásnak köszönhető,
hogy cégünktől kérték a zsűriben való képviseletet. Ahogy
az eddigiekben is cél volt, az esemény során az általános
iskolásokat ösztönözhetjük arra, hogy jobban megismerjék
a világot és ezáltal ezeket a szakmákat.

ÉS TOVÁBBI TÖRTÉNETEK
KERÜLNEK LENCSEVÉGRE…
Az elmúlt hónapok során megannyi lelkes és támogató kollégával
vágtunk bele az újabbnál újabb kisfilmek forgatásába. A szereplők
sokaságának és a témák kimeríthetetlen tárházának köszönhetően nem
tudok két ugyanolyan forgatási napot felmutatni: minden témakör más
és más oldalról közelítette meg a megoldandó és bemutatandó problémákat, vagy tett egyszerűbbé és átláthatóbbá munkafolyamatokat.
Az egyetlen állandó, ami körbelengte a videók felvételét, az a jókedv és
a rengeteg nevetés volt, amely csak a hozzátok hasonló segítőkész és
kedves munkatársakkal valósulhatott meg.

Hálás vagyok, hogy ez a projekt a műszaki háttéren felül az emberi
tényező tekintetében is jeleskedik, hiszen a gondolataikat forgatókönyvbe
öntő témafelelősök és a szerepeket eljátszó, lámpalázukat leküzdő munkatársak az oktatófilmek szívét-lelkét jelentik. Köszönöm mindazoknak, akik
ebben a projektben részt vettek és vesznek: ezzel is támogatjátok a céget
abban, hogy a felvételek mondanivalói hatékonyabban és hasznosabban
jussanak el a televízió képernyőjét fürkésző kollégákhoz. És a videók
készítésének itt még koránt sincs vége, hiszen még számtalan minket,
matrosokat érintő téma vár feldolgozásra és megfilmesítésre.

Katona-Tóth Viktória
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A vetélkedő három fordulóból áll: az első fordulóban a gyerekek elmennek a szervezésben részt vevő cégekhez üzemlátogatásra, majd az ott
összegyűjtött ismeretekből élménybeszámolót írnak és csatolják hozzá a
fotóikat. Az élménybeszámolónak különféle információkat kell tartalmaznia az adott vállalatról: a műszaki látnivalókat, a gépeket és a megfigyelt
eljárásokat is be kell mutatniuk. Általában rengeteg pályázat érkezik az
első fordulóhoz, ez remek visszajelzés arról, hogy a diákok élvezték a
látogatást. És meglepő, de többségében kisebb községek iskoláiból adják
be a legtöbb jelentkezést. A látogatást követően kiértékelik a beérkezett
ismertetőket, és kiválasztják a 20 legjobb 3 fős csapatot. Lányok általánosságban kevesen jelentkeznek, de remélem, hamarosan több hölgy is
kedvet kap a versenyhez.

Emlékszem, egyik előző alkalommal egy lány és két fiú alkotott egy
csapatot. A megoldást a kishölgy tudta jól, ám a társai igyekeztek őt meggyőzni a saját, sajnos fals igazukról. Akaratlanul is megszólaltam: „Nem
mindig a fiúknak van igazuk”. A második forduló teljesítéséhez kapnak egy
csomagot, amely ebben az évben egy előre legyártott elemekből összeszerelhető körhinta volt. Ezt úgy kell elképzelni, hogy madzagok, fadarabok,
csavarok és egyéb más apróságok segítségével készíthették el a szerkezetet. Amikor a második feladat elbírálására kerül sor, ahhoz rendszerint
behívják a zsűri elnökét is, jelen esetben engem. Ezután emeljük ki a 10
legjobb triót, amely a döntőbe kerül.
A döntő helyszínén tíz asztal várja a versenyzőket, ezek együttesen tíz
különböző feladatot jelentenek számukra. A MATRO által kiadott feladvány során a harangból kapnak nyers darabot, első, második és harmadik
befogást, feliratosat és felirat nélkülit, felületkezeltet és nem felületkezeltet. Mindezeket sorba kell rakniuk a helyes folyamat szerint, valamint egy
plusz két pontot érő bónuszkérdést is fel szoktunk tenni számukra: „Miért
más színű a felületkezelt alkatrész, és mi ellen véd a felületkezelés?” Erre a
kérdésre elenyészően válaszolnak helyesen. Miután a megoldásokra adott
5 perc letelt, az adott feladványt biztosító cég vagy iskola kiértékeli a válaszokat, majd a versenyzők áttérnek egy másik állomásra, és így tovább.
A végén pedig összesítik a pontszámokat és kialakulnak a helyezettek.
Fontos üzenetnek tartom, hogy elmondjam most és akkor is: nincsenek
vesztesek, csak nyertesek. Tehát képzeljük el, a gyerek megy az utcán, éli
az életét. Találkozik a buszvezetővel, a tűzoltóval, a mentőssel, a rendőrrel vagy a bolti eladóval. Millió tevékenység és szakma az életük része.
Ahogy például az egészségügy is. A legkisebb gyermek is fél az orvostól,
mert tudja, hogy van olyan. De a forgácsolótól se nem fél, se nem ismeri,
mert nem is tudja, hogy létezik. Ezek jó alkalmak, amikor meg tudjuk őket
ismertetni e szakmákkal, amik nem annyira vannak szem előtt: amik egy
nagy kerítés mögött, egy nagy szürke épületben igenis léteznek, de oda
igazán nem lát be senki. Amikor azt mondom, csak nyertesek vannak,
akkor ezt erre értem. A vetélkedőbe bekerülő diákok pedig érdeklődők és
lelkesen készülnek. Ugyanez a lelkesedés igaz a felkészítő tanáraikra és a
szervezőkre is. A tanárok végigkövetik a tanulókat a döntőben, ugyan nem
segíthetnek nekik, de látszik rajtuk az izgalom. A kollégák is alig tudják
megállni, hogy ne súgjanak a gyerekeknek, főként mikor már kevés idő maradt a megoldásra, és látják, a versenyzők elkapták a fonalat. A prezentáló
kolléga nagyobb stresszben van, hogy sikerüljön a csapatnak, mint maguk
a diákok. Annak ellenére, hogy ez 12 éve működik, a buzgalom és az
igyekezet nem veszett el, hanem minden egyes alkalommal csak növekszik. Továbbra is részt veszünk a Gép-Ésszel szakmaismereti versenyen,
hiszen az az érdekünk, hogy minél több fiatal találkozzon a szakmával
és megismerjék a forgácsolást. Mostanra az egész iparágat utolérte az
automatizálás, és bízom benne, ezzel együtt még vonzóbb lesz az ifjúság
számára a szakma.

Katona-Tóth Viktória
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Minden vég egy új kezdet
A MATRO vevőbázisa az évek alatt csak növekedett, a résztvevők
pedig más és más igényeket támasztottak cégünkkel szemben. Az
egyik legrégebbi autóipari partnerünkkel azonban hamarosan megszűnni látszik a kapcsolat. Kiss Szabolcs mesélt a búcsúról, amely ugyan
nem gyors folyamat, de annál nagyobb lendülettel zajlik, és szemmel is
látható változásokat hoz majd a vállalat életébe.
- A Knorr-Bremse a legrégebbi autóipari vevőnk, velük kezdődött az
autóipari beszállítói létünk. Az évek alatt rengeteget tanultunk, és gyümölcsöző volt a partnerkapcsolatunk, hiszen nagyon nagy növekedést generált
a kezdetekben számunkra. Ám az idők, a piac és az igények is változnak.
Az évek során már más partnerekkel jelentőségteljesebb és nagyobb
beruházásokat indítottunk el, így a Knorr jelentősége csökkent a MATRO
életében. A Knorr-Bremse termékportfóliója, és a nálunk gyártani kívánt
termékek mennyisége csak folyton nőtt. Ezeket az alkatrészeket már
képtelenség cégünknél gazdaságosan előállítani, így vezetőségünk úgy
döntött, nem hosszabbítja meg a szerződést a Knorral. Ám ez nem jelenti

VEGYI MENETBEVONATOLÁS A MATRO-BAN
azt, hogy a többéves közös múltat egyik napról
a másikra felmondjuk, és a megrendeléseiket
nem szállítjuk nekik.
Az említett lejárt szerződés még tartalmaz
elemeket és bekezdéseket, amelyek számunkra kötelezettségekkel járnak a megrendelő
felé. Szeretném kiemelni, hogy nem teljesen
szakítjuk meg a kapcsolatot. Arra törekszünk,
miszerint olyan alkatrészeket gyártsunk a
Knorr számára, amelyek összehangban vannak
a MATRO hosszú távú terveivel. Tehát nem
zárjuk le „nullára” a kapcsolatot, csupán megválunk a termékportfólió
azon részétől, amely számunkra nem gazdaságos és nem jelent további
fejlődést cégünknek.

Katona-Tóth Viktória

Indul az új termékek,
a Seal Seat és a Stop Washer gyártása

Új termékek gyártása terén több projekt fut párhuzamosan (2022.
05. 26-án íródik a cikk), de egyik sincs abban a fázisban, hogy biztosra
lehessen mondani a projekt indulását. Egy korábban említett termék, a
Seal Seat (cikkszáma: VN5S0G6GAA-04) gyártása fog elindulni, ami előre
láthatólag szériában fut majd, de csak egy ideig. Ennek oka, hogy a Seal
Seat terméket kiváltja a Seal Bushing, aminek indulása még bizonytalan.
A Hanon tervei szerint 2022 augusztusa körül indul. A bizonytalanság
oka, hogy egy olyan klímaelembe épül be, amihez egy speciális alkatrészt
használ a Hanon Systems. E speciális alkatrész gyártása sok időt vesz
igénybe, egy darabját Németországban állítják elő, ezután elviszik Ázsiába
továbbszerelni, majd Magyarországra szállítják. Ennek hosszú az átfutási
ideje, és a megrendelt termékeket a Hanonnak el kell használnia. Amikor
ez a termék kifogy, és a Volkswagen is fixálta a terveit az új dizájn indulásával kapcsolatban, előtte néhány héttel indul a Seal Bushing gyártása
(ez az új Traub Indexek közül kettő gépen fut majd). Addig a technológia
fejlesztése, a szerszámélettartam megállapítása, a szerszámtesztek és
a tapasztalatgyűjtés miatt járatjuk a gépet, amikor lehetőség van erre.
Visszatérve a Seal Seat termék gyártásához, fontos tudni, hogy az eddigi
igények heti 25.000 db-ra rúgnak, de ez a későbbiekben növekedni fog.
A 33. héttől 55.000 db/heti igényt jelzett előre a Hanon. Ezek a darabszá-
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Májustól kezdtük szállítani az ACPS egyik új termékvonalát, a Bosal-anyát, aminek az utolsó fázisaként egy vegyi
menetrögzítőt juttatunk a menetárokba. Ez a technológia
teljesen új kihívásként került a MATRO-ba, és sok munka
árán sikerült tökéletesíteni. A kezdetekben már sejtettük,
hogy a technológia folyamatos fejlesztést igényel, ami a
szériagyártás során be is bizonyosodott, több olyan fejlesztést sikerült megvalósítani a folyamatban, ami modernizálja és folyamatbiztossá teszi a műveletet.
Elsőként egy célgépet terveztünk meg, alvállalkozó segítségével, ezzel
még manuális módon hatékonyabban tudjuk végrehajtani a műveletet.
A célgép részeként egy lézeres érzékelő használatával ellenőrizni tudjuk
majd az alkatrészeinket, így is javítva a minőségen. A jövőben ez a munkafolyamat egy teljesen automatizált gyártócellává bővül, aminek a tervein
folyamatosan dolgozunk, és már van, ami a kivitelezés szakaszába lépett.
Egy robot segítségével tudjuk majd még hatékonyabban végrehajtani a
műveletet, hangsúlyt fektetve így is cégünknél az ipari automatizálás
fontosságára.

Tóth Krisztián

mok magasnak számítanak, ezért a jelenleg még szabad, fel nem szerszámozott Traub Index MS16+-on fogjuk gyártani. A gyártás indulásának ideje
még nem látható, de pár héten belül szeretnénk indítani a terméket.
A másik termék, ami gyakran előkerül és dolgozunk rajta a MATRO Kft.
részéről, az a Stop Washer nevű gyártmány. Ennek a különlegessége,
hogy csak olyan módon tudjuk forgácsolással előállítani, ami egyáltalán
nem éri meg, nem lenne versenyképes. Emiatt a termék csillagprofil részét
mindenképp egy alvállalkozóval szeretnénk megcsináltatni. Az alvállalkozó folyatni fogja az alumíniumot, tehát hideg alakítással gyártja. A másik
lehetőség pedig a nyomásos öntés. Öntödék Magyarországon belül is
találhatók, és tudják vállalni a gyártást. Jelenleg az első verzió tűnik járhatóbbnak, de a műszaki megoldásról még tárgyalunk az alvállalkozóval, aki
amúgy Szlovákiában található. A termék gyártása még nem biztos, semmi
nincs lefixálva.
Ezen túlmenően van még két termék, amik nem rég kerültek előtérbe.
Az egyik a Cover nevű termék, amit már gyárt cégünk a Miyano BNA42/2es gépen. Ennek van több változata. Fő különbség, hogy minimálisan más
a termékek kontúrja, valamint az új verziók nagyobbak (M32-es menet
van rajta M24 helyett). Ezekről indultak megbeszélések, és tett ajánlatot
a MATRO Kft. A másik termék egy alumínium alkatrész, amit jelenleg a
kisdugattyúhoz hasonlítanak legtöbben. Ez egyszerűbb, mint a kisdugattyú,
mert nincs rajta keresztfurat, így külön sorjázni sem kell. Ezenfelül nem
kér jelölést a Hanon a termékre, csak mosni kell. Cégünk erre a termékre
is ajánlatot adott, várjuk a Hanon visszajelzését. E három termék esetében
még kérdéses a gyártás. Ha az ár megfelel, akkor el kell indítani a kivitelezést.

Kabai Gergő

SIKEREKET HOZOTT A TOPSOLID7 CAD-CAM
OKTATÁSA CÉGÜNKNÉL
Mint már számos alkalommal megírtuk, az új csarnok felső szintjén
kialakítottunk egy korszerű tanműhelyt, valamint egy tantermet is a
szakmai gyakorlatukat nálunk töltő diákok számára. Azóta már birtokba
is vették a helyiségeket: a tanműhely gépeit és a tanterembe telepített
számítógépeket is rendszeresen használják ismereteik bővítésére.
A cégünkhöz szerződött tanulók nemcsak a tanműhelyben elhelyezett
berendezések mellett végezhetik munkájukat, hanem a tanteremben, a
TopSolid7 CAD-CAM programmal is fejleszthetik tudásukat. Az Angster és
cégünk együttműködése már másfél évtizede sikeres, ennek fényében a
szakképző kapacitásán túl mi oktatjuk a jövő CNC-programozóinak a fentebb említett program kezelését. Ez a törekvés és megegyezés nem is történt hiába, hiszen az előző félévben vizsgára bocsátott tanulók többsége
sikeres vizsgát tett az újonnan telepített konstrukciónak, a szoftvereknek
és a nálunk dolgozó mérnök kollégáknak – valamint természetesen saját
szorgalmuknak és tudásuknak – köszönhetően. Nagy öröm mindannyiunk
számára a projekt elvárásoknak megfelelő működése, így a következő
évfolyamok sem maradnak oktatás nélkül. Hiszen számunkra is fontos,
hogy a velünk szerződésben álló diákok mindegyike egyenlő mértékben és
mindig naprakész információkat kaphasson.

Katona-Tóth Viktória
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MINDEN, AMIT AZ ACPS-RŐL TUDNI KELL

Ebben a lapszámban az ACPS-sel és a nálunk gyártott termékpalettával ismerkedhettek meg közelebbről Kiss
Szabolcs, Csobaji Zoltán és Takács Barnabás közreműködésével. Egy kis történelem is szerepet kap, hiszen interjúalanyaink napjainkkal bezárólag betekintést nyújtanak a két
cég közötti partnerkapcsolat alakulásába.
- A kezdetek: mikor és hogyan kezdtük gyártani az ACPS termékeket a MATRO-nál? Miként jött létre ez a kapcsolat?
Kiss Szabolcs (K. Sz.): Az ACPS – akkor még Bosal – úgy építette ki
a rendszerét, hogy több beszállítóval dolgozzon, így kerülhettünk be mi
is ebbe a beszállítói körbe. Az első kapcsolatfelvételkor a Handradwelle
termék készítésével kerestek meg bennünket. Emlékeim szerint gondjaik
adódtak a tajvani vagy talán a kínai partnerükkel, mi pedig viszonylag
gyorsan be tudtunk szállni a gyártásba.
Takács Barnabás (T. B.): Igen, a Handradwelle, valamint a Bosalharang voltak az első ACPS alkatrészek, amelyeket elindítottunk.
- Milyen fejlesztéseket vagy gépbeszerzéseket igényeltek ezek a
termékek? Mi volt szükséges az elinduláshoz?
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K. Sz.: Szerencsére ehhez nem kellett új, extra gépeket beszerezni,
egy TNK36-os segítségével megoldottuk az előállítást. A berendezés
önmagában, átépítés nélkül képes volt fogaskereket marni, így könnyű
volt az indulás. Ez a gyors megoldás nagy segítség volt az ACPS-nek,
nekünk pedig egy kiváló belépő volt ebbe a partneri kapcsolatba.
Csobaji Zoltán (Cs. Z.): Úgy emlékszem, az ACPS-termékek gyártásának elindulásához különféle speciális szerszámokra, valamint új készülékek megtervezésére és azok elkészítésére volt szükségünk (Locking
unit), új gyártóberendezésre azonban nem, ahogy Szabolcs is mondta.
T. B.: A Bosal-harangot először több TND400-as gépen gyártottuk, a
Handradwelle termék pedig – ahogy Szabolcs is kiemelte – kezdetektől
a TNK36/9-en megy. Azt még talán Potánc állította be. Ezek nélkül nem
lehetett volna zökkenőmentes a kezdeti időszak.
- Hogyan jutottunk el mostanáig: milyen egyéb figyelemre méltó
történések vezettek el napjainkig?
K. Sz.: Már az első kapcsolatfelvétel idején szemeztünk a Bosalharanggal, mivel ez méretben, a tűréseket tekintve, valamint geometriájából és az előállítás szempontjából belefért a mi portfóliónkba. Ez egy
kellően bonyolult gyártásnak bizonyult, de mi már akkor képesek voltunk
jól elkészíteni a mintadarabokat, és így belecsaptunk a harang termelé-

sébe. Közben elindultunk egy-két kisebb darabszámos termékkel is, mint
például a zsinórmenetes, ami szintén karosszériaelemhez kapcsolódó
alkatrész. Illetve a Déli csarnokban már megkezdtük – igaz jelentős
csúszással – a nálunk csak „kecskeméti anya”-ként becézett alkatrész
gyártását. Ebből heti 7.000 darabot szállítunk a vevőnek, és gyakorlatilag
csak a felületkezelést végzi alvállalkozó. Természetesen az a cél, hogy a
MATRO készítse ezt is, tehát agyártás teljes mélységét lefedjük.
Cs. Z.: A szűk méret és alaktűrések tarthatósága, illetve a termékek
hőkezelési eljárása során felmerülő torzulások és méretváltozások miatt
rengeteg kísérletre és mérésre volt szükség, hogy a végtermék tökéletes
legyen. Ezek a törekvések máig érvényben vannak.
T. B.: A Handradwelle esetében számottevő történés nem volt, csupán
technológiai módosítások és más szerszámok bevezetése volt szükséges hozzá. Miután a Bosal-harang útját itt bent – a Nagyárpádi úti
telephelyen – kijártuk, kihelyeztük a Délibe, ahol további optimalizáláson
esett át. Már több termék is jelen van az indulás óta a palettán, mint a
Handradwelle, a harang, a haranganya – amelyből azóta több verzió is
készül –, valamint a „hokikorongok”, a vonószemek és még folytathatnám a sort.
- Mik a jelenlegi tervek: történik-e (további) fejlesztés, eszközbeszerzés, valamint bekerülnek-e a portfólióba új ACPS-termékek?
K. Sz.: Fejlesztési terveink között szerepel két új berendezés vásárlása: egy Fuji esztergagép, ami az úgynevezett recézett anyát fogja gyártani a Déliben, illetve a „hokikorong” előállítására egy Miyano BNE65MYY
gépet szerzünk be.

Cs. Z.: Az én feladataimat tekintve jelenleg további szerszámtesztelések és egyéb speciális forgácsolószerszámok beszerzése folyik a
ciklusidők csökkentése és a termelés stabilitása érdekében.
T. B.: Az anyagyártás most indul be igazán, ténylegesen óriási men�nyiségre van igényük. Ezeket már az új, automatizált gépek gyártják.
Emellett a vonószem család is rajzmódosításon esett át, mostanság
kapjuk majd a jóváhagyást az előállítására. A fogazott anya ugyancsak
felfutóban van, a Handradwelléhez pedig készül egy utómunka robot,
amivel előreláthatóan drasztikusan növekedni fognak a darabszámok.
Bár most jelenleg ebből semmi sem látszik a külső szemlélők számára.
- A jövőre nézve mi határozza meg a további lépéseket, előreláthatólag miként alakul ez a kapcsolat az ACPS-sel?
K. Sz.: Ígéreteink vannak, hogy nő a Handradwelle rendelési darabszáma, de ez sajnos még nem látszik az elmúlt megrendeléseken.
A haranggyártásnál számíthatunk kis növekedésre, ami ugyan az eddigiekhez képest mégis jelentős. Illetve folyamatosan nőnek a mennyiségek
a csavar, a „hokikorong” és a recézett anya hármasból.
Cs. Z.: A további gyártást leginkább nyilván a megrendelések befolyásolják. Az ACPS-sel való kapcsolatunkat meglátásom szerint az fogja a
továbbiakban is meghatározni, hogy mennyire tudjuk kielégíteni a men�nyiségi, illetve a minőségi igényeiket.
T. B.: Úgy gondolom, sőt remélem, hogy a számok a megbeszéltek
szerint felfelé fognak haladni, és az ACPS oszlopos tagja lesz a vevőbázisuknak.

Katona-Tóth Viktória
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A MI EMBERÜNK

LEHETETLENBŐL VALÓSÁG
raktárban. Kiss Szabolccsal beszéltem, majd Ritter Krisztián körbevezetett,
és megkérdezte, hogy fog-e menni a munka. Néhány nap múlva már itt
dolgoztam.
Ahhoz, hogy most itt tart az életem, ahová az elmúlt tíz év alatt
elértem, kellett egy munkahely. Nemcsak az egzisztenciám felépítéséhez, hanem ahhoz is, hogy egy megbízhatatlan alkoholistából „rendes”
ember legyek. Ráadásul olyan területen kezdtem el dolgozni, ami
– hiába van középfokú műszaki végzettségem – nem az én szakterületem. Anyagismeretből, szakrajzból érettségiztem, ezek kiváló alapot
jelentettek, de korábban nem dolgoztam vállalatirányítási rendszerrel,
és igen rövid idő alatt az önálló munkavégzést is meg kellett tanulnom.
Ez roppan nagy kihívás volt számomra, egyben kiváló terep arra, hogy
még jobban meg tudjam ismerni magamat. Az önismerethez egyébként
a mai napig jó tükröt jelentenek a kollégák.
- Miért akartál fölállni, visszajönni a rendes életbe?
- Megjelent bennem egy belső igény, egyfajta motiváció, rájöttem, hogy
hova kerültem, hogy teljesen tönkrement az életem, és ezt már nagyon
szeretném lezárni. Az volt bennem, hogy nagyon szeretnék normális
életet élni, de nem láttam belőle a kiutat.

Nagy utat járt be Ferencz József, mire megérkezett a
mai nyugalmas életébe: van jó munkája, kiegyensúlyozott
párkapcsolata, szerető családja, és nem is vágyik ennél
többre. Talán csak annyira, hogy nevelgethesse a kertjében
színpompás virágait, és hogy mindig megmaradjon ez a
békesség. Józsi alkoholista volt, a legmélyebb bugyrokat
is megjárta, mindenét elveszítette, szó szerint a nulláról
építette fel az életét. Ma csoportvezető a MATRO-nál. Azért
szerette volna megismertetni a történetét másokkal is, hátha
valakihez elér az üzenet: minden helyzetből fel lehet állni és
nem szabad hagyni, hogy valami – az alkohol – uralja az
életünket.
- Bács-Kiskun megyéből, Kalocsa mellől érkeztem 2011-ben a pécsváradi rehabilitációs intézménybe nagyon kemény alkoholproblémák miatt.
Akkor már azon a szinten voltam, hogy gyámság alá akartak helyezni,
tulajdonképpen én se adtam volna az életemért két fillért se, úgy éltem. A
rehabon viszont megkaptam a kezdőlöketet, amire újra elkezdhettem építkezni. Ott javasolták, hogy ne menjek vissza a korábbi lakhelyemre, kezdjek
egy új életet. Így egy táskával érkeztem Pécsre.
- Hogy kerültél a MATRO-hoz?
- 2012-ben egyszerűen besétáltam és megkérdeztem, hogy van-e munkalehetőség. A rehabon meg kellett terveznem az új életem minden lépését. Ott mutattak egy olyan módszert, amit ha követek, nem történhet baj,
ennek része volt a munkakeresés. Több céghez is bekopogtam, elkezdtem
végigjárni a Siklósi utat, akkor láttam a MATRO tábláját. Nem tudtam, hogy
mivel foglalkozik a cég. Majd mondták, hogy forgácsolással, én viszont
nem voltam sem esztergályos, sem CNC-s, de korábban dolgoztam már
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- Amikor ide jelentkeztél, tudták, hogy milyen helyzetben vagy?
- Úgy gondoltam, hogy nem beszélek róla. Azonban később egy matros
napon Kovácsfi lmre kínálgatta, hogy igyak sört. Mondom, ne haragudj,
nem iszom. De hát mivel jöttél? Biciklivel. Hát akkor nyugodtan igyál. Köszönöm nem. És akkor elmondtam neki, hogy minért nem iszom. Tudtam,
hogy te valamiért más vagy – felelte Imre. Aztán elmeséltem Ritter Krisztiánnak is a történetemet, amit azóta néhányan már ismernek. Onnan, ami
számomra pokol volt, fölállni, és eddig eljutni, hatalmas dolog. És ehhez az
egyik mankót a MATRO nyújtotta, amiért mindig hálás leszek.
- A munkába állással párhuzamosan rendeződött a magánéleted is.
- Igen, ehhez az kellett, hogy újból megbízható, becsületes ember legyek,
hogy lehessen rám számítani. Hogy lelkiismeretesen tegyem a dolgomat, bővítsem a szakmai tudásomat, és elégedettek legyenek velem. Úgy
gondolom, hogy sikerült elérnem, amit terveztem, ezt az is visszaigazolja,
hogy csoportvezető lettem a vállalatnál. Amikor bekerültem a rehabra,
nem gondoltam, hogy le tudom tenni az alkoholt. Már tíz és fél éve nem
iszom. És érdekes, hogy mindig akkor jött a következő lépés, amikor már
készen álltam rá, lelkileg is elég erős voltam és anyagilag olyan szinten
voltam, hogy meg tudtam lépni. Például a lányom érettségi után a pécsi
egyetemet választotta, és amikor idejött tanulni, nekem is meg kellett
tanulnom, hogy milyen apának, jó apának lenni. Meg kellett erősítenünk a
kapcsolatunkat, amit az alkohol erősen megtépázott. Aztán lett egy párkapcsolatom, aki engem is és a lányomat is elfogadott. A párom játékfüggő
volt, így könnyebb egymással, hogy van egy múltunk, amire azért egyikünk
se büszke. Viszont pont emiatt tudom, hogy milyen a rossz út és milyen a
jó.
Tavaly sikerült vennünk egy gyönyörű kis házat, ahol úgymond egybeolvadunk a természettel. A munkahelyi nyüzsgésből, a feladatoktól

NŐI RÉSZLEG

el tudok távolodni, lelkileg is képes vagyok regenerálódni. Ott szaladgálnak a mókusok, van őzike, tíz méterre csobog a forrás, csönd van…
Nagyon szeretek kertészkedni, rengeteg virágom van, ez kikapcsol és
sikerélményt ad. Ugyanúgy a mindennapjaim része a barkácsolás, a
restaurálás, sokszor a kollégáktól kapok ötletet, segítséget, megoldást
egy-egy tárgy elkészítéséhez.
- Miért gondoltad, hogy megosztanád a történetedet a többiekkel?
- Egyrészt azért, hogy hátha esetleg valakinek ivási problémája van, és
elgondolkozik rajta, hogy az hova vezethet. Vagy már volt is belőle probléma a családon belül, esetleg más negatív dolgot eredményezett, fontolja
meg, hogy érdemes letenni, mert alkohol nélkül is lehet boldogan élni.
Az életben rengeteg fontos dolog van, amiért érdemes élni, és ha valaki
meg tud szabadulni a függőségétől, rájön, hogy teljesen átértékelődik az
élete. Meglátja, hogy mi a fontos számára, így képes lesz a változásra.
Rengeteg lelki támogatást kaptam idősebb józanodóktól, de a cégnél a vezetőktől is, ami hozzásegített a fejlődéshez. Az én példám is mutatja, hogy
érdemes kitartónak, türelmesnek lenni, és úgy gondolom, hogy minden
egyes napban lehet tanulni valamit, ami később hasznunkra lesz.
- Miért maradtál a MATRO-nál?
- Szeretem a munkámat, érdekel az autóipar, annak idején autótechnikai
szerelőnek tanultam. Akkor nem értettem, hogy mi szükség van szakrajzra, mechanikára, anyagismeretre, de ma már látom, milyen hasznos volt
ezt megtanulni, mert tudom hasznosítani a munkámban. Foglalkoztatnak
a gépek, az új technika, egyáltalán az a világ, amiben a MATRO érdekelt,
úgyhogy megtaláltam magamat ezen a munkahelyen.
- Mit gondolsz, neked miért sikerült, ami másnak nem?
- Abban, hogy eljutottam idáig, nagyon fontos szerepe van a hitnek.
A hit mássá teszi az embert. Rengeteget kaptam a néptánctól is, sokáig
egy minősített hagyományőrző tánccsoportban táncoltam, még Hollandiában is felléptünk. Már tudom, hogy nincsenek véletlenek, mindig akkor
jönnek a kihívások, amikor eljön az idejük. A Jóisten is vigyáz rám, úgy vagyok vele, hogy vigyázz, mire vágysz, mert megkapod. Amikor bekerültem
a rehabra, nem gondoltam, hogy idáig eljutok, akkor csak az volt a célom,
hogy normális életet éljek. De annál sokkal többet kaptam: hitet, kegyelmet,
amivel megpróbálok a lehető legjobban gazdálkodni.

Csortosné Fülöp Jutka
- Mi a feladatod a MATRO-nál, mit csinálsz a
munkakörödben és mikor érkeztél a céghez?
- Vizuális ellenőr vagyok, a Denso 3. csoportjának
vagyok a gyártásközi ellenőre. 2021 novemberétől
dolgozom a cégnél.
- Hogyan kerültél a céghez, mi tetszett meg ebben
a munkában vagy a cégben?
- Álláshirdetés útján kerültem a MATRO-hoz. Évtizedek óta dolgoztam különböző cégeknél vizuális
ellenőrként.
- Mi a legkedvesebb vagy legérdekesebb emléked
a MATRO-val kapcsolatban?
- Már az állásinterjú alatt megfogott a kedves fogadtatás, a mindenre kiterjedő tájékoztatás.
Az első naptól kezdve úgy érzem, hogy a MATRO az
én világom.
- Nőként hogyan érzed magad egy alapvetően
férfias jellegű munkahelyen? Miként fogadnak el a
férfi munkatársak?
- Nagyon jól érzem magamat a munkahelyemen.
A férfiak, fiúk tisztelettudók és udvariasak. Nőnapon
kaptam ajándékot a csoport férfi tagjaitól. Nagyon
jólesett.
- Ha teljesülhetne egy kívánságod a cégnél, mi
lenne az?
- 2026-ban a cégtől szeretnék nyugdíjba menni.
Matro Magazin
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MATRON

SZEMÉLYÜGYEK

FEJLESZTÉSEINK = MATRON
ON

ÚJ MUNKAERŐKÖLCSÖNZŐNK A VIAPAN

ÚJ GÉPEK, NAPELEMEK, BEJÁRAT-FELÚJÍTÁS
ikerorsóinak köszönhetően egyszerre két alkatrész gyártható rajta (marás
és esztergálás).
Az előbb említett esztergaközpont már manipulátorral felszerelt, ami
segíti az alkatrészek kezelését. Meglévő gépeink közül mi is többet szeretnénk automatizálni. Július elejére elkészül a harmadik saját mérő és
alkatrészkezelő, automatikus korrekcióra képes cellánk a Citizen L20/3-as
gépünkre, amelyen a Hanon Ring nevű termékét gyártjuk. Ezzel párhuzamosan több új mérő- és alkatrészkezelő-cella tervezése és gyártása zajlik.
Nagyságrendileg 10 ilyen futó projektünk van, melyek előrehaladásáról
rendszeresen beszámolunk nektek.

2021. decemberében egy új munkaerő-kölcsönző céggel szerződtünk le.
A HR-Rent és a Jobcapital mellett most már a Viapan Dologidővel is
együtt dolgozunk. A tárgyalásokat követően januárban megkezdték
részünkre a toborzást és februárban már láthattátok, hogy több új
munkatárs jött az ő állományukban hozzánk dolgozni. A MATRO Kft.
folyamatos fejlődése és létszámigénye végettmiatt szükség volt még egy
forrásra, ahonnan segítik a munkaerőtoborzást. Az aktuális aktív állomány
mára már 20 fő. Bízunk a további jó együttműködésben és a Viapan
állományi létszámának további bővülésében.

Borka-Járányi Zsófia

GÉPELLÁTÓBÓL
MÉRNÖKINFORMATIKUS
Ahogy korábbi számainkban is írtuk, életünk egyik legnagyobb fejlesztési projektje zajlik. Ti is láthatjátok, hogy
hétről hétre új berendezések érkeznek cégünkhöz. Ezek a
gépek zömében a Hanon és az ACPS új termékeinek gyártásához szükségesek. Az új gépekhez sok esetben automatikus adagolásra és korrekciózásra képes cellákat állítunk be
a hatékonyabb termelés elősegítéséhez.

Keszericze Dávid egy éve dolgozik a MATRO-nál, kezdetben gépellátó
volt, most pedig két hónapja mint informatikus már az egyetemi
szakmai gyakorlatát tölti.

Új gépek érkeznek
Megérkezett a korábban említett mosóberendezés, ami elsősorban a
Hanon tisztasági előírásainak teljesítéséhez kell. Az alkatrészek tisztítására, zsírtalanítására és szárítására is alkalmas gép nemcsak azért
felel meg a feladatra, mert teljesíti a részünkre előírt alkatrész tisztasági
követelményeket, hanem mert oldószeres technológiájának köszönhetően
gazdaságos és környezetbarát is. A hagyományos vizes és adalékanyagos
gépekhez képest ez a módosított alkoholos tisztítóberendezés számos cikluson keresztül használja az oldószert, amit rendszeresen újrahasznosít.
Így vizet sem fogyaszt, és jóval kevesebb szennyeződés keletkezik.
Termelőgépek esetében írtunk előző számunkban a 2 új Miyano BNA 42
GTY érkezéséről, melyek időközben be is futottak. Ugyanakkor a bevált
géptípusból ismét két újabb példány érkezhet, az első még augusztusban,
a második pedig év végén. Mindezek eredményeként már 7 db nagyságrendileg azonos képességű 42-es GTY lesz a flottánkban.
A Miyano gépcsalád nagyobb formátumú gépeire is szemet vetettünk, de
a korábban írtakkal ellentétben nem 51-es, hanem 65-ös gépeket fogunk
beszerezni. A BNE-65MYY első példánya még júniusban, a másik év vége
felé érkezik. Ezeken a 65 mm átmérőjű alapanyagot megmunkálni tudó
esztergákon elsősorban az ACPS új termékeit kívánjuk gyártani.
Szintén az ACPS új termékeinek gyártásához még júniusban érkezik egy
számunkra új géptípus, egy FUJI CSD 300 kétorsós CNC-eszterga robot
manipulátorral. Ez az eszterga 56-os rúdáteresztéssel rendelkezik, és
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Egyéb fejlesztéseink
Ti is láthatjátok már, hogy a Nagyárpádi úti telephelyünk hátsó részein a
raktár és az új köszörűsműhely tetején megkezdődött a napelempanelek
felhelyezése. Reményeink szerint még a nyár végéig elkészül a telepítés, és ha a szolgáltató is úgy akarja, akkor üzembe is helyezhetjük a
paneleket. Ez azért is fontos, hogy a felhelyezett cellák hozzájáruljanak a
múlt számban részletezett jelentős villamosenergia-költségeink csökkentéséhez.
Fejlesztéseink a humán erőforrásra is kiterjednek. Aktuálisan minőségügyi és logisztika területen dolgozó kollégáink közül néhányan vesznek
részt képzéseken. A futó „IMDS” képzésünk elsősorban az autóiparban
megkövetelt nemzetközi nyilvántartási rendszer helyes használata miatt
fontos. Párhuzamosan zajlik egy újabb kör minőségügyiszakember-képzés
is cégünknél, folytatva a stratégiailag fontos minőség terület fejlesztését.
A Matro 2-es bejárat, amely egykoron a Sauter Hungariával közös
kapunk volt, köztudottan megérett a felújításra. Mind a kamionok ráfordulása, mind a nyitásvezérlés miatt, mind esztétikailag hagy kívánni valót
maga után. A cseréhez elkészültek a tervek, és az anyagot is beszereztük.
A kivitelezést még a nyáron megejtjük, hogy egy a Matro 1-es bejáratához
hasonló színvonalas kapun tudjunk közlekedni mi és partnereink is.

Nagy Attila

- Miért döntöttél a továbbtanulás mellett?
- Igazából ezzel a fordulással kerültem az alapirányba. Mielőtt
gépellátóként kezdtem dolgozni, elvégeztem egy szoftverfejlesztő szakmát,
ezt tovább szerettem volna vinni, ezért jelentkeztem a PTE Műszaki és
Informatikai Kar mérnökinformatika szakára. Az ott eltöltött idő alatt egy
kicsit kiábrándultam magából a fejlesztésből, így új irányt vettem. Ezen
a ponton kezdtem el dolgozni gépellátóként. Most az egyetem végéhez
közeledve az egyre kevesebb tárgy miatt keletkezett egy üres félévem, és
úgy láttam, ideje a kötelező szakmai gyakorlatot megcsinálni. Ezzel újra
informatikus lettem.
- Miért maradtál a MATRO-nál? Van-e a jövőben is terv, kilátás arra,
hogy itt dolgozz?
- Lehetőséget láttam a szakmai és karrieroldali előrelépésre. A terveim
között szerepel a közös munka folytatása, és csak remélem, hogy tudtam
annyit nyújtani, ami meggyőzi a vezetőséget is.

EBBEN AZ ÉVBEN MÁR
EGYÜTT ÜNNEPELHETÜNK:
ISMÉT LESZ MATRO-NAP
2022-ben a cég fennállásának 30. évfordulóját ünnepelve újra
összegyűlhetünk egy kellemes hangulatú MATRO-napra. Időpont és
helyszín tekintetében ugyan még nem született konkrét döntés, ám az
elképzelések szerint nyár végén, avagy ősz elején rendezzük meg az ez
idáig elnapolt eseményt. Szeretettel várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat
egyaránt, hiszen a kerek évforduló mellett egy szórakoztató családi napot
szeretnénk biztosítani kollégáink és közeli rokonságuk számára. Az
időpont és a helyszín kiírásáig kérjük szíves türelmeteket. A szervezők
azon munkálkodnak, hogy ti és családjaitok is egy fergeteges és vidám
rendezvényen vehessetek részt, amelyet még akár évekig is örömmel
emlegethetünk.

Katona-Tóth Viktória

ÜZEMORVOSI-RENDELÉS
A MATRO üzemorvosa továbbra is dr. Ruzsa Csaba.

- Hogyan tudod kamatoztatni az eddigi
matros tapasztalataidat a tanulmányaid
során?
- Van például olyan tárgyam, ami a
különböző ERP-rendszerek kezelésével
foglalkozik. Ott komoly előnyt jelent nekem,
hogy élesben is láttam egy ilyen rendszert,
nem csak sandbox körülmények között.
Aminek pedig a legjobban örülök, hogy
rengeteget fejlődött a kommunikációm.

Rendel a Dr. Veress Endre u. 2. 1. em. 105. (jobbra)
Rendelési idő: H – P: 7:00 – 11:00
Üzemorvoshoz évente kell menni minden munkatársunknak. Minden
hónapban figyelem a rendszerben, hogy kinek mikor jár le az
alkalmassága. Előkészítem a beutalókat vagy elkérem a közvetítőcégektől,
majd kiosztom a csoport/műszakvezetőknek, akik továbbítják az
érintetteknek. Kérjük, hogy aki üzemorvoshoz megy, mindenképpen vigye
magával a személyi igazolványát és a TAJ-kártyáját.

Borka-Járányi Zsófia
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A Pécsi Tudományegyetemnek ezzel a karával áll kapcsolatban a MATRO. (röv.)
2
Egyik jelentős partnerünk, nekik gyártjuk a Cover alkatrészt.
Az IATF 16949 is ez, ezt a tevékenységet évente végzik cégünknél.
Egyik részlegünk neve, itt nagyobb szériák előállítását végezzük.
Minden évben megrendezzük szeptember elején a Kökényi-tavaknál.
Vállalati újságunk fejlesztésekkel foglalkozó rovatának a címe.
A cég múltjával foglalkozó rovatunk elnevezése.
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakmaismereti versenye, ahol idén Ritter Krisztián volt a zsűri elnöke.
Ők vizsgálják át a MATRO-ban gyártott alkatrészeket, mielőtt azok elhagyják a csarnokot.
Önműködővé tétel.
Minőségbiztosítási tanúsítványunk elnevezése.
Óragyártásáról is ismert márka, e cég gépeivel is dolgozunk a MATRO-ban. (Az L20-as márkája.)

Töltsd ki az ábrát a meghatározásokra adott válaszokkal. A megfejtésként kapott szót kell beküldeni a jelenléti íveknél kikészített
Quiz-lapon. A jó megfejtést 2022. július 08-ig dobd be a Quizládába. A helyes megfejtők között 5000 Ft jutalmat sorsolunk ki.
A szerencsés nyertesek nevét a hirdetőtáblán tesszük közzé és személyesen is értesítjük őket.
Az előző szám nyertesei: Takács Zoltán, Tomics Mirella, Kiszel Márton, Baloghné Weszner Edit, Kalányos Zoltán.
Gratulálunk!
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