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Köszöntő
Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek
Hoz majd meleget…
(Weöres Sándor)

Kedves Kollégák!

Február végén simítjuk készre ezt a lapszámot, ami még a tél közepén kezdett el
formálódni, de már a tavasz köszöntése jegyében született. Reméljük, nektek és
családjaitoknak is tartalmas kikapcsolódás lesz a TSzikrák 2021-es első számának
föllapozása: olvashattok benne friss nyugdíjasainkról, rangidős kollégáinkról, időutazásra
hívunk benneteket a zöld épület légópincéjét bejárva, ismerjük meg munkatársaink
hobbiját vagy éppen szülőföldjét. Biztatjuk kollégáink családját egyszerű de nagyszerű
receptek kipróbálására, a gyerekeket rajzolásra/színezésre, amit ha behoztok nekünk a HRre, apró ajándékkal kedveskedünk, s a következő lapszámban meg is jelentetünk.
Várjuk a kvíz megfejtését ugyanitt, a következő számban a helyesen válaszolók közül a
nyertest is kihirdetjük és díjazzuk!
Kellemes kikapcsolódást kívánunk,
A szerzők

Pieter Bruegel: Téli tájkép korcsolyázókkal és madárcsapdával

3

Akikre büszkék vagyunk
Jubilálók & kitüntetettek
2021 első negyedévében kerek évfordulót ünneplő
kollégáinknak köszönjük sokéves, elkötelezett munkáját,
kívánunk még sok-sok jubileumot a TSH-nál!
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OKTÓBER hónap dolgozója: Farkas Tamás (Kerékpár)
„2014-ben lett a TS Hungaria Kft. munkavállalója, kezdetben kerékpár végátvevőként, majd a fejlődési vágya hajtotta,
hogy elsajátítsa, és képes legyen anyagvizsgálóként is helytállni. Több eljárásból is anyagvizsgálati tanúsítványt
szerzett, ami teljes mértékben képessé teszi a kerékpár területen szükséges anyagvizsgálatok elvégzésére. Munkaköre
nagymértékű felelősségvállalással bír, így a vizsgálatok során nagyon alapos, amivel nagyban hozzájárul a kerékpár
terület minőségi munkájához. Cégünk felé elkötelezett, ezt bizonyítják az itt eltöltött évei és példaértékű hozzáállása.”
NOVEMBER hónap dolgozója: Molnár Csaba (Fővizsga)
„Január 22-én volt kereken húsz éve, hogy Csaba itt dolgozik hegesztőként. Munkáját mindig precízen és nagy
odafigyeléssel végzi, jó szervezőképességgel rendelkezik. Ha kell, kollégáit is helyettesíti. Szívesen részt vesz az üzemben
működő szervezetekben.”
DECEMBER hónap dolgozója: Madarasi Géza József (Fővizsga)
„1989-ben jött a céghez dolgozni, asztalosként. Hegesztőmester végzettségét 2008-ban szerezte meg. Az üzem
dolgozóival nagyon jól kijön, szeretnek vele együtt dolgozni. Munkáját nagy odafigyeléssel végzi, az újonnan érkező
kollégákat szívesen mentorálja.”
IV. negyedév dolgozója: Bernáth Szabolcs (Kerékpár)
„Szabolcs fontos láncszeme a kerékpárjavítási folyamatnak. Az ő munkája és munkaköre jól mutatja, hogy mennyire
sokrétű az a feladatsor, amit véghez kell vinni annak érdekében, hogy a kerékpár „késznek” tekinthető legyen. Nem
csak a fizikai munkát kell precízen, megfelelő minőségben és adott idő alatt jól elvégezni, hanem a könyvelést,
számlázásra való előkészítést is. Ebben vannak elévülhetetlen érdemei Szabolcsnak, aki mind az anyagok ki- és
bekönyvelésében, mind a kész kerékpárok raktárhelyek közötti mozgásában kulcsszerepet játszik.
Munkájának eredménye minden év január első napjaiban érik be, amikor a hivatalos leltáreredményeket látva
valamennyi munkatársát büszkeséggel töltheti el, hogy ilyen precíz, munkájára igényes kollégával dolgozhat együtt!”
Járműjavítóért oklevél: Kappelmajer József (Technológia)
„2006 augusztusában kezdett dolgozni Társaságunknál, friss diplomás hegesztő mérnökként. A Hegesztési felügyelet
után a Kerékpár üzem vezetőjeként és sok más apróbb munkában is helyt állt, s 2019 nyarától a Technológia osztály
vezetőjeként bizonyítja elhivatottságát. Számára nem létezik lehetetlen, s ami a TSH számára értéket képvisel , annak
kivitelezésébe teljes erőbedobással veti bele magát. Nagy szerepe volt az elmúlt közel másfél évtizedben a szervezeti
egységeken átnyúló folyamatok fejlesztésében, de pénzügyi helyzetünk, versenyképességünk javításában is. Fő
tevékenységünk szellemi központja a Technológia, s ennek irányítását is a management csapat szoros értelemben vett
csapattagjaként végzi, saját területén is csapatjátékosként. Kiemelkedő szorgalmáért és elhivatottságáért gratulálunk
neki .
Kappelmajer József,
Madarasi Géza József,
Molnár Csaba,
Farkas Tamás,
Bernáth Szabolcs kitüntetettek
Dian József ügyvezető igazgató
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Köszönet és búcsú

B

ernáth Bertalan

kollégánk idén január 26-án búcsúzott Társaságunktól, huszon-

hét kiváló munkával töltött év után. Berti nem nálunk kezdte pályafutását, ám tehetségének és szakértelmének köszönhetően az nálunk ívelt a legmagasabbra. Diplomáját 1987-ben a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gyártástechnológia szakán, Forgácsoló ágazaton szerezte. 1994-ben jött a Járműjavítóba marósként, előtte a DIGÉP-nél,
illetve a MEZŐGÉP-nél dolgozott. Néhány év után műszaki normatervezési mérnök, majd
csoportvezető munkakörbe nevezték ki. 2012. január 5-től Technológia osztályunkat vezette, 2019 júniusától technológiai szakértőként segítette tovább a terület munkáját.
Munkatársai kedvelték, embersége, szakmai tudása/tapasztalata hiányozni fog a Technológia és a TSH csapatából
is!
Kovács Róbert:
Berciről tudni kell, hogy Budapesten végzett gépészmérnökként. Első munkahelye a DIGÉP volt, majd a MEZŐGÉP
miskolci üzeme, de megjárta Németországot is esztergályosként (két évet töltött kint). A MEZŐGÉP hanyatlása után
került hozzánk marósként, még Czihai Zoltán csoportjába. Idővel a Technológia osztályon folytatta forgácsoló
időnormásként, majd csoportvezető, később osztályvezető lett. Nem utolsó sorban Fradi szurkoló! Bizonyára több
időt tud majd szakítani a szurkolásra, a családjára, két gyermekére, unokáira is, és persze hobbijára: a horgászatra.
Takács Gabriella:
Berci azon kollégák egyike a mostani Technológiáról, aki már akkor az osztályon dolgozott, amikor én a céghez kerültem. Segítőkész volt, a fiatalok bármikor fordulhattak a tapasztalt „régi motoroshoz“ segítségért, információért.
Az elmúlt években egyike volt a nyaranta megrendezett nyéki bulik kezdeményezőinek, állandó résztvevőinek. Fradi
szurkolóként mindig ment a fricska Burdiga Gyula, legfőbb Diósgyőr drukkerünk felé – különösen ha a miskolci csapat nem remekelt. A hétfők mindig ezzel indultak, kizökkentve a kollégákat a hét eleji nyomott hangulatból. Ezek
mindig olyan „viták” voltak, amik sosem végződtek haraggal, sértődöttséggel. Reméljük, a nyéki összetartókon továbbra is számíthatunk társaságára, ami hiányozni fog a mindennapokban.
Kappelmajer József:
Csatlakozva Gabihoz én is elmondhatom: Berci azon kevés munkatársak egyike, aki már akkor itt dolgozott, amikor
én ide kerültem. Pályafutása során nagyban támogatott minket, fiatalokat. Amikor valamiben megakadtunk, mindig
szívesen segített. Az elképzelése a Technológia osztályról megegyezett az enyémmel, miszerint ezen a területen kell
„kinevelni” a jövő nemzedékét.
Az osztály vezetését abban az időszakban vette át, amikor a cég elindult a változás rögös útján. Nem volt egyszerű
időszak, mely alatt sok dologban támogattuk egymást.
A lehetőségekhez mérten fenntartotta az osztály egységét, mely véleményem szerint elengedhetetlen a fejlődéshez.
„A jó harcot megharcoltad, a pályát végigfutottad, hitedet megtartottad. Készen vár rád az igazság győzelmi
koszorúja.”
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J

ámbor László

munkatársunk 2021. február 10-én kezdte meg jól megérdemelt

nyugdíjas éveit és vett búcsút tőlünk. Laci Zalaegerszegről származik, 1981-ben gépgyártástechnológiából szerezte diplomáját a Miskolci Egyetemen. A Járműjavítóban 1985ben kezdett el dolgozni mint gazdasági elemző, 1993-ban tervezési csoportvezető lett.
2001-től informatika és kontrolling csoportvezetőként, majd 2005-től gazdasági osztályvezetőként is bizonyította szakértelmét és elkötelezettségét társaságunk iránt (közel egy
évtizeden át). Ezután kontrolling csoportvezető, majd az elmúlt két évben kontrolling
szakértő pozícióban erősítette csapatát és a TS Hungaria Kft.-t. Személyisége, társasága
nyugalmat árasztott kollégái felé a munkahelyén is, vitalitása pedig figyelemreméltó: sokszor cserélte az irodaépületben a közel húszliteres vizestartályokat, amiket kettesével hozott fel a 2-3. emeltre, miközben a lépcsőket
is kettesével szedte. Női kollégái szerint nagy eséllyel pályázhatott volna a legudvariasabb férfi kolléga címére.
Farkas Mária:
Lacika volt az a kollégánk, aki mindig azt nézte, hogyan oldjuk meg a feladatokat, nem problémákat keresett, hanem megoldásokat. Sohasem utasított vissza, ha hozzá fordultunk, mindennek utánanézett, a kéréseinkre mindig
megkaptuk a választ. Nem csak a saját osztályát, hanem a társosztályokat is maximálisan segítette. Sosem feledkezett meg nőnapon, illetve mikuláskor kolléganőiről, saját készítésű süteményeivel számtalanszor kedvükben járt. A
Cégünknél ő volt körülvéve talán a legnagyobb hölgykoszorúval.
Czecze-Kovács Katalin:
Az elmúlt mintegy 36 év alatt, amelyet a Járműjavítónál töltött, László számos tulajdonos-, vezető- és szemléletváltást megélt. Ezek során mindig tudott alkalmazkodni az új körülményekhez, megfelelt a változó elvárásoknak.
Munkáját alázattal végezte, mindig készségesen segített a munkatársaknak, bármely területről keresték föl. A lehetetlent is megpróbálta megoldani, sohasem mondott nemet.
Mindig nyitott volt az új megoldásokra, rendszerszinten gondolkodott.
Munkáját a változásokra nyitottan, lelkiismeretesen végezte ennyi hosszú év után is. Támogatta a fejlődést és a fiatal kollégákat .
Gergelyné Tamás Rózsa
Két évet dolgoztam együtt Lacival. Ezalatt a két év alatt folyamatosan tanulhattam tőle. Köszönöm a türelmét és a
biztatásait. Biztos vagyok benne, hogy nagy űrt fog hagyni a csapatunkban, mert rá minden körülmények között
lehetett számítani és mindig volt ötlete a probléma, kihívás megoldására. Boldog, egészségben gazdag nyugdíjas
éveket kívánok neki szeretett családja és háziállatai körében!

Kedves Berci, kedves Laci!
Köszönjük sokéves szakmai munkátokat, jó
egészséget és
derűs, szerető családjaitok körében töltött,
békés nyugdíjas éveket kívánunk!
Visszavárunk benneteket szeretettel:
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Van egy jó ötleted?
Tölts ki egy 5-let lapot!
Az elfogadott újításokat díjazzuk!

Amennyiben van olyan ötlet a tarsolyodban, amellyel egyszerűbbé teheted mindennapjainkat, ne habozz 5-let lapra vetni és leadni az újításokért felelős kollégának vagy a csoportvezetődnek/közvetlen felettesednek.

Az újítást beadó neve, beosztása, aláírása és az 5-let lap kitöltésének dátuma.
Az újítás rövid leírása:
a munkaterület, munkafolyamat
vagy készülék ismertetése, mely az
érintett területen a munkavégzést
könnyíti, gyorsítja vagy munkavédelmileg biztonságosabbá teszi azt.
Az újítással kapcsolatos alapanyag vagy más erőforrás igények leírása.

Több újító esetén százalékban
megadott eloszlása a beadott
újításban résztvevők között.
(Egy újító esetén értelemszerűen 100%) A megállapított
újítási díj megadott százalékban kerül szétosztásra az újítást beadók között.

Az újítás sürgősségének
meghatározása.

(Nem kötelező kitölteni.)

Honnan szerezhetsz 5-let lapot? Hol adhatod le ötletedet?

Az újítások nem csak a minőséget, illetve a hatékonyságot
tudják javítani, hanem
a

BIZTONSÁGOSABB

munkavégzést is elősegíthetik!

Ezért továbbra is várjuk a TI ötleteiteket, amivel hatékonyabb,
biztonságosabb lehet a mindennapi munkátok.

Az újításokat díjazzuk!
Szempont ...


a munkahatékonyság növelése,



állásidők csökkentése,



karbantartás és gyártás minőségének javítása,



elavult eljárások és beidegződések kiküszöbölése,



munkavédelem javítása/fejlesztése



veszteségek csökkentése.

Abban az esetben, ha az 5-let a felsoroltak
közül valamelyik területhez köthető és az
újítási felelős elfogadottnak nyilvánítja, bruttó
10.000 Ft-tal díjazzuk.
Továbbá

azok

az

újítások,

amelyeknél

kimutatható


az átfutási idő csökkenése,



rövid vagy hosszú távon megtakarítást eredményez a cégnek, vagy



az egész cégre kiterjedően be lehet vezetni és hatékonyan szolgálja a
munkavállalók céljait,

a menedzsment elé kerülnek elbírálásra, hogy
a további jutalom összegéről döntsenek.
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5S a termelésben
Több mint rend.
Nem ismeretlen számotokra az 5S fogalma, hiszen korábban is voltak ezzel kapcsolatos oktatások, sőt a
gyakorlatban is alkalmaztátok. A következőkben egyrészt azon kollégák számára részletezzük az 5S-t, akik még
korábban nem találkoztak ezzel a rendszerrel, másrészt ismétlésnek szánjuk az ebben járatos munkavállalóink
számára. A lenti összefoglalóból az is kiderül, 2021-ben milyen összefüggés lesz az 5S terén elért eredmények
és a teljesítménypótlék alakulása között.

Az 5S módszertan alkalmazása a
következő előnyökkel párosul:

















áttekinthetővé válik a munkaterület és a
munkafolyamat
eltávolításra kerülnek a fölösleges
anyagok, eszközök
hatékonyabbá válik a termelés (nem kell
keresni a szerszámokat, minden a helyén
van)
biztonságosabbá válik a munkahely (nem
botlunk meg a széthagyott
szerszámokban)
tisztább, rendezettebb környezet – növeli
a komfort érzetet
minőségi munkavégzést feltételez
segíti a folyamatokkal kapcsolatos
problémák feltárását
javítja a dolgozók tulajdonosi szemléletét
növeli a munkavállalók fegyelmét
fegyelmezett munkavégzésre utal egy
látogató számára is
javítja a vállalatról alkotott képet
a jól kialakított munkahely növeli a
munkatársak elégedettségét
az 5S alkalmazása megteremti a
folyamatos fejlesztés alapjait.
Az 5S egy
körfolyamat, amely öt
lépésben valósul meg:
1. Szortírozás
Meg kell határoznunk,
melyek a fölösleges,
kidobásra ítélt anyagok,
eszközök. Ezeket piros
címkékkel elláthatjuk és egy
erre kijelölt, elkerített
helyre gyűjtjük.
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2. Szisztematikus rend
Meghatározzuk a tárgyak, anyagok, eszközök
tárolási helyeit a funkció és a használat
gyakoriságának megfelelően. Ekkor padlójelöléseket
és tárolóhely jelöléseket alkalmazunk.
3. Szépítés azaz a tisztítás (Szép tisztaság)
A takarításhoz és a rend fenntartásához szükséges
eszközöket biztosítanunk kell.
4. Standardizálás/szabványosítás
Feliratozzuk a tárolási helyeket, szabványosítjuk a
dokumentumainkat, szabványosítjuk magát az 5S
módszert, amit oktatunk, terjesztünk és
kommunikálunk minden lehetséges fórumon. Mivel a
tisztaság és a rend mindenki számára mást jelenthet,
ezért meghatározzuk a jó gyakorlatokat és
fényképpel szemléltetjük, mi az elvárt standard,
aminek meg kell felelni.
5. Szintentartás
A korábban felsorolt négy lépést folyamatosan
próbáljuk az elért szinten tartani, nem visszaesni
korábbi szintekre, egyre inkább beépíteni azokat a
mindennapjainkba és a kultúránkba. Ennek
elősegítése érdekében jutalmazzuk a dolgozókat,
elismerjük az erőfeszítéseiket, az 5S auditokat
rendszeresen végezzük, és az auditeredményeket,
valamint az előtte-utána képeket rendszeresen
kommunikáljuk, hogy
lássuk, nem volt hiábavaló
az eddigi erőfeszítésünk.

A február elején elvégzett 5S auditok eredményeként
területenként meghatározásra kerültek a viszonyítási
pontszámok. Az 5S módszer bevezetését a következő
területi bontásban fogjuk értékelni:

Azt kérjük a csoportvezetőktől, hogy készítsenek előtte
–utána fotókat. Egyrészt azért, hogy be tudjuk mutatni
az elért fejlődést, másrészt azért, hogy ezek a képek
lehessenek a jövőben a standardok.
















Mutatunk néhány jó példát, más néven jó gyakorlatot,
amit 5S keretében érdemes a területeknek majd
alkalmazniuk a jövőben.

I. szektor
II. szektor
III. szektor
IV. szektor
C csarnok
Forgóváz
Komponensjavítás
Komponensgyártás
Szemcseszóró
Festő 7A és 7B
Kerékpár bejövet, szerelő és hegesztő
Kerékpár IS2 és Danobat-eszterga
Kerékpár IS3
Kerékpár festő (Szennyvizes és Zádori festő)

1. Helyes tömlőtárolás
2. Elérhető műszaki dokumentációk
3. Rendezett elsősegélynyújtó pont
4. Feliratozott és rendezett tároló
5. Minden hulladéktípusnak külön feliratozott tároló

Az auditok során minden 5S ponthoz tartoznak
különböző kérdések, melyekre ha igennel tudunk
válaszolni, akkor az pontot jelent az értékelésben.
Körülbelül negyven kérdést tartalmaz egy-egy audit
kérdéssor. A szerzett IGEN pontokból számoljuk ki,
hány százalékon teljesített az adott terület.
Az 5S és a teljesítménypótlék kapcsolata
A 2021-ben érvényes teljesítménypótlék rendszerhez
kapcsolódik az 5S mutatók javítását célzó program is.
Minél jobb a viszonyítási pontként felvett 5S mutató az
adott területen, annál kisebb lesz a javulási cél (50
pont alatt 3%-os pontjavulás, 50–70 pont között 2%pont, 75-pont felett 1%-pont javulás az elvárt). A havi
két alkalomra tervezett 5S auditok alkalmával azt
értékelik, hogy az elvárt célok teljesültek-e az adott
munkaterületen.
Teljesülés
esetén
nincs
teljesítménypótlék
levonás.
Amennyiben
csak
szintentartás van, vagy a fejlődés nem éri el a kitűzött
célt, 1% teljesítménypótlék kerül levonásra az
osztályvezető által adott teljesítménypótlékból.
Amennyiben romlás tapasztalható az előző
auditeredményhez képest, ez 2% teljesítménypótlék
levonással fog járni a fent leírtak szerint.
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Jó gyakorlat = jó példa

6. Minősítésre
váró
alkatrészek
jelölése
7. 5S standard

1. Feliratozott veszélyesanyag-tároló
2. Minőségi standard
3. Munkahely megnevezése, utalványok a helyszínen

4–5. Helyes kiékelés
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Kitekintő
Hírek ágazaton innen és túl
2021 a vasút európai éve
Az EU 2021-et a vasút európai
évének választotta, hogy ezzel is
népszerűsítse a vonatozást, mint
biztonságos
és
fenntartható
közlekedési formát.
December 15-én az Európai Parlament jóváhagyta a
Bizottság javaslatát, hogy 2021-et jelöljék ki a
vasút európai évének. A Tanács által december 16-án
elfogadott
határozat
hozzájárul
az
EU
erőfeszítéseihez, hogy népszerűsítse a környezetbarát közlekedési módokat.
Vasút a Covid–19 járvány idején
A koronavírus okozta válság rámutatott arra, hogy a
vasút
kivételes
körülmények
között
is
képes
biztosítani az alapvető áruk, például élelmiszerek,
gyógyszerek és üzemanyagok gyors szállítását.

A Rail Cargo Group már
Németországban is 100%ban zöldárammal
közlekedik
A Rail Cargo Group 2021. január 1től minden olyan TransFER
útvonalon, amelyen
Németországban a Rail Cargo Carrier
- Germany biztosítja a vontatási
szolgáltatást, kizárólag megújuló
energiaforrásokból származó
vontatási árammal közlekedik.
Ausztriában már 2018 nyara óta
valamennyi tehervonatot
zöldárammal továbbítunk, az új

A válság az ágazatot is komolyan érintette, az utasok száma jelentősen csökkent az utazást korlátozó
intézkedések miatt. Ennek ellenére szerepe lesz
abban, hogy a járványból való felépülés fenntarthatóbb legyen.
Miért lett 2021 a vasút európai éve?
2021 fontos év az EU vasúti politikája szempontjából, mivel ez az első olyan év, melyre egészében
vonatkoznak a negyedik vasúti csomag szabályai. A
jogalkotási csomag célja, hogy létrejöjjön egy teljesen integrált európai vasúti térség, a fennálló
intézményi,
jogi
és
technikai
akadályok
megszüntetése és a gazdasági növekedés támogatása.
Forrás:
2021 a vasút európai éve https://www.europarl.europa.eu/news/
hu/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-a-vasut-europaieve (2021.02.10)
https://eionet.kormany.hu/2021-a-vasut-europai-eve (2021.02.10)

intézkedéssel pedig a vállalatcsoport
továbbra is a fenntartható forrásból
származó vontatási áramba fektet
be. A németországi bevezetést a
jövőben további országok is követik
majd. Ausztriában az ÖBBInfrastruktur már nyolc saját
vízerőművet és egy naperőművet
üzemeltet, amelyek együttesen a
szükséges vontatási áram több mint
egyharmadát állítják elő.
A vontatási áram a vasút saját

hálózatában kerül elosztásra, majd az alállomások transzformálják le vontatási feszültségre. A zöld vasúti áram így a
felsővezetéken keresztül jut el az ÖBB vasúti hálózatában közlekedő vonatokhoz.
Forrás: 3. sz. CARGOnline Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2021. 01. 21.
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Megkezdődött a kifejlesztett villany-hibrid
vonali mozdony tesztelése
Megérkezett Európába az első árufuvarozásra
optimalizált villany-hibrid mozdony, amelyet a kínai
CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. (CRRC ZELC)
vállalat a Rail Cargo Hungaria számára és igényei
szerint fejlesztett ki.
A következő hónapokban a szakemberek ellenőrzik,
hogy a jármű teljesíti-e az elvárásokat, valamint elvégzik
az engedélyekhez szükséges vizsgálatokat és
futópróbákat. Ez lesz az első kínai mozdony az Európai
Unió vasúthálózatán, amely típusengedélyt kaphat. A
tesztek sikeres lezárását követően Európában
vállalatunk használ majd először nulla emissziós,
gazdaságosan üzemeltethető, nagyteljesítményű vonaliés tolatómozdonyokat a vasúti árufuvarozási ágazatban.
A járművek technológiája lehetővé teszi, hogy a
felsővezeték nélküli szakaszokon kondenzátorokhoz
hasonlítható egységek, úgynevezett szuperkapacitások
biztosítsák az energiát a továbbhaladáshoz. A
mozdonyok ezeket az energiatárolókat felsővezetékről –
állóhelyzetben, vagy útközben –, illetve töltőpontokon is
feltölthetik. A villany-hibrid mozdony akkor is tudja
folytatni útját, ha üzemzavar vagy építkezés miatt kiesik
a felsővezetéki szolgáltatás. Az új technológiának
köszönhetően ilyen esetekben nem szükséges költséges
vasúttechnológiai művelettel dízelre cserélnünk az
energiaellátás
nélkül
maradt
villanymozdonyt.
Megoldást nyújt majd az iparvágányok esetében is, ahol
általában nem áll rendelkezésre felsővezeték. Itt a
tolatást jelenleg dízelüzemű mozdonyok végzik, amelyek
szennyezik a rendező pályaudvarok, saját célú
pályahálózatok levegőjét. 5. sz. CARGOnline Kiadja: Rail
Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2021.
02. 04. Az RCH által rendelt hibrid gépek ezeket a
feladatokat gazdaságosan és tisztán végzik majd el. A
most tesztelt környezetbarát villany-hibrid mozdony a
tervek szerint legalább tíz kilométert képes megtenni
vízszintes pályán önerőből, felsővezeték nélküli
szakaszon. Ez a képesség meghaladja azt a teljesítményt,
amelyet jelenleg az „utolsó mérföld" megtételére a
14

nemzetközi gyakorlatban elvárnak. Az első leszállított
jármű statikus és dinamikus tesztjeire az észak-rajna–
vesztfáliai Minden város műszaki laboratóriumában, a
futás- és fékpróbákra a német szövetségi vasút
tesztpályaszakaszán kerül sor. A várhatóan május végéig
tartó vizsgálatokat követően a stressz-teszteket nyílt
vasúti hálózaton hajtják majd végre. A dinamikus
próbák során a mozdonynak legalább 500 km távolságra
kell elvontatnia egy 300 tonnás szerelvényt, a stressztesztek esetén pedig az előírt futásteljesítmény 1570
km. A jármű vizsgálata a tervek szerint összesen
mintegy 1750 üzemórát tesz ki. A típusengedély
megszerzéséhez szükséges munka összetettségét
növeli, hogy miközben kínai mozdonnyal kapcsolatban
nincs uniós műszaki tapasztalat, a nemrég életbe lépett
4. vasúti csomag előírásainak értelmezésében sincsenek
még precedensek. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2019
októberében írt alá megállapodást a CRRC ZELC
vállalattal arról, hogy 36 hónapon belül kifejleszti az

árufuvarozási tevékenységet kiszolgáló villanyhibrid
üzemű, nulla emissziós tolató és nagyteljesítményű vonali
mozdonyokat, elkészít két-két járművet, majd a
vonatkozó magyar és nemzetközi engedélyekkel együtt
átadja azokat számunkra. A megállapodás értelmében a
társaság négy éves időtartamra veszi bérbe a járműveket.
Forrás: 5. sz. CARGOnline Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing
és kommunikáció 2021. 02. 04.

Minden idők legmagasabb
szintjét érte el 2020-ban a
Kína és Európa közötti vasúti
teherforgalom
2020-ban rekord számú, összesen 12 400
tehervonat közlekedett Európa és Kína
között, a szállított konténereket nézve
ez 50 százalékos emelkedés az előző
évhez képest. Tavaly volt az első év,
amikor a két lokáció közti forgalom
meghaladta az évi 10 ezer vonatot. A
vonatforgalom több, mint 20 európai
ország 90 városát fedte le. A
teherszállítás jelentősen
megkönnyítette a koronavírus-járvány
elleni küzdelmet, mivel 76 ezer 16
tonna, a járvány kapcsán megelőzési
vagy ellátási célú eszközt szállítottak
a vonatok, többek között Olaszországba,
Németországba, Spanyolországba vagy
éppen Lengyelországba. 2020 március
végén hagyta el az első ilyen vonat
Vuhant, és Németországba szállított
orvosi eszközöket. A Kína és Európa
közti vasúthálózat fejlesztése a kínai
kormány hosszú távú stratégiájának
része, ami fontos mérföldköve az Egy
út, egy övezet stratégiának, melynek
célja az ősi kereskedelmi selyemút
újjáélesztése. A vasút fejlesztésével
lerövidül a szállítási idő, illetve a
gyártási kapacitások fejlődéséhez is
hozzájárulhat.

Intermodális terminál
Fényeslitkén
A 125 hektáros terület megvásárlását követően megkezdték a fényeslitkei East-West Gate (EWG) intermodális kombiterminál építését. Az EWG Európa első, saját 5Ghálózatot használó, zöld technológiára épülő,
vasúti nyomtávváltáson alapuló intermodális kombiterminálja lesz, amely átadását követően elméleti kapacitását és területét tekintve is a legnagyobb ilyen létesítmény lesz a kontinensen. A terminál évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert (TEU) is tud majd kezelni.
Üzembe helyezésekor 15 000 négyzetméter raktárterület szolgálja ki az ügyfeleket. A 22 milliárd forintos magánberuházáshoz a Magyar Állam 2,95 milliárd forint
munkahelyteremtő támogatást nyújt. Az EWGterminállal Magyarország aktív részese lehet a Kína és
Európa közötti Új Selyemút kontinentális forgalmának,
és új lehetőségek nyílnak meg a Kínába irányuló export
számára is. A Szabolcs–Szatmár–Bereg megyei Fényeslitkén megkezdték az EWG intermodális terminál kivitelezését azt követően, hogy a beruházó East-West
Intermodális Logisztikai Zrt. tulajdonába került a terminál 125 hektáros területe, amelyet az állami tulajdonú
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.-től vásárolt meg. Az
ipari parkban jelenleg a terminál alépítményének építési munkálatai, valamint a normál vasúti csatlakozás
kiépítése zajlik. A létesítmény próbaüzemének megkezdését 2022 januárjában, míg végleges átadását 2022
első negyedévében tervezik.
Forrás: http://www.scmonitor.hu/hir/20210112/intermodalisterminal-fenyeslitken (scmonitor.hu, 2021. január 12., kedd)

http://www.origo.hu/gazdasag/20210112-kinaeuropa-vasut.html (origo.hu, 2021. január 12.,
kedd)
Forrás: RCG Sajtószemle: 2021. január 13.
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Régi korok emléke: légópince az irodák alatt
A miskolci járműjavító a maga 162 évével háborúkat és
jelentős történelmi eseményeket is „megélt”. Történelmi emlékei betekintést nyújtanak a múlt század viszontagságos és feszültségekkel teli világába is.
Ahogy az 1900-as évek elejére a világ rohamos fejlődésnek indult, úgy a fegyverek, haditechnikai eszközök is
egyre veszélyesebbé váltak nem csak a hadszíntéren,
hanem a polgári lakosságra nézve is. Így már az első világháború idején megvalósulni látszott az az elképzelés,
hogy megkezdjék a légvédelmi óvóhelyek építését.
Az óvóhelyek mellett úgynevezett légoltalmi szervezetek
jöttek létre (később polgári védelem), és bár a II. világháború rengeteg ember életét követelte, számos életet
mentett meg a szervezet és a légvédelmi pincerendszer.
A háború után az országban létrejövő kommunista állami
berendezkedés tovább folytatta az óvóhelyek építését,
fenntartását, azok továbbfejlesztését. Az 50-es évek elején, kezdetben az atomfegyverkezés, majd a különböző
biológiai fegyverek esetleges pusztítására készültek fel
ezekben a pincékben. Földrajzilag nézve főképp a népesebb városok, illetve stratégiai szempontból fontos gyárak, útvonalak mentén alakultak ki ezek a központi polgári védelmi létesítmények. Nem volt kivétel a MÁV északkelet-magyarországi 80-as vasúti pálya mellett elhelyezkedő járműjavító gyára sem.

Az üzemben az ’50-es évek végén épített zöld épületi
irodaház, ismertebb nevén kantin épület (akkoriban
még öltöző) alatti pincerendszer adott helyet a polgári
védelem irodájának, illetve az óvóhelynek is. A polgári
védelmi feladatoknak helyet adó bunkereket folyamatos
és szigorú fegyelemmel kezelték. Meghatározott és kidolgozott tervek alapján, bármelyik pillanatban készen
kellett állniuk egy esetleges robbanásra, bombázásra. A
földalatti építmények általánosan dupla bejárattal, minimum egy tárgyalószobával, raktárszobákkal, étkező- és
tisztálkodó helyiségekkel rendelkeztek. Több napra elegendő élelmiszer, ivóvíz, tisztálkodó- és gyógyszer ellátmány állt rendelkezésre. Az irodákban fontos tárgyalá16

sok, megbeszélések zajlottak, ezek a mai napig dokumentálva
vannak! A raktárhelyiségekben az akkori technológiáknak megfelelő gázálarcok, védőruhák sokasága a mai napig rendezetten áll,
igaz már megporosodva, de még mindig számon tartja a katasztrófavédelem. Az itt működő polgári központi védelmi szerv kétségkívül fontos volt az országban. Egy 1967-es újságcikk szerint
elsőként Borsodban került sor polgári védelmi gyakorlatra 17 ezer
ember megmozgatásával.
Éles bevetésre az óvóhelyeket szerencsére nem kellett használni,
a mai kor emberének viszont egy másik, kissé elfeledett világba
enged betekintést a valaha fontos szerepet betöltő védelmi rendszer.
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A zöld épület alatti légópincébe látogatva egy időkaput nyitunk
meg: a hidegháborús világba csöppenünk, ahol a legnagyobb
veszélyre felkészülten, még a világégést közvetlen emlékként
őrizve élték mindennapjaikat nagyszüleink, szüleink. A helyiségben a gyufásskatulyáktól kezdve a rozsdás szappantartón át porosodó gázálarcig, túléléséhez nélkülözhetetlen vizestartályig,
elsősegélyládáig számtalan használati tárgy és mentőeszköz ma
is gazdagon illusztrálják korukat.
Forrás: https://www.veritasintezet.hu/hu/olvasnivalo/5478-a-hideghaboru-es-apolgari-vedelem-magyarorszagon (2021.02.04.)
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Ismerj meg!
Tóth László kollégánk — a negyedik műszak: művészet
Munkatársunk, Tóth László kerékpár felvevő hét éve tagja csapatunknak. Előtte dolgozott műanyaggyárban,
majd borozót üzemeltetett. Közvetlen kollégái precíz munkavégzéséről, nyugodt természetéről ismerhetik őt. Azt
viszont kevesebben tudják róla, hogy munka után a legnagyobb örömmel hobbijainak hódol, amiből bőven akad:
horgászat, festészet, fotózás és kerékpárok felújítása. Mind kellő elmélyülést, türelmet, szorgalmat és pontosságot igényelnek. Horgászatról és alkotói szenvedélyéről beszélgettünk vele, s az interjúhoz illusztrációként képeivel is elkápráztatott bennünket.

kalom egy szép képre. A hattyút is így fotóztam a Csorba-tónál, ahová leggyakrabban járok.
Itt a cégnél sokan horgásznak, és szakszervezeten beHogyan jut időd ennyi mindenre? Tudatosan alakítottam úgy az életemet, hogy mindig jusson elegendő
időm ezekre a tevékenységekre: tévém tíz éve nincs, ha
tehetem, minden nap beiktatok pár óra festést. Otthon, Arnóton külön műteremmé alakítottam át egy szobát, ahol zavartalanul „dolgozhatok”. Itt három éve fo-

lül is komoly hagyománya van a sportnak: te is tagja
vagy a csapatnak, ha jól tudom. Igen, a szakszervezeti
versenycsapat tagjaként rendszeresen versenyzek is, 8–
9 oklevelem van már, mind dobogós helyezésről: megyei versenyekről és országoson is jó eredménnyel szerepeltem már.

tókat is csinálok. Ezekből nagyjából 30 000 készült ez
alatt az idő alatt, amiből persze csak a legjobbak maradnak meg elmentve.

A fotókat nézve vannak vízparti természetképeid, állatok, autók, hosszú záridős, fénnyel játszós

A fotóidat nézve úgy látom, a horgászat és a fotózás
nem állnak távol egymástól.

munkáid, de trükkös
műtermi képeid is: me-

Igen. A horgászáshoz általában viszem magammal a fo-

lyiket fotózod legszíve-

tós alapfelszerelést. Sosem lehet tudni, mikor adódik al-

sebben? A beállította-
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Fotók változatos témákban az elmúlt három év terméseiből

kat: ezeknek az előkészítése is az al-

kész kép alapján dolgozom, bár az

kotás része. Van például egy soro-

első képem (lásd a vonat elől az

zat, amin különböző rovarok képei

alagútból kirontó lovas és embe-

rajzolódnak ki evőeszközök és egy

rek képe) saját ötletből született,

mikrosütő belső rácsának egyedi

lassan tíz éve. Az anyagot tekintve:

megvilágításával, de egy egyszerű
fémforgács szokatlan környezetbe

akril és vászon. Ehhez a vásznat
Inka templom (pirográf)

otthon magamnak vágom és feszí-

és megvilágításba helyezése is meg-

négy évig (néha, ha megkeresnek

tem, a keretezést meg tudom csi-

lepően hat.

hordókészítő vagy vadász ismerő-

nálni, az ezekhez szükséges eszkö-

sök, boroshordóba, puskatusba ké-

zökkel is felszerelkeztem. Fél éve

szítek még ezzel a technikával min-

olajjal is festek.

A beállított fotókhoz konkrét elképzelés szerint készülsz elő, vagy
inkább kísérletezel? Mindig kísérletezek, hogy mi sül ki belőle.

tát vagy feliratot). Korábban a rajzolás nem volt az erősségem, a
festményeimnek és pirográf mun-

Ha választani kellene, melyik a leg-

káimnak csak a vázlatait rajzolom

fontosabb

amitől

elő. Van egy rokonom, aki általá-

semmi képpen sem válnál meg? A

nos iskolai éveimben rajztanárom

festészet és a horgászat. Ezekről

volt és egyben példaképem is:

nem mondanék le soha.

Hadházy Molnár Attila festőmű-

Mióta festesz, hogy kezdődött ná-

vész. Ő biztatott és sokszor muta-

lad ez a szenvedély? Kilenc éve

tott nekem irányt.

kezdtem el festeni, előtte már piro-

Milyen technikával és anyaggal

gráffal készítettem képeket úgy

festesz? Fotórealisztikusan, tehát
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tevékenység,

Hogyan fejleszted magad, hogyan
tanultad/tanulod a festészetet?
Rengeteg youtube videót nézek,
nagyon sokat lehet onnan tanulni.
A színkezelést saját megérzés szerint kísérletezem ki. A garadnai
templom képén is látszik közelről,
hogy a fal színe milyen sokrétűen
áll össze – valóban több rétegben
vittem fel, hogy minél részletgazdagabb legyen.

Mit nehéz és mit könnyű festeni?
Lovat és arcokat a legnehezebb, a
méretarány

különösen

fontos

ezeknél. Legkönnyebb a tájkép készítése.
Az alkotáshoz: csönd vagy zene?
Zene: alternatív rock. Vad Fruttik,
Hiperkarma vagy Esti Kornél válogatásom szól, ami kellően megérint érzelmileg, de az összpontosí-

Az első festmény—saját ötlet alapján

tásban is segít.
Úgy tudom, majdnem minden nap
festesz: hogyan tudod összeegyeztetni a három műszakos munkarenddel?
A délutánosban nem megy, de ha
délelőttös vagyok, akkor délután,
éjszakás mellett pedig pihenés
után, ha tehetem, szakítok még
festésre pár órát.
Ha én most szeretnék elkezdeni
festeni tanulni, mit javasolnál?
Azt már tudjuk, hogy sok időt és
kitartást igényel, de milyen feltételei vannak még? Sok youtube
oktató videó; és eleinte nem muszáj a legdrágább festékeket megvenni művészellátóból, bár azok
jóval sűrűbbek, így takarékosabban használhatóak. Ez is egy drága
hobbi lehet, ahogy a fotózás is.

A garadnai templom

Honismereti kirándulás Szegeden
Aki kalauzol minket: Vajda Róbert (TS ENG HU)

„A magyar Alföld legszebb délibábja
Te vagy, szülötte városom, Szeged […]”
Halászlé, Paprika, Napfény városa, Szabadtéri játékok (a
nagybetűk nem a véletlen művei: a lelkes Szeged
szülötte gondol külön tisztelettel ezekre) „őzés”… e
szavak hallatán ha nem is soroljuk fel mindet, akkor
sincs olyan tájékozott ember, akinek ne SZEGED –
bocsánat, Szöged – jutna az eszébe. Vajon akkor is
eszünkbe jut-e, mikor napközben a C-Vitamint
magunkhoz vesszük, hisz ennek a feltalálása is szorosan
kötődik déli városunkhoz.
Csongrád-Csanád (régebben csak Csongrád) megye
székhelye,
nemrégiben
Miskolcot
megelőzve
Magyarország harmadik legnépesebb városa (2015: kb.
162 600 fő). Szeged a napfény városa, a napsütéses órák
átlagos évi összege itt meghaladja a 2100-at, ezáltal az
ország napfényben leggazdagabb tája.
Eredeti római kori neve Partiscum volt – létét a
sókereskedelemnek köszönheti. A Tisza és Maros folyók
torkolatánál fekvő várost először 1183-ban említik egy
oklevélben, magyar nevének eredetét homály fedi;
egyes vélekedések szerint a két folyó találkozásának
szöge,
mások
szerint a Tisza
itteni
éles
kanyarulatának
a szöge
szolgálhatott
alapjául, így lett
a „szeg” szó „d”
helynévképzővel
ellátva.
1247-ben
IV. Bélától kapta
városi rangját,
melyet III. Károly
1719. május 21én megerősített:
Szegedet szabad
királyi várossá
nyilvánította –
A Városháza tornya — és a tavasz
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azóta május 21. Szeged napja.
Szeged ezt követően sokat fejlődött, a felvilágosodás
útján is, lezajlottak az utolsó boszorkányperek és
megépült az első nyomda is. 1833-ban érkezett az első
gőzhajó, nem jelentéktelenebb utassal a fedélzetén,
mint Széchenyi István .
1849-ben Szeged volt a forradalmi kormány utolsó
székhelye, Kossuth itt mondta el utolsó nyilvános
beszédét. Nem sokkal ezután, 1854-ben a mai
nagyvárosok közül Szegeden fütyült legelőször a
lokomotív. Később egy ideig a híres Orient-Expressz is
közlekedett a várost érintő vonalon.
1869-ben megnyílt Pick Márk boltja, a mai hírös Pick
Szalámigyár elődje.
1879 sorsfordító volt a város életében, melyet időrőlidőre számos tűzvész, árvíz pusztított, sőt idegen
seregek is leromboltak, mégis 1879. március 12.
bizonyult a legtragikusabb napnak: a megáradt,
háborgó, jéghideg Tisza éjjel 1 óra után áttöri a várost
védő töltést és villámgyorsan lerombolja az alvó
Szegedet. Mivel akkoriban a város palotái, meg néhány
templom kivételével a házak szinte mindegyike
vályogból volt, így az árvíz gyakorlatilag teljesen
elpusztította a várost. Az épületek több, mint 95%-a(!)
odalett és kb. 165 ember életét vesztette. A károk
mértékét megállapítva jogosan merült fel a kétely:
egyáltalán lesz-e még Szeged? Ferenc József császár a
pusztítást látva megígérte: Szeged újjáépül és szebb
lesz, mint valaha volt! A császár állta a szavát.
A város újjáépítéséhez példátlan belföldi és nemzetközi
összefogás jött létre: védelmére körtöltést építettek,
azon belül pedig az akkori stílusirányzatnak

megfelelően körutas-sugárutas városszerkezet épült
fel – a régi szabálytalan utcák, a vár, a palánk már
nem tartoztak egy modern nagyvárosi képhez, így
végleg eltörölték őket. Ez a klasszikus körutas-

Belvárosi utcakép

sugárutas városelrendezés Magyarországon csak
Budapesten és Szegeden figyelhető meg (talán
ezért idegen egy szegedinek szerkezetileg minden
más hazai város).
Bár sok szegedi nem veszi jó néven, ha azt mondják:
Szeged mai báját az árvíznek köszönheti, de így
utólag beláthatjuk: az árvíz jót tett Szegednek. 1879
-1883 között létrejött egy rendezett, modern
nagyváros, mely nagyvonalú széles utcáival,
szecessziós épületeivel, eklektikus városképével
feledhetetlen hangulatot sugároz.
A város lakói sem voltak hálátlanok, az új körút
egyes részeit a segítséget nyújtó városokról
nevezték el (Bécsi krt., Londoni krt., Párizsi krt.,
Berlini krt., Brüsszeli krt., Római krt.,) és
megfogadták, ha Szeged újjáépül, akkor a város
létezéséért hálából egy templomot építenek – ez a
fogadalmi templom a Dóm, ami 1930-ra készült el a
hozzá tartozó térrel. Az építés során került elő a régi
templom romjaiból Szeged máig álló legrégebbi
épülete, a Dömötör-torony.
A város 1880. június 5-én egyesült a Tisza túlpartján
lévő Újszegeddel, ahová az 1883-ban átadott hídon
lehetett átkelni.
1908-ban indult meg a lóvasutat felváltó villamos
közlekedés, mely azóta is ékessége a városnak.
A trianoni békeszerződés miatt átalakult a város
régiós szerepe, 1921-től ide települt a kolozsvári
egyetem. Amit Szeged elvesztett, Miskolcnak még
megvan: 1927-1975 között közlekedett a szegedi
kisvasút, a tanya, falvak portékáit, népeit behozva a
városba – a szocialista eszmék áldozata lett, ma is

nyögi a tanyavilág ezt a veszteséget. Érdekesség, hogy
a Miskolcon közlekedő, elsőként felújított hibridmozdony, az Mk48 2021, anno Szegeden szolgált.
Vigyázzatok a kisvasútra!
A II. világháborúban nagy károkat szenvedett a város
és mivel Trianon átrajzolta a közlekedési térképet is,
így a város vasúti hídja már nem épült újjá.
1962-ben Csongrád megye székhelye lett és kezdetét
is vette az urbanizáció: sorra nőttek ki a földből a
különböző színű, magasságú és elrendezésű
panelépületek. A szocializmus éveiben a város könnyű
- és élelmiszeripari szerepét erősítették (gyufagyár,
kendergyár, textilgyár, ruhagyár, tejipar, szalámigyár,
konzervgyár), de azért akadt más ipar is (kábelgyár,
házgyár, téglagyár). Az 1965-ben meglelt olaj és
földgáz átformálta a város ipari összetételét. A
„szegedi-medence” ma is stabilan biztosítja az ország
olaj és földgáz ellátását.
1970-ben a Tisza az 1879-es árvizet meghaladó
vízszinttel áradt. Nagy volt a készültség, a város
megúszta.
Szeged a régió legnagyobb szellemi központja. A
Nemzetközi jelentőségű MTA biológiai kutatóintézet
1973 óta működik itt.
1979-ben létesült – a vidéki városokban elsőként – az
első trolibusz vonal. A trolibusz közlekedés azóta is
nagy népszerűségnek örvend Szegeden.
A rendszerváltás utáni 90-es években sorra mentek
tönkre vagy költöztek el az ipari üzemek, így Szeged
mára a régió fontos kulturális, tudományos központja
és egyetemváros lett. A Szegedi Tudományegyetem,
régen József Attila Tudományegyetem (JATE) és a
Szegedi Orvostudományi Egyetem (SZOTE) az ország
kiváló minősítésű intézménye.

2000-ben
a
romániai
Nagybánya
egyik
bányavállalatának létesítményéből cianid és nehézfém
tartalmú szennyeződés jutott a mellékfolyókon
keresztül a Tiszába. A szennyezés és pusztítás mértéke
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akkora volt, hogy akkor azt sejtették, soha nem lesz
már Tiszavirágzás. A természet—ha lassan is,— ám
regenerálódott, és ma már újra megfigyelhető ez az
egyedülálló jelenség. 2006-ban ismét árvíz fenyegette
a várost és nem is akármilyen: több mint 10 méteres
vízszinttel áradt a Tisza – rámutatva a várost védő
meglévő mellvédmű gyengeségeire, melyet 20132015-ben teljesen felújítottak.

 A jól ismert Szegedi Ifjúsági Napok (SZIN)
 Nemzetközi Tiszai Halfesztivál és Halfőző verseny
 Szegedi Adventi Piac

Szegeden nagy múltja van a kajak- és kenusportnak. A
város melletti színvonalas evezőspályán, a Maty-éren
tartanak Kajak-kenu világbajnokságokat.
Szegedhez természetesen hírességek is köthetők:
Szeged nevét a világgal Szent-Györgyi Albert 1937-es,
többek közt a C-vitamin felfedezéséért kapott Nobeldíja ismertette meg. Hírességei közé tartoznak még (a
teljesség igénye nélkül): Juhász Gyula, Móra Ferenc,
Mikszáth Kálmán, Tömörkény István (írók), Dankó Pista
(cigányprímás), Lékó Péter (sakkmester), Gregor József
(operaénekes) és József Attila, akit itt tanácsolt el a
tanári pályáról az egyetem „fura ura”.

A 2006-os árvíz

2017-ben nyitotta meg kapuit az „ELI” lézeres
kutatóközpont és teljes körű felszerelése, a kutatási
infrastruktúra kiépítése várhatóan 2023-ra fejeződik
be.
Az utóbbi évek folyamatos városfejlesztései
átformálták a városképet, megnőttek az autómentes
övezetek, megszépültek a parkok, terek, teljeskörűen
felújításra került a közösségi közlekedés – ma Szeged
már más arcát mutatja, mint akár 20 évvel ezelőtt.
Klímája szubmediterrán, azaz nyáron forró, a tél pedig
enyhe. A fülledt nyári estéken nem csoda hát, ha
zsúfolásig megtelnek az enyhülést kínáló teraszok.
Szeged számos rendezvény otthona lett, csak a
legfontosabbakat említve:
 Május 21-e környékén a Szeged napja ünnepség

sorozat, a borfesztivállal és hídivásárral
 Júliustól tart a világhírű Szegedi Szabadtéri Játékok,

ahol mindig nagy élmény egy előadás
megtekintése, már csak a helyi adottságok miatt is
 Szőregi Rózsaünnep – a virágok királynőjének
fesztiválja
 Augusztus 20-i ünnepség sorozat, koncertekkel,
utcabállal
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Pici virtuális sétánkkal érjük el azokat a látnivalókat,
amiket mindenképp érdemes megnézni egy szegedi
kirándulás során. Kezdjük talán a Szent István téren,
ahol az 1904-ben épült, szecessziós stílusú vasbeton
víztorony áll, Szeged első víztornya, ami egyedi
ipartörténeti műemléki védettséget élvez. Szegeden –
alföldi város lévén – fontos a víztorony, hogy a fölsőbb
emeleteken is biztosítva legyen a víznyomás. E célból
jelenleg
négy
víztorony működik a
városban, a legnagyobb a rókusi.
Na de vissza az
„Öreg hölgy”-höz –
különös
élmény
bemenni és felmászni a tetejére azokon
a napokon, mikor
nyitva tart. Érdekes
kiállítás várja benne
a szikvíz (azaz szóda)
kedvelőit.
A város felé haladva
A kivilágított „Öreg hölgy”
a Kakasos-templom
takarásából megláthatjuk az Anna-fürdőt és
megkóstolhatjuk a MÁV-palotával szemben éjjel-nappal
felszínre törő 51°C fokos gyógyvizet, az Anna-vizet. A
szemben lévő MÁVpalotát egy időben a forrás vizével fűtötték, ez volt
Magyarországon az első, geotermikus energiával
működő fűtés.

Az Anna-kúttól csak tíz lépés Szeged főterének, a
Széchenyi térnek a sarka. Számos dolog látható itt – a
bíróságtól kezdve a Postapalotán, Vasalóházon, Tiszaszállón át a városházáig. A városháza sárga épülete
mellett a Bérpalota és a Zsótér-ház (melyben a híres
Szeged étterem működik) található. A Bérpalota és a
Városháza között épült a velencei híd mintájára a
„Sóhajok hídja”, a célból, hogy 1883-ban Ferenc József
az utca érintése nélkül átjuthasson a városházára. Ma
a szegedi köztudatban az
áll, ha az ember áthalad
alatta és kíván magában
valamit, az teljesülni fog…
Folytassuk a városnézést a
Kárász utcán, Szeged sétáló
utcáján vagy ha így jobban
tetszik:
korzóján.
A
szegediek szeretnek korzózni, teraszokon múlatni
az időt és bámészkodni, így
itt számos vendéglátó
egység rendelkezésre áll. A
hangulatos Klauzál-tér állja
A (szegedi) Sóhajok hídja
utunkat
először,
szép
szobraival, régi fényű Virág cukrászdájával és a Rétes
Rozival. A Kölcsey utcán jobbra kis kitérőt téve a ReökPalota impozáns épületét csodálhatjuk meg.

Reök-palota

A Kárász utca forgatagán átvágva a Dugonics tér fogad
minket az egyetem épületével és a zenélő szökőkúttal,
mely a szegediek egyik kedvenc találkozó helye.
A Jókai utcán tovább haladva az Aradi Vértanúk
teréhez jutunk, innen nyílik a Dóm tér és itt látható a
Hősök kapuja: a rajta található freskó az I. világháború

elesett hősei, a 12 000 szegedi katona emlékére
készült.
A körúton a
Tisza
felé
sétálva
a
folyóparton
láthatjuk az
1979-ben
létesített
Árvízi
Hősök kapuja
emlékművet
– attól a töltésen a városból kifelé menet látható egy
Tisza menti erdős rész, amit boszorkányszigetnek
neveznek, bár nem is sziget. 1728-ban a várost
„boszorkánypör” keverte Európa-szerte kedvezőtlen
hírbe – az állítólagos boszorkányokat ebben az erdős
részben égették el.
Az emlékműtől a Tisza mellett a belváros felé haladva
elsétálunk a klinikák sokasága és a Kalapos hölgy
szobra mellett, majd a Sellő-háznál gondolva egy
merészet, balra bevágunk a Dóm-térre, melynek
mérete a velencei Szent Márk térével azonos. Körben
az árkádok alatt az országban egyedülálló Nemzeti
Emlékcsarnokot (Pantheon) hoztak létre. A Fogadalmi
templom a mellette lévő Dömötör-toronnyal a város
meghatározó szimbóluma. Szemben a templommal
látható Szeged zenés órajátéka. A tér 1931 óta ad
otthont a már világhírűvé vált Szegedi Szabadtéri
Játékoknak – a tér egyedi hangulata, akusztikája
felejthetetlen
élményt nyújt.
A Dóm mellett van a
Somogyi Könyvtár és
az Oskola utcán
haladva elérünk a
Múzeumhoz, amely
előtt a tér és a
szökőkút tavaly újult
meg.
A múzeum mögött
található
a
rendbehozott
vár
egy kis darabja, vele
srégen szemben a Fogadalmi templom/Dóm
Szegedi
Nemzeti
Színház épülete áll. A „Stefánián” andalogva először
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Erzsébet királyné, majd Dankó Pista szobrába botlunk, közvetlen a Kass-szálló
patinás épületének társaságában.
Kiérve a kiskörúthoz a Belvedere-palota és az Új Hungária szálló fogad minket,
kicsit távolabb a part mentén az Ifjúsági ház valamint a Pick Szalámi és Szegedi
Paprika Múzeum vár bennünket.
Ezután a kiskörúton visszasétálva az Anna-kúthoz, be is zárhatjuk túránkat.
Meg kell említeni, a szűk belvároson kívül is van látnivaló, ezeket megnézni jó
lehetőség a városnéző kisvonat. Érinti az újszegedi városrészt (Napfényfürdő
Aquapolis, liget, Vakok intézete), a szegedi nagyállomást, az „Indóházat”
valamint az alsóvárosi Ferences templomot és kolostort.

Klauzál tér

A belvárostól néhány percnyi sétára van a szegedi Új zsinagóga, mely a világ 4.
legnagyobb zsinagógája. Kicsit távolabb van ugyan a városban, de tartalmas
kikapcsolódást nyújthat az Egyetemi füvészkert, a Szegedi Csillagvizsgáló és a
Szegedi Vadaspark. Igazi különlegesség a dorozsmai szélmalom, mely szintén
látogatható.
A Szeged környéki látnivalók között feltétlen meg kell említeni :
 az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkot
 a Magyarország legmélyebb pontját bemutató Mélypont emlékhelyet
Tiszaszigeten, ami a legújabb felfedezések szerint pont a város másik
odalán, Gyálarét mellett található 75,8 méteres „magasságával”
 Makó városát
 Szabadkát és környékét, a palicsi állatkertet
 A Fehér-tó tájvédelmi körzetet
 A Mártélyi tájvédelmi körzetet (a Hédi büfével).
Ennyi bandukolásban meg is éhezhettünk akár – mi mást lehetne Szegeden
fogyasztani, mint a hírös filézett szegedi vegyes halászlevet – természetesen
túrós csuszával. De ne feledkezzünk meg az eredeti szegedi gulyáslevesről
sem.

Korzózók

Dorozsmai szélmalom

A velem Szegedre évente rendszeresen visszatérő vendégek nem tudnak
betelni a szegedi halászlé nyújtotta élménnyel és hát valljuk be: mi lehet egy
hely számára nagyobb dicséret, mint az a mondat, hogy: „én boldogan el
tudnám képzelni itt az életem”. De mitől is híres Szeged? Egész egyszerűen
attól, hogy Szeged. És ezt minden szegedi tudja – ha ki nem is mondja:
érezteti.
„[…] Magyar emlékül és magyar reményül
Állj boldogan és büszkén, ősi város,
Símulj szerelmes szívvel a Tiszához.”
Juhász Gyula: Szonett Szegedhez
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Farsang
Eredetileg…
A farsang név német nyelvterülethez köthető szó. A források a 13-14. század közé teszik első megjelenését. A
latin országokban ugyanerre az időszakra a karnevál szót használják.
A tél vége és a tavasz kezdete, a termékenység és bőség időszakának kezdete az ókori népek mindegyikénél jeles
ünnep volt, amit különféle maszkokba öltözve ünnepeltek.
A kereszténység terjedésével Európában az archaikus ünnepek gyakorlatilag eltűntek a mindennapokból és csak
a középkor végétől, a reneszánsz korszaktól kezdtek újra megjelenni. Az eltűnés valószínűleg azzal
magyarázható, hogy a dorbézolások során rendszeresen voltak randalírozások, erőszakos cselekmények. Az
erőszakosságot, iszákosságot, torkosságot és bujaságot pedig az egyház nem nézte jó szemmel. Ezért
megpróbálták minden eszközzel visszaszorítani; teljesen felszámolni azonban mégsem sikerült. A középkor
végétől az egyház taktikát váltott és az ősi ünnepeket keresztény tartalommal kezdte megtölteni. Az immár
keresztény tartalommal bíró télbúcsúztató az egyház számára is elfogadható volt, semmi nem állhatta útját,
hogy világméretűvé váljon.

Szokások, hagyományok
A magyar farsangi szokások a néphagyományra épülnek. Az arisztokrácia körében inkább a reneszánsz elemeket
tartalmazó karnevál típusú ünneplési formák voltak népszerűek. Már Mátyás korából vannak feljegyzések ilyen
mulatságokról. Mai tipikus képviselője például a bécsi és a pesti operabál.
A báli szezon időszakában számos népi bálozási forma is kialakult. Létrejöttek a különböző szakmák és
népcsoportok báljai, mint például a céhes bálok, ahol egy-egy szakma képviselői együtt ünnepelnek. Hódító
útjukra indultak a terület alapján szerveződő bálok, melyeknek tipikus képviselői a batyus bálok. Az ünneplők
néha nemenként és korcsoportonként is elkülönültek, ilyen volt például az asszonyfarsang.
A farsangi ünnepkör leglátványosabb elemei a jelmezes felvonulások. Hazánkban az egyik legismertebb ilyen a
mohácsi busójárás. A különböző országokban zajló rendezvények közös jellemzője, hogy az utolsó farsangi
hétvégére esnek. Külföldi ismert karneválok a riói és a velencei. A riói karnevált jelenlegi formájában 1928 óta
rendezik meg. Az ünnepség csúcspontja a szambaiskolák jelmezes felvonulása. A velencei pedig a világ
legrégebbi, közvetlen hagyományokkal rendelkező farsangi felvonulása.

Egy kis ízelítő a farsang legfinomabb édességeiből, a fánkokból:
Szalagos fánk
Hozzávalók 28-30 darabhoz:
½ kg liszt
2 dkg élesztő
5 dkg porcukor
5 dkg vaj
2 tojássárga
1 pohárka rum
½ liter tej
Késhegynyi só
1 liter olaj vagy 1 kg zsír a sütéshez
A liszt legyen szobahőmérsékletű, a
helyiség, ahol dolgozunk, egyenletes
meleg, huzatmentes legyen. A takaró
kendő, a gyúródeszka szintén meleg
legyen. 3 dl langyos tejjel, az
élesztővel, egy kanál porcukorral, 3
kanál liszttel félsűrű kovászt készítünk.
A többi porcukorral a tojássárgát

elkavarjuk, az érett kovászhoz adjuk,
jól elkeverve hozzáöntjük a langyos
vajat, a lisztet és
annyi langyos tejet,
amennyiben a sót
feloldottuk,
hogy
lágy,
kalácstészta
sűrűségű
tésztát
kapjunk. Fakanállal 20
percig verjük vagy
géppel dagasztjuk. A tetejét liszttel
megszórjuk, letakarjuk és langyos
helyen jó másfélszeresére kelesztjük.
Utána lisztezett deszkára kiborítjuk,
kezünkkel
ujjnyi
vastagra
szétnyomkodjuk, vizespohár nagyságú
fánkszúróval kiszaggatjuk, és gyengén
lisztezett deszkán letakarva, még kb. ½
órán át kelesztjük. Vigyázzunk
azonban, hogy a tészta túl ne keljen,
mert akkor nem lesz szalagos. A fánkot

középforró bő zsiradékban, egyenletes
tűzön sütjük. A zsiradék hőfokát
próbafánk-darabbal
próbáljuk ki. Ha túl forró
a zsír, akkor hirtelen sül,
és a belseje nyers
marad, nincs ideje a
növekedésre, nem lesz
szalagos. A megkelt fánk
felső része kerüljön a
sütéskor alulra; egyszerre csak annyit
süssünk, amennyi kényelmesen elfér,
hogy helye legyen a növekedésre. A
sütés kezdetén az edényt befedjük,
majd ha átfordítottuk, fedő nélkül
sütjük tovább. Szűrőkanállal szedjük ki
tiszta papirosra, s még forrón vaníliás
cukorral meghintjük. Melegen tálaljuk.
A lehullott széleket összegyúrjuk, újra
kelesztve kiszaggatjuk, és utoljára
sütjük.
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Csörögefánk

Tarkedli/talkedli avagy cseh fánk

Hozzávalók 22 darabhoz:
35 dkg liszt
5 tojássárgája
1 kk. cukor
Kevés tejföl
Csipet só
Sütéshez olaj

Hozzávalók 20 db-hoz:
30 dkg finomliszt
2 dkg élesztő
2 ek. cukor
3,5 dl langyos tej
1 db tojás
1 csipet só
2 ek. olvasztott vaj
10 g vaníliás cukor

A lisztet a
tojássárgával, a
cukorral, csipet
sóval és annyi tejföllel gyúrjuk össze, hogy levestészta
keménységű legyen. 22 pici gombócot formázunk belőle,
mindegyikből vékony lapot nyújtunk, és
derelyemetszővel párhuzamosan bevagdosva, a végeket
a vágásokon keresztülhúzzuk. Bő, forró olajban hirtelen
tűznél aranysárgára sütjük. Porcukorral meghintve, forró
barackízzel tálaljuk.

Amerikai fánk
Hozzávalók:
2 pohár liszt
(kb.35dkg)
1 pohár cukor
(kb. 25dkg)
1 pohár tej (2,5dl)
½ teáskanál só
1 csomag sütőpor
1 csomag vaníliás cukor
2 evőkanál étolaj
2 egész tojás
A lisztet megszitáljuk, belekeverjük a sót és a sütőport. A
tojást összekeverjük a cukorral, a vaníliás cukorral.
Beleöntjük az olajat, majd a tejet. Végül belekeverjük a
lisztet. A kész tésztával egy kinyomó zsák segítségével
megtöltjük a fánksütő formát, amit előtte vajjal, vagy
margarinnal kikentünk. Ha nincs fánksütőnk, akkor a
muffin sütőben is meg lehet sütni. A formát csak félig
töltjük meg, mivel a sütés hatására a tészta a duplájára
nő meg. Előmelegített sütőben 10 perc alatt megsül. A
megsült fánkokat porcukorral megszórjuk. Lekvárt is
adhatunk mellé. Ízlés szerint porcukor helyett
cukormázzal is megkenhetjük.

Churros - spanyol édesség
Hozzávalók 4 adaghoz
2,5 dl víz
2 ek. barna cukor
1 csipet só
8 dkg vaj
15 dkg finomliszt
2 db tojás
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½ teáskanál vanília aroma
2 dl napraforgó olaj
(a sütéshez)
3 dl híg csokoládé puding
(a mártogatáshoz)
A tetejére 5 dkg cukor,
2 teáskanál fahéj.

A sütéshez kevés olvasztott zsír vagy olaj, a tálaláshoz
ízlés szerint porcukor, házi baracklekvár.
Az élesztőt langyos, cukros tejben felfuttatjuk. A lisztet
tálba szitáljuk, közepébe mélyedést készítünk, a sóval,
cukrokkal elkeverjük. A megkelt élesztőt hozzáadjuk,
valamint az olvasztott vajat, tojást, és a megmaradt
langyos tejjel, kézi habverővel kikeverjük.
Egy
papírtörlőt szoktam tenni a tetejére, majd radiátorra
állítom, ¼ órát hagyom pihenni. Tarkedli sütő
hiányában nagy teflon serpenyőben is kisüthető. 4-5
kis halmot merítek egy kisebb merítőkanállal a
tésztából. A serpenyőt étolajjal kikenem. 1-1 percet
sütjük mindkét felét. Nagyon finom, gyenge szokott
lenni. Házi baracklekvárral, porcukorral meghintve
tálaljuk.

Egy lábasba öntsük bele a vizet, barna cukrot, sót és a
vajat. Tegyük a tűzre. Amikor
felforr, keverjük hozzá a lisztet,
és addig kavarjuk, amíg egy nagy
gömböcöt nem kapunk. Vegyük
le a tűzről, és hagyjuk kihűlni a
tésztát. Adjuk hozzá a tojásokat
és a vanília kivonatot, majd
robotgép segítségével keverjük
simára. Forrósítsunk olajat (nem
kell bő olaj, de forró legyen), és
készítsük elő a fahéjas cukrot,
hogy lecsöpögtetés után rögtön
meg tudjuk hempergetni benne
a fánkokat. Tegyünk egy közepes átmérőjű, csillag
formájú véget a habzsákra. Töltsük bele a masszát, és
szépen nyomkodjuk bele a forró olajba a kb. 5-10 cm-s
fánkcsíkokat (célszerű egy háztartási olló használata,
amivel le tudjuk vágni a habzsákból kijövő
fánkcsíkokat). Ha biztosra szeretnénk menni, egy
sütőpapírra előre kinyomkodjuk őket és onnan tesszük
a forró olajba. Hamar sül, forgatjuk, s amint pirul, már
kész is.

Egészségsarok: a sokoldalú méz
Az ember 10-15.000 éve fogyasztja a mézet. A korabeli
feljegyzések szerint a mézet több, mint 300 féle betegség
gyógyításában alkalmazták, napjainkban csupán 70
félénél. Érdekesség, hogy 100g mézhez is 15 000
méhecske munkájára és egymillió virágra van szükség!
Apiterápia: egy ősi gyógymód
Az immunrendszerünk erősítésére a téli hónapokban van a
legnagyobb szükség, az egészség megőrzésére pedig
hatékony és természetes ősi módszer az apiterápia, amely
alatt a méhek által előállított anyagok gyógyító célú
felhasználását értjük.
Az immunerősítésre használt termékek egy része
növényi eredetű, mint a méz, a propolisz,
míg a másik része a méhektől
származik, úgymint a méhpempő.
A felsorolt anyagok összetételüknek
köszönhetően pótolják a fontos
tápanyagok hiányát, így
szervezetünkben kulcsfontosságú
szerepük lehet.
Télen a test több energiát
igényel, így alkalmazkodik
a környezeti változásokhoz, ezért ebben az
időszakban kiemelt jelentőséggel bír az
immunerősítés.
A méhpempő a dolgozó méhek garatmirigy váladéka, a
fiatal méhek táplálására szolgál, a kiváltságos méhkirálynő
pedig egész életében fogyasztja, számára ez a hosszú élet
titka. Az immunrendszer támogatására, fertőzések,
influenza megelőzésére, érelmeszesedés, szívinfarktus,
időskori elbutulás, cukorbetegség, csontritkulás,
makuladegeneráció megelőzésében is jól alkalmazható
étrendkiegészítő. Fogyasztása kúraszerűen ajánlott lehet.
A propolisz a méhek által a rügyekről begyűjtött gyanta,
amihez a méhek saját váladékukat injektálják. A propolisz,
mint egy bástya védi a kaptárat, megakadályozva a
fertőzések és kórokozók behatolását, illetve a méhek
megbetegedését is féken tartja.
Németh Józsefné Márta természetgyógyászreflexológus: Vírusellenes „gyógyszer”, az influenza,
nátha legyőzésére alkalmazzák előszeretettel, de egyéb
légzőszervi megbetegedések, gyomorhurut,
vastagbélgyulladás, fogínygyulladás, illetve szájüregi
problémák kezelésére is nagyon jól. Abszolút intelligens,
ugyanis felismeri a káros baktériumokat, és csak ezeket
pusztítja el, a jótékonyakat nem. Fertőzés esetén 1-3 g

fogyasztása javasolt, mézben elkeverve, és gyógyulás
után is ajánlott folytatni a gyógymódot körülbelül egy
hétig.
A méz kedvezően hat az izomzat, a szívizomzat
működésére, tisztítja a vért, jót tesz az emésztésnek,
vérnyomáscsökkentő hatása is van, nagy az
energiatartalma, a fáradtság leküzdésében is hatásos.
Egy kiskanálnyi méz kiválóan nyugtatja a stresszes
idegrendszert és jól hat a férfi potenciára is. Akár
minden nap is lehet enni, naponta 50-150 grammot.
Speciális mézek
A hársméz görcsoldó, hörghurutra, álmatlanság ellen
hatékony, valamint gátolja az érelmeszesedést.
Az akácmézet főleg emésztési zavarok esetén
használják, de erős köhögés ellen is jó,
hiszen hurutoldó hatású.
A mentaméz fájdalomcsillapító és
emésztésjavító hatású.
A gesztenyeméz a legyengült
beteg étvágytalansága
esetén jó, ezen
kívül vérszegénység ellen, mivel magas
a vastartalma. Külsőleg visszérproblémák, érgyulladás
és a nemi szervek gyulladása (ülőfürdő) esetén.
A levendulaméz főleg veseproblémák ellen hatékony,
de féreghajtó hatása is van. Álmatlanság, fejfájás
esetén kiváló. Ez egy olyan méz, amit nyílt sebekre rá
lehet tenni, gyorsítja a sebgyógyulást.
Az eukaliptuszméz féreghajtó és a légúti panaszoknál
segít.
A fenyőméz vizelethajtó hatású,
veseproblémáknál, ödémáknál használható.
A hajdinaméz a bőrképződést segíti, hámosító hatású.
Az apiterápiában használnak még kakukkfűmézet,
lucernamézet, mustármézet, kutyatejmézet, tökmézet,
máriatövismézet stb.
Forrás: https://sokszinuvidek.24.hu/otthon-keszult/2021/01/17/
apiterapia-osi-gyogymod-ami-telen-is-a-rendelkezesunkre-all/
https://www.napfenyesgyogykozpont.hu/a-mez-jotekonyhatasai/2021.02.10.

29

Gólyahír

Török Csenge Eliza vagyok, 2021. 02. 11-én láttam (volna) meg a
napvilágot (ha nem esik a hó).
Átlagos adottságokkal születtem , 3310 grammal és 54cm-rel.
Egyelőre jó étvággyal, sok alvással hozok boldogságot a családnak.
Apukám Török Zoltán, folyamatmérnök.
Pável Boldizsárnak hívnak, 2021. 01. 21-én láttam meg a napvilágot
3990 g súllyal és 58 cm hosszal, családom legnagyobb örömére.
Apukám Pável József hegesztő nagyon büszke rám.
Istvánkó Áron vagyok, 2021. 02. 04-én
születtem 3200 grammal és 51 cm-rel,
a szüleim és a testvéreim nagy-nagy
örömére. Apukám Istvánkó Zoltán
üzemvezető helyettes.

Szívből gratulálunk a legkisebbek érkezéséhez, jó egészséget,
sok-sok örömteli pillanatot kívánunk családjaiknak!

Gyereksarok
Itt a farsang, áll a bál,
keringőzik a kanál,
Csárdást jár a habverő,
bokázik a máktörő.
Dirreg, durrog a mozsár,
táncosra vár a kosár.
A kávészem int neki,
míg az örlő pergeti.
Heje-huja vigalom!
Habos fánk a jutalom
Mákos patkó, babkávé,
ez aztán a parádé.
(Gazdag Erzsi: Itt a farsang)
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- Hegytető, te hófehér,
mondjad, meddig tart a tél?

- Három szellő keltegeti,
másik három öltözteti,

- Megmondhatom én azt néked:
míg a tavasz fel nem ébred...

rózsafából a szekere,
margaréta a kereke,

- Szürke téli fellegek,
hol alszik a kikelet?

ha elindul, olvad a hó,
szalad előle Télapó!

-Túl az óperenciákon,
ibolyából vetett ágyon...

(Zelk Zoltán : Ki kelti fel a tavaszt)

Zúzmarás ág, mondd meg azt,
ki kelti fel a tavaszt?
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Kvíz
1. Milyen eredetű a farsang
szavunk?

5. Melyik kollégánk dolgozik legrégebben a
Járműjavítóban az alábbiak közül?

a) finn
b) német
c) orosz

a) Germus Imre
b) Szűcs Attila
c) Vajda Róbert

2. A hagyomány szerint mi a
célja a farsangi
ünnepségeknek?

6. Mire utal az 5S-ből az első „S”?
a) Szortírozásra
b) Számozott dobozokba rendezésre

a) a tél búcsúztatása, a tavasz köszöntése

c) Szigorú rendre

b) a karácsonyról maradt bor elfogyasztása
c) a pártában lévő leányok felkészítése a
párkeresésre

7. Mit a legnehezebb festeni Tóth Attila
kollégánk szerint?

3. A felsorolt három város közül kettő
világhírű, turistacsalogató karneváli
rendezvénysorozattal büszkélkedhet.
Melyik a KAKUKKTOJÁS?

a) Tájképet
b) Arcokat

c) Gyümölcsöket

a) Velence
b) Rio de Janeiro
c) Rovaniemi
4. Melyik a leghíresebb hazai farsangi
rendezvény?
a) Tokaji Télüldözés

b) Debreceni Kikeletköszöntő
c)

Mohácsi Busójárás
Megfejtéseteket várjuk a HR osztályra a szokott módon, a helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Név: ..............................................................................................................................
Törzsszám:.....................................................................................................................
Terület: .........................................................................................................................
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