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Bemutatkozunk

Pankacziné Tóth Ágnes pénzügyi ügyintéző
kollégánk írásait is olvashattátok már korábban is
a TSzikrák lapjain. Most előbb időutazásra invitál
bennünket az általa készített interjúkban. Ági a
komplett karácsonyi menü összeállításában is
segít ötletelni receptjeivel a 16–17. oldalon.

Ficsor Anita adatfeldolgozó munkatársunk a korábbi
lapszámoknak is rendszeres és lelkes szerzője volt,
az általa megszerkesztett változatos kvízekkel tesztelhetitek általános műveltségeteket. Ünnepi számunk
általa írt rejtvényének helyes megfejtői között is sorsolni fogunk, ahogy azt már megszokhattátok. (19. o.)

Bene Ákos vállalatirányítási specialistát a TSzikrák
új szerzőjeként köszönthetjük. Első írásában ízelítőt ad nekünk cégünk 160 éves történelméből, a
legfontosabb és legérdekesebb adatokat összefoglalva Társaságunk történetéből. (10–11. o.)

Kedves Kolléga, kedves Olvasó!

Bolla Márió beszerző kollégánk is frissen
csatlakozott csapatunkhoz. Jubileumunkra
való tekintettel olyan patinás cégeket gyűjtött
csokorba, amelyek hozzánk hasonlóan idén
kerek évfordulót ünnepelnek. (12. o.)

Laszák Lívia HR vezetői teendői mellett az
író-szerkesztő csapat tevékenységét segíti,
támogatása és lektori munkája kulcsfontosságú
a lap megjelenésében.

Oláh Péter az Értékesítésen dolgozik, mindennapi
munkája mellett szakít időt a TSzikrák változatos
témájú cikkeinek írására. Ezúttal Karácsony a
nagyvilágban címmel hozott érdekességeket a
közelgő ünnepről. (18. o.)

Szabó-Zoller Zsófia kommunikációs munkatárs
októbertől főszerkesztői minőségben fogja össze és
ellenőrzi a tartalmat, szerkeszti, tördeli, grafikailag kiegészíti
és teszi nyomdakésszé az elkészült anyagokat.

2019. utolsó havi lapszámunkkal két
kötelességünknek teszünk eleget:
tisztelgünk Társaságunk 160 éves múltja
előtt és ráhangolódunk decemberi
ünnepeinkre. Ez a kötelességünk inkább
elkötelezettséget jelent: belülről fakad és
mint a TSH-család belső lapjának írói úgy
gondoljuk, csak úgy vihetjük tovább a
jelenben felelősségteljesen és méltón „a
járműjavító” értékeit, csak akkor
maradhatunk stabilak és sikeresek hosszú
távon a jövőben is, ha (meg)ismerjük a
múltunkat, tapasztalt kollégáink
segítségével tovább visszük a hagyományt
és átadjuk azt az „utánpótlásnak”.
Rengeteg régi fotó és történet gyűlt össze a
decemberi tartalom összeállítása során,
amiket terjedelmi korlátok miatt lehetetlen
teljes egészében megjelentetni. Képes és
írásos anyagok kerültek digitalizálásra,
hogy minőségromlás nélkül ismerhessék
meg őket a következő TSH-generációk is.
Leghitelesebb hírmondói Társaságunk
múltjának mégis nyugdíjas és több
évtizedes „járműjavítós” tapasztalattal is
rendelkező kollégáink. A jubileum
ünneplésével előttük is tisztelgünk.
Fogadjátok szeretettel a TSzikrák 2019.
utolsó havi számát Nekünk, Rólunk, Tőlünk.
Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánva,
TSzikrák-csapat
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Kedves Kollégák!
Nagy öröm számunkra, hogy ezt az oly fontos jubileumi évet Veletek együtt zárhatjuk, s közösen emlékezhetünk vissza
a Miskolci Járműjavító elmúlt 160 esztendejére. A Miskolci Járműjavító Miskolc legrégebbi olyan cége, amely 160 éve
ugyanazon a telephelyen végzi tevékenységét, s ezzel kihívó feladatokkal lát el minket, utódokat. Cégünk jogelődjét
a Magyar Államvasutak alapította, mikor a vasút megérkezett Miskolcra, s azóta számtalan miskolci családnak nyújt
biztos megélhetést. A kezdeti, alapítási nehézségek után egy sikeres, virágzó céggé nőtte ki magát, s működött így
hosszú évtizedeken keresztül.
Ezzel a sikerekben gazdag történelemmel a hátunk mögött, ebben a jubileumi évben nem kis kihívást okozott számunkra,
hogy a megváltozott piaci környezetnek megfelelve a legjobb minőséget tudjuk előállítani annak ellenére, hogy cégünk
infrastruktúrája nem felel meg mindenben a mai kor legújabb vívmányainak. Az elmúlt egy évet összegezve: valóban
rendkívül tartalmasan, izgalmasan, néha nehézségekkel és kihívásokkal gazdagítva telt mindannyiunk számára, s a jövő
év is számtalan kihívást tartogat.
Az eltelt egy év alatt sok új kolléga érkezett hozzánk. A közös munkával töltött idő alatt egy csapattá, egy nagy családdá
fejlődtünk, és minden nap azon dolgozunk, hogy az ősöktől örökölt hagyományos értékeket szem előtt tartva, de a mai
kor elvárásainak megfelelően tudjunk termékeket előállítani, értéket teremteni, s még hosszú évekig biztos megélhetést
nyújtsunk kollégáinknak és családtagjainak. Ennél szebb küldetés úgy gondoljuk, nem kell.
Szeretnénk, ha a visszaemlékezés üzenete a köszönet lenne. A köszöneté, mely mindenkit külön-külön megillet: a régi
kollégákat, akik egy stabil üzemet hagytak ránk, s a jelenlegi kollégáinkat, akik kitartottak mellettünk, s támogattak
minket a küzdelmes úton. Amikor az év elején a termelés kihívásaival szembesültünk, sokan kétkedve fogadták
megoldási javaslatainkat, s több munkatársunknak erőn felül kellett teljesítenie, hogy mégis elérjük célunkat, s le tudjuk
győzni az elénk gördülő nehézségeket. Még küzdelmes út áll előttünk, de hiszünk benne, hogy jó úton vagyunk. Hiszünk
abban, hogy csak közösen tudunk megfelelni a 2020-as esztendő kihívásainak. Ezért szeretnénk kifejezni hálánkat és
köszönetünket minden kollégánk és támogatónk részére.
Az elmúlt egy év összegzéseként elmondhatjuk, hogy valóban rendkívül tartalmasan, izgalmasan, néha nehézségekkel
és kihívásokkal gazdagítva telt mindannyiunk számára.
Kívánjuk, hogy legyünk büszkék arra, amit együtt elértünk, saját apró sikereinkre és hogy egy ilyen kiváló csapat tagjai
lehetünk. Mi nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a TS Hungaria Kft. csapatának tagjai lehetünk.
A december hónap nemcsak a munka és az év zárásáról, valamint a visszatekintésről szól, hanem a várakozásról, az
ünnepekről és a családról is. Bízunk benne, hogy az otthon meghitt környezetében, a családdal töltött idő kellő pihenést
és kikapcsolódást nyújt majd mindannyiunk számára. Kívánjuk, hogy az ünnepi időszak szeretteitekkel meghitten és
boldogan teljen. Köszönjük az ő támogatásukat is az elmúlt hónapok tekintetében. Kívánjuk továbbá, hogy együtt, egy
még tovább bővülő csapatként egy nagyon sikeres, boldog új esztendőt kezdjünk meg 2020. január hónapban.
Munkátokat, kitartásotokat, elhivatottságotokat megköszönve Kosztolányi Dezső szavaival kívánunk Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Nektek és Családotoknak.
Karácsony
Ezüst esőbe száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sürű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsürű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüst tükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von.
És zsong az ének áhitatba zöngve...
Csak a havas pusztán, a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

					
TS Hungaria Kft. Ügyvezetése
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Régi idők Járműjavítója – Interjú
Kérlek, pár szóban mondjátok el,
mikor, milyen területen dolgoztatok
Társaságunknál, hogyan ismerhetünk
Benneteket.
Hajkó Imre vagyok, 1971 májusától
vagyok a Járműjavító dolgozója, soksok szép emlékem van az itt töltött
hosszú évtizedekről. Innen a legtöbb
emlékem Janihoz [Bohács Jánoshoz]
kötődik meg Zsuzsihoz [Münnich
Gábornéhoz], együtt voltunk fiatalok
a Járműjavítóban. Tíz éve vagyok
nyugdíjas.
Dukát Balázs: 1978-tól dolgozom,
itt voltam tanuló is, még Lajos bácsi
[Kubi Lajos] vett fel, és Imrének
voltam hosszú ideig beosztottja.
Münnich
Gáborné:
1975-től
dolgoztam itt, a munkaügyön voltam,
a legtöbb területét bejártam, 4 éve
vagyok nyugdíjas.
Bíró Bertalan: 1971. szeptember
1-jén jöttem ide mint ipari tanuló,
karbantartásban
dolgoztam
harmincöt évet, ebből huszonötöt
mint csoportvezető. Mióta a
karbantartás megszűnt, a VII.
osztályban [Fővizsga] dolgozom mint
lakatos.
Bohács János: Annak idején,
1971 őszén együtt léptünk be
először a kapun Bíró Bercivel. Én
a
szerszámkészítő
műhelyben
kezdtem, később dolgoztam vonalin
is, más területeken is, jelenleg a
Komponens üzemben vagyok gyártás
csoportvezető.
Kubi Lajos: 1958. augusztus 1-től
2000. december 1-ig dolgoztam itt
különféle műszaki és adminisztratív
területeken, azon szerencsés emberek
közé tartozom, akiknek a családjában
hosszú és tartós munkaviszonyt
jelentett a MÁV. Mindkét nagyapám
mozdonyvezető volt Szerencsen,
apám itt a Járműjavítónál 42 évet
dolgozott és én is 42 évet.
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Hogyan emlékeztek a régi időkre,
mik a legemlékezetesebb események
az itt töltött évekből?
H. I. Betanított lakatosként kezdtem
dolgozni az üzemben, majd katonaság
után az ultrahang vizsgálóba kerültem. A főiskola elvégzését követően
(1980.) a Forgácsoló Műhely vezetését bízták rám. Ezután lettem a Vonali
területen főművezető, majd elődöm,
Pogonyi László – aki egyébként létrehozta a vonali reszortot – nyugdíjba vonulása után bíztak meg a Megmunkáló Gyáregység vezetésével.
Akkor ide tartozott a kerékpárjavítás,
a forgácsoló, a nagykovács, a rugó,
a vonali és a gyártás lakatos műhelyek. A későbbiek folyamán összevonták a termelő területeket, a VIII. osztályt és a VII. osztályt Termelő Divízió
néven, melynek 2009. december 31ig – nyugdíjba vonulásomig – voltam
vezetője.
Nagyon
szerettem
a
vonali
tevékenységet, ahol többek között
Bohács Janival is hosszú éveket
dolgoztunk eggyütt. A vonali
tevékenységhez tartozott az egész
ország
területén
a
különféle
vasúti
berendezések
javítása
(fordítókorong, homokszárító, kocsi
mosó, szénszerelő, kocsiemelők,
víztartályok, szivattyúk Záhonytól
Szombathelyig. Az egész ország
területén dolgoztunk, általában öt
fős csapatokkal, két vasúti kocsi volt
az otthonunk. Az egyik lakókocsiként
szolgált, melyben aludtak és pihentek
az emberek, a másikban a munkákhoz
szükséges szerszámokat tartották.
Általában három–négy hónapig
dolgoztunk egy-egy területen.
Janival például kocsimosókat javí
tottunk és telepítettünk többek
között
Miskolcon,
Szolnokon,
Szombathelyen, Budapest Keleti

pályaudvaron, illetve Sopronban is.
Vidám emlék is kötődik ezekhez a
munkákhoz, volt olyan eset, hogy az
egész csapatot kitiltották a területről,
mert a főnöknek a lányát bámulták
az emberek az ablakból, ki kellett
költözniük.
Milyen hatással volt az együtt töltött
sok munkaóra és utazás az emberi
kapcsolatokra?
H. I. Kifejezetten jóban voltunk, de
kénytelenek is voltunk jóban lenni
egymással, mert hétfőtől az egész
hetet együtt töltöttük, össze voltunk
zárva péntekig.
Milyen kocsik voltak akkoriban?
H. I. Az első kocsigyártásunk Hbbillnss
sorozatú eltolható oldalfalú kocsi volt
a DWA-Niesky Vagongyárral közösen.
Először csak az alvázat gyártottuk
és pőre kocsikon szállítottuk ki
a német gyárnak, ahol készre
szerelték. A következő fázisban már
saját lábon küldtük ki a kocsikat .A
projekt befejezéseként az eltolható
oldalfalakat a németek szállították
üzemünkbe és a teljes összeszerelést,
szemcseszórást, festést és átadást az
üzemünkben végeztük. Ezek a kocsik
tudomásom szerint jelenleg is a
Társaság tulajdonában vannak. Ez volt
a kocsigyártás kezdete.
Ez után jött a többi kocsi gyártása:
ikerkocsi (ami nem volt a legsikeresebb),
Eaes átalakítások, Eanos, Sgnss típusú
konténerszállító
kocsi
,amelyből
a legtöbbet gyártottuk, és végül –
melyben még aktívan én is részt vettem
– a rönkszállító kocsik elkészítése.
Bevallom, hogy a hosszú évtizedek
alatt, a Társaságnál végzett munkám
során mindig is a különféle gyártási
tevékenységek álltak legközelebb a
szívemhez. Később, az ezredforduló

körül összevontak minden termelést:
gyártást és kocsijavítást.

H. I. Az is egy érdekesség, hogy Miskolcon
ő volt az eszperantó nyelv elindítója.

D. B. Imre főnöksége alatt volt a
legemlékezetesebb
időszakom,
kocsigyártásnál, három kocsinál
voltam az ő keze alatt. Jól szervezett
csapat voltunk, tudtuk, hogy mit kell
csinálni és anyagilag is sikeres időszak
volt. Az elmúlt 41 évemben ez volt a
legjobb időszak minden szempontból.

A most folyó bontási-építési munkálatok
során is több olyan momentum
felszínre került, ami felidézte a második
világháborús múltat. Hogy alakult a
Járműjavító sorsa a háború után, őriztek-e
erről emlékeket?

Én még Kondás Gyula és Gál Rudi
bácsinál meg Márton Józsi bácsinál
kezdtem mint tanuló – ők még
mozdonyt javítottak. Ők még reggeli
időben meséltek: úgy volt, hogy fél
órát meséltek, vége volt a
reggelinek, utána másnap folytatták
– fél évig tartott egy történet, mire
elmondták. És nagyon örültem,
hogy befogadtak, lehet, hogy innen
ered a helytörténeti érdeklődésem
is. Emőddel kezdtem. Gyerekkori
barátom múzeumigazgató jelenleg
Nyíregyházán, Dr. Rémiás Tibor, de más
barátaim is helyi értéktárakat hoztak
létre. Én Emődön a településit hoztam
létre… de Emőd kötődik Miskolchoz,
így kibővült Miskolccal és a vasúttal,
a Járműjavítóval a helytörténeti
érdeklődésem.
Ha helytörténet és Járműjavító,
megkerülhetetlen egy név: Pál István.
Ti még személyesen is ismerhettétek.
Tervosztályvezetővoltajárműjavítónál,
ő írta a Pálya túlsó oldalán c. könyvet
is, ami egy igen alapos feldolgozása a
cégtörténelmünknek. Mesélnétek róla
is egy kicsit?
H. I. Nagyon szerettem Pista bácsit,
irodalmi színpadot csináltunk együtt,
kacagó ritmikusok kórusát, voltunk
benne négyen – ünnepségeken mi
szavaltunk. Színes és gazdag kulturális
élet volt akkoriban a Járműjavítóban.
B. B. Azt soha nem felejtetted volna el,
ha hallottad volna, amikor a férfikórus
elénekelt egy dalt egy ünnepségen.
Soha. Megállt az emberben az ütő,
amikor annyi ember rázendített. Pista
bácsinak pedig az élete volt a munkáján
kívül a Járműjavító kulturális élete.

K. L. A háború alatt le akarták
szőnyegbombázni
a
rendező
pályaudvart. A füstcsíkot, amit
odatettek a repülővel jelzésként,
arrébb fújta a szél, és a Martin-telepet
és az üzemet bombázták helyette. A
Járműjavító kapta a legtöbb bombát
ebből a szériából, így amikor ’58-ban
ide jöttem, a mozdonyjavító részleg
egy romos épület volt, akkor tetőzték,
próbálták használhatóvá tenni. A
többi műhely csak kisebb sérülést
szenvedett, de általában a háború után
balkáni állapotok uralkodtak az egész
üzemben. A Martin-telepet, ahol akkor
még nem is nagyon voltak lakóházak,
szintén érintette.
Én abban a szerencsés helyzetben
voltam, hogy teljes értékű embernek
ismertek el már harmadik éves tanuló
koromban. A német gyártmányú
Horizont esztergán – a Járműjavító
legmodernebb gépén – dolgozhattam
már akkor (Zsíros Józsi bácsival és
Hornyák Istvánnal). Minket annak
idején az öregek szinte a tenyerükön
hordoztak és nagyon szerettek –
akárhol dolgoztam, mindenütt csak a
jó emberi kapcsolatokat tapasztaltam.
A negyvenkét évnyi emlékem és a
visszaemlékezésem
mindig
azzal
kezdődik, hogy nagyon sok jó baráttal
és kollégával dolgoztam együtt – nem
tudok olyanokat említeni, akikkel a
legkisebb konfliktusom is lett volna.
Soha nem fogom elfelejteni, akárhol
dolgoztam, jó csapatom volt. Emiatt
irigyeltek is.
Beszéljünk egy kicsit a nagy múltú
kórusról, a Járműjavító zengő hangú
férfikaráról: a Dalárdáról.
K. L. A kórus… elég kritikus ember
vagyok, és a kritikák jönnek vissza az

emlékeimből a sok szép dolog mellett;
szereplésben és közös munkában,
barátilag, felkészülésben egyaránt
rossz tulajdonságom, hogy a sumák
munkát nem szeretem. Ha valaki
nem énekelt úgy vagy csak tátogott,
abból bizony voltak konfliktusaim.
Tőlem idősebb emberekre is (apám
lehetetett volna) nem elég érthetően –
vagy éppen hogy nagyon is érthetően
fogalmaztam meg a kritikámat, nem
mindenki rajongott értem, amikor
elengedtem magamat benne. Sok
szép helyen jártunk a Dalárdával:
Bulgária, Várna, Lipcse, Finnország,
Kolozsvár… Kórusnaplómban az
utolsó koncert bejegyzése alatt a
dátum 1997. január 1. [1885-ben
kezdődik a Dalárda története].
De az ezredforduló előtti időkben
1540 főből még könnyű volt
olyan embereket kiválogatni, akik
a munkájukban is becsülettel
helytálltak és jó hangúak voltak,
szívesen énekeltek.
M. G. régen nagyon össze tudtak
kovácsolódni az emberek, mertek
egymásnak segíteni munkán kívül is.
B. B. Vissza szeretnék menni a
legelejére, milyen patinás cég volt
ez. Amikor én ide kerültem és
amikor a többiek idekerültek, családi
dinasztiák voltak még. Apáról fiúra
szálltak szinte a pozíciók. A z idejutás
nem volt olyan egyszerű, hogy bejött
a kapun és felvették. Hanem kellett
olyan ember, háttér, aki beajánlotta
és felvették. Én is mint tudatlan
parasztgyerek idekerültem 1971-ben
és éltem itt az életem. Volt egy illető,
Lovriti Ernő. Észre lehetett venni, hogy
úgy foglalkozott az emberrel, odajött,
megállított, „na mi van, gyerek”.
Én nem tudtam, hogy ez miért van:
kiderült, hogy az apám unokabátyja itt
lakott a telepen és ők barátok voltak
Ernő bácsival. És amikor ide kerültem,
ő fateron keresztül megtudta, hogy itt
vagyok. De az évekkel később derült
ki, hogy nekem ő volt a jóakaróm, aki
gyakorlatilag ide protezsált engem.
És amikor ide kerültem, Szabó Feri
bácsi volt az osztályvezetőm, akkor
meg ő lett a pártfogóm, függetlenül
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minden rokoni vonaltól. Ő küldött
el iskolába, hogy „neked menni kell
fiam tanulni még”, ő forszírozta.
A gépipariban meg rábízott Olivér
bácsira, hogy figyeljen rám. Itt az
idősebbek törődtek a fiatalok életével
és
előremenetelével.
Szívükön
viselték a sorsunkat. Mondhatjuk, volt
egy ilyen kötetlen pártfogói rendszer,
ami íratlan volt és emberi-szakmai
becsület volt az alapja.
M. G. Munkaviszonyom mellett,
munkaidő alatt végeztem el a
főiskolát. Lajosék ha nem beszélnek
rá Hajkó Jancsival, akkor nem megyek.
Havonta egy hetet Pesten tölthettem
emiatt és mellette tudtam dolgozni.
B. B. Mert látták benned azt, hogy
képes vagy rá, azért is támogattak
benne.
K. L. Akkoriban négy Belényesi
dolgozott itt: az édesapjuk [Münnich
Gáborné, vagyis Belényesi Zsuzsanna
édesapja] kiváló asztalos volt a
famegmunkáló üzemben, Zsuzsika
a munkaügyön, aki egy értékes
emberré vált ezen a területen, az
egyik bátyja, Jóska a karbantartó
osztályon aranykezű hegesztő volt, és
ott volt a csodálatos, jó felkészültségű
villanyszerelő művezető, Pisti.
És nagyon sok ilyen példát tudnánk
még mondani.
B. J. Berci Barátommal mi még együtt
jártunk iskolába. Nem egy területen
kezdtünk, ő a hűtőházban és én a
járműjavítóban; nagyon jó mesterem
volt a Koszta Feri bácsi meg a Lévay Ernő.
Én annak idején becsöppentem egy
olyan területre, mint a szerszámjavító
műhely, oda kerültem be fiatalon. Az
is egy nagyon jó csapat volt.
És hát fiatalokkal (30-40%) volt tele a
műhely és nagyon jó ifjúsági munkák
folytak itt bent a műhely területén.
Zsuzsa és Imre is emlékszik rá,
hogy különböző klubok voltak,
különböző versenyek; szavalóverseny,
futballmeccsek,
lövészet
–
a
Bunkó már nem volt meg akkor,
azt már lebontották, de a fiatalság
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összetartása
megvolt,
tudtunk
szervezni 1000-1200 fő részvételével
vetélkedőket.

B. J. A csapatmunkára ösztönzés.
Ez legyen meg a vezetők részéről is.
Összefogás.

M. G. Nyolc járműjavító volt
akkor, minden évben volt közöttük
Spartakiád: különböző versenyek
voltak, némelyik verseny háromnapos
is volt.

K. L. Az oktatást előtérbe kell helyezni,
nem első pillanattól kell a munkahelyre
kitenni a tanulókat, hanem jó
alapokat szerezni nekik. Egy kétéves
gyakorlattal az oktató mellett csak azzal
foglalkozzon, hogy alaposan tanulja
meg az adott szakmát és akkor ki lehet
engedni mondjuk harmadik éveben a
mély vízbe, hogy „ússzon egy kicsit”.
Az oktatásra egy ilyen cégnél több
szakmára kell hangsúlyt fektetni,
akár a villanyszerelőtől kezdve – már
az is jelent valamit ebben az emberi
kohézióban, hogy mindenki egy helyről
jön, mindenki saját dolgozó (és nem
különböző cégektől jön).

B. J. A tanulóévek után megnősültem
Nyíregyházára és azóta is onnan járok
be minden áldott nap – kivéve az
5–6 évet, amikor kikerültem vonali
műhelybe. ’79-ben bevonultam
katonának, ’80-ban leszereltem és
onnantól ment felfelé az ív: először a
vonalin belül szivattyújavítók voltunk
és a forgácsolóban egy kis részen
csináltuk az egész országban levő
kazánházakba a szivattyúkat egy
négyfős csapattal. Utána ez megszűnt,
átkerültünk a rendes vonali műhelybe,
és a Závodszki Józsi bácsi mikor készült
nyugdíjba, felajánlották nekem azt a
csoportvezetői állást, hogy vállaljam
el. Akkor volt a kocsimosó-javítás,
a
tolópadok,
fordítókorongok,
víztartályok javítása…
’97-ben hívott Lencsés Béla a
kocsijavításhoz művezetőnek. 1998ban összeállítottunk egy gabona
szállító konténert a kosaras kocsira,
de ez még készülék nélkül a földön
készült és nem is lett alkalmas végül a
használatba vételre...
Később sodort az élet tovább,
megszűntek a gyártások, új igazgatók
és osztályvezetők jöttek sorba-sorba
az évek során.
Mit üzennétek az új TSH-nemzedéknek? Mik a legfontosabb értékek szerintetek, hogy a cég történelméhez
méltóan működhessen még hosszú
évekig a jövőben?
B. B. Nagyon nehéz egy üzenetet
hagyni, de talán azt üzenném,
fogjanak össze, mert úgy minden
könnyebb.
H. I. Az emberi összetartás nagyon fontos.
A csoportmunka legyen csapatmunka – egy
területet átölelő csapat, ami közösségként
tud együtt dolgozni, kulcsfontosságú.

M. G. Én ezért is támogatnám, hogy
legyen egy oktatási központ, egy
bázis, ahogy Lajos is mondja. Régen
mi sem mertük a tanulókat rögtön a
veszélyes munkának kitenni.
K. L. Ezért fontos megtanulni előbb a
munkának az alapfogásait
B. J. Most is vannak tanulók, körülbelül
30 fő, ebből 15-16 fő érettségizett és
technikusnak készülnek. Ők kint vannak
műhelygyakorlaton nálunk egész évben
(úgy forognak a műhelyekben, ahogy
annak idején mi is tettük) két napot itt,
két napot megint másik helyen és így
tovább.
Úgy gondolom, gyerekeket kellene
oktatnunk, mert annak idején mi például
már 14 éves korunkban ismertük
egymást. És több időt kellene fordítani a
tanulókra.
B. B. valami kis szikra már van talán,
de összefogás nélkül nem lehet
haladni, egymás megbecsülése és
egymás tisztelete legyen meg, ez
nagyon fontos.
D. B. annak idején örültünk, ha a
régiek befogadtak, azt ki kellett
érdemelni.
B. B. Régen az volt a büszkeség,
ha a tanuló nagyobb darabszámot

csinált meg, mint a mester, ezt
hasonlóan kellene ma is, nem csak a
minimummal beérni, hanem a jobbra
törekedni.
K. L. Egy ide kapcsolódó gondolat:
a régi világban többek között azért
volt nagyon stabil helyzetben a
Járműjavító, a városi nagyüzemek előtt
azért voltunk egy másik szempontból
is nagyon vonzóak, mert úgymond
a kilencedik vágányra megérkezett a
vonat (mindenki ingyen utazhatott)
és a tizesen az ember már megkezdte
a munkát. Nem kellett saját pénzből
több órán át tovább villamosozni,
buszozni. A műszak is összhangban
volt a menetrenddel. Ez nagy előny
volt, sok időt nyert vele a dolgozó.

1. Dukát Balázs
2. Alatta Márton József 1977-ben
3. Pál István a villamosra várva
4. Kazánkovács inasok 1947 vagy 1948-ban oktatóikkal
– ma már ilyen szakma is kihalóban van: gőzösök
kazánját tisztították és javították
5. Hajkó Imre egyik munkája mellett: a rönkszállítóval
6. Bejegyzés a Dalárda emlékkönyvéből

H. I. Nagyobb publicitást kellene
a cégnek felmutatnia, jobban „el
kellene adni” a TSH-t, hogy ne csak
az álláshirdetésekből halljunk róla.
De még ezek az álláshirdetések is, ha
véletlenül olvasom, jó érzéssel tölt el,
hogy hírt látok róla.
Köszönjük az interjút, hogy együtt
idézhettük meg a TS Hungaria Kft.
múltját!
7. Jobbra: 1960-as évek: munkában a sínkovács
– termites sínhegesztés
8. Lentebb: az 1978-as Dalárda
9. Pál István könyve a férfikarról
10. A vaspálya túlsó oldalán – írott történelmünk 1975-ig
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160 éves a TS Hungaria Kft.
Történelmi áttekintés
Alig több, mint húsz évvel a vasút megjelenése után, 1846-ban Magyarországon is kiépült az első vasútvonal. Ám a
Miskolcot Pesttel összekötő fővonal csak jóval később került kivitelezésre. Többféle terv is megfogalmazódott e vasútvonal
útvonalát illetően, de végül csak tizenhárom évvel később sikerült azt megnyitni (Debrecen és Szolnok érintésével).
A vasútnak köszönhetően Miskolc fejlődő iparvárossá vált, nemesi kúriák épültek és megjelentek az emeletes házak is.
1859-ben a Tiszavidéki Vaspálya Társaság felépítette harmadik főműhelyét Miskolcon, melyet csak a pesti és szolnoki
műhelyek előztek meg.
Kezdetben a mozdonyfűtőház is a közvetlen szomszédságban lévő főműhely irányítása alá tartozott, ám 1874-ben a
Tiszavidéki Vasút, mozdonyfűtőházainak működését szervezetileg elkülönítették a műhelyfőnökségtől.
1892-ben megkezdték az állomás, a rendező pályaudvar és a műhely bővítési munkálatait. A Miskolci Műhelyben
hatalmas mozdonyszerelde és külön kazánkovács-, rézműves-, famegmunkáló és tanműhely épült, illetve a már meglévő
esztergaműhely került fejlesztésre, és az anyagraktár- és szertári épületek is ez időben kerültek kivitelezésre. A munkálatok
tíz éven keresztül zajlottak.
A műhely már ebben az időben is jelentős eredményeket volt képes felmutatni
a tervezés és kivitelezés terén, ugyanis a tanműhelyben több mozdonymodellt
szerkezeti és kiviteli hűségnek megfelelően készített el, melyet több rangos
eseményen bemutattak, köztük az 1900. évi párizsi világkiállításon is.
1901-re a Miskolci Főműhely lett az ország legmodernebb műhelye, amely két
osztálymérnökséget is magáénak tudhatott.
1928-ban a Lillafüredi Állami Erdei Vasút négy darab személyszállításra alkalmas
(760 mm-es nyomtávolságú, kéttengelyes, favázas, nyitott) kocsit rendelt meg
a Miskolci Műhelytől, melyeket a műhely még a rendelés évében leszállított a
megrendelőnek.
1944-ben, a II. világháború idején a bombázásból megmaradt műhelyépületeket,
mozdonyokat a német hadsereg bombákkal és gyújtószerkezet segítségével
lerombolta.
1945-ben saját erőből történt meg az ideiglenes helyreállítás. Néhány épségben
megmaradt tetőelem segítségével sikerült húsz kocsiállást tető alá hozni, de
a legtöbb javítás szabad ég alatt történt. A műhelymunkák teherkocsikban,
a bérelszámolás pedig egy személykocsiban folyt. A titkárság és gazdasági
osztályok a korábbi tűzoltó laktanyába szorultak.
1963-ban jelentős profilváltozás következett be, megszűnt a gőzmozdony javítás
és 1965-ben az utolsó személykocsi is elhagyta a műhely területét. Helyettük
hatvanegy darab új, hatvantonnás kocsit gyártottak le a régi mozdonyszereldében,
azonban ezen kívül csak egy tízdarabos savszállító kocsi gyártása vált esedékessé.
Döntő többségben a MÁV-teherkocsik és alkatrészeinek javítása vált a Miskolci
Műhely fő profiljává.
1969 végén egy új üzemcsarnok (jelenlegi 7A), a festőműhely, kompresszortelep
és egy százméteres pályán futó, húsz méter hosszú tolópad került átadásra.
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Műhelyfőnökök, vállalat
vezetők, igazgatók:

1859–1865. Boxer Lajos
1865–1871. Kois András
1871–1875. Fehr Gusztáv
1875–1890. Kois András
1890–1898. Prohászka József
1898–1912. Krón Ignác
1912–1919. Ruttkai Mór
1920–1932. Sáfrán Ferenc
1932–1942. Bruckner Emil
1942–1945. Kígyóssy Sándor
1945–1948. Gérecz István
1948–1950. Konrád Lajos
1950–1951. Gál Sándor
1951–1956. Szatmári Ferenc
1956–1957. Volny József
1957–1963. Kiss János
1963–1971. Tóth József

Az üzemszerű munka 1970 elején indult meg.
1978-tól Magyarországon üzemünkben kezdték meg először az ütköző- és vonókészülékek sorozatgyártását
a MÁV részére, és 1984-től a „Jarret” betétes ütközőből közel 40.000 darabot gyártottak le.
1985-ben újabb fejlesztés vált valóra, melynek keretében átadásra került egy lúgos–forró
vizes
teherkocsimosó-berendezés,
melyhez
1988-ban
a
szennyvíztelep
is
kialakításra
került.
1992-ben a MÁV privatizációs programja keretében az alaptevékenységéhez közvetlenül nem kapcsolódó területeket
leválasztja magáról és ezen üzemek kft.-vé alakulnak. Ekkor jön létre a MÁV-Tiszavas Kft. a Miskolci Főműhely örököseként.
1996-ban új lehetőség nyílik a Társaság előtt: a DWA Niesky vagongyárral együttműködésben
eltolható oldalfalú kocsik részegységeinek, majd később kocsijainak teljes körű gyártásával foglalkozik.
1999-ben a MÁV Rt. megrendelései tovább csökkennek, aminek következtében Társaságunk kapacitás kitöltési
gondok megoldása érdekében kétszáz darab (Hbbillns) kéttengelyes kocsi gyártását kezdi meg, hogy azokat
bérbe adhassa a MÁV Rt.-nek. Ezt követően több gyártási projekt is lezajlik, mint pl. a saját tervezésű Sgnss
típusú négytengelyes konténerszállító kocsi vagy a Hfirrss sorozatú eltolható oldalfalú kocsi. 2000-ben a
forróvizes kocsimosó és a szennyvíztisztító telep működése a magas üzemeltetési költségek miatt leállításra kerül.
Az ÖBB elsőként 2002-ben lépett kapcsolatba Társaságunkkal, tizenöt darab iker konténerszállító kocsi gyártása
okán, ezt követően pedig pályázaton több alkalommal több száz darabos gyártási projekteket is elnyertünk.
2007-ben a Társaság a privatizáció alatt álló MÁV-Cargo Zrt. birtokába kerül.
2008-ban a MÁV-Cargo Zrt. számára kellett huszonhat darab Eanos típusú, magas oldalfalú teherkocsit kifejleszteni,
és bár az eredeti revitalizációs tervben négyszáz darabra volt igény, valójában „csak” száz darabot gyártottunk le
belőle. Társaságunk még ez évben jelentős fejlesztéseket valósított meg a kerékpárjavítás és szelepjavítás területén.
2010-ben a privatizáció lezárását követően az új tulajdonos az ÖBB-TS GmbH, melynek következményeként a
névváltozásra is sor került. Az új név: TS Hungaria Kft. Még ebben az évben cégünk egy új, korszerű kerékpárjavító- és
gyártósor beruházásába fog bele, melynek első mérföldköve egy automata ultrahangos berendezés beszerzése.
1971–1985. Varga Zoltán
1985–2004. Fülöp Péter
2004–2007. Farkas Kálmán
2007–2010. Bene Lajos
2010–től többes ügyvezetés:
2010–2013. Bene Lajos,
		Wolfgang Artner
2014–2015. Bánfi Mihály,
		Matthias Hinsch
2015–2016. Matthias Hinsch,
		Bodnár László
2017.
Bodnár László,
		Wein András

2012-ben egy úgynevezett „Make or Buy” akció keretében a rudazatállító javítási
tevékenység teljes egészében átkerül a jedlersdorfi ÖBB-TS műhelyből a TS
Hungariához.
2013-ban átadásra kerül az új kerékpárjavító műhely, mely akkoriban KözépEurópa egyik legfejlettebb infrastruktúráját tudhatta magáénak.
2016-ban a kiélezett versenyhelyzet miatt, illetve a hosszú távú stabil működés
érdekében megtörténik a telephely (ingatlan) megvásárlása a MÁV Zrt.-től. A
tulajdonbejegyzés még ez év második felében megtörténik.
2019-ben megkezdődik a telephely további fejlesztésének előkészítése,
amellyel korszerűbb műhelyekben, modernebb eszközökkel magasabb szintű és
hatékonyabb munkát tudunk végezni. A projekt első üteme, mely elsősorban a
bontást foglalja magába, már lezárult.
A TS Hungaria Kft. továbbra is a régió elsőszámú kocsijavító műhelye és régió
szinten is vonzó munkahely kíván lenni, ahol sokoldalú és elkötelezett dolgozóink
fejlett javítási technológiával, hatékonyan és magas minőségben szolgálják ki
ügyfeleinket.

2017–2018. Wein András,
		Zrinyi István
2018–2019. Wein András,
		
Zrinyi István,
		Lehóczki Gábor
2019.
Wein András,
		
Lehóczki Gábor,
		Dian József

Forrás: Pál István: A vaspálya túlsó oldalán. A MÁV Miskolci Járműjavító Üzem
története 1859–1975. Miskolc, Borsod megyei Nyomdaipari Vállalat, 1975.
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Jubiláló cégek
250 éves a budapesti Semmelweis Egyetem

1769-ben alakult meg Nagyszombaton a Pázmány Péter által alapított teológia
és jogtudományi egyetem orvostudományi kara, melynek székhelyét 1777ben Budára (Budapest) tették át.
Az egyetem munkássága nemzetközi viszonylatban is elismert, az innen kikerülő végzős hallgatók világszerte sikeresen helytállnak szakterületükön, sokan
kiemelkedő eredményeket érnek el a kutató és fejlesztő területeken is.

150 éves a Pick Szeged

1869-ben Pick Márk által került megalapításra a Pick Szalámigyár, ahol olasz
típusú szalámi gyártását indították el.
Sok termékük mellett az egyik legismertebb a Téli Szalámi. A II. világháború
előtt sok nemzetközi díjat nyertek el a Pick termékek. Ma is sikeres cégnek
számít hazai és nemzetközi piacon egyaránt a hazai vállakozás.

30 éves a budapesti Continental gumigyár

A nagy múltú német cég ma is az egyik legkiválóbb gumigyártó a piacon,
Magyarországon harminc éve van jelen képviselettel.

120 éve: Opel autómobil

... de ez az évforduló nem esik egybe a gyár alapításával, mert Adam Opel sem
négykerekűekkel kezdte karrierjét. A német lakatosmester eredetileg kiváló
minőségű varrógépeket, majd piacvezetőként bicikliket gyártott. Az első Opel
automobil 1899-ben készült el, ez volt a Lutzman rendszerű szabadalmaztatott
motorkocsi. Ezt azonban az alapító atya már nem érte meg, örökösei, öt fia
vitte tovább sikerrel a családi vállalkozást az autógyártás irányába.

100 éves az Olympus

A Takeshi Yamashita által alapított cég első körben mikroszkópok gyártására
szakosodott, majd az évek során az optikai eszközök egyre nagyobb palettáját
kezdték el gyártani, forgalmazni.A legtöbb ember számára a mindennapi élet
területén is ismert csúcsminőségű fényképezőgépeik lehetnek ismertek.

BAUHAUS

100

éves az 1919-ben Walter Gropius által alapított művészeti stílus,
a Bauhaus. Magyarországon leginkább az építészetre volt hatással,
ám a mozgalom összességében a mai napig hatással van a modern művészetre, divatra és építészetre.

Forrás:
https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ter_P%C3%A1zm%C3%A1ny#/media/Datei:Pazmany_Peter_ismeretlen_mester_alkotasan.JPG
pick.hu
https://de.wikipedia.org/wiki/Continental_AG#/media/Datei:1911-04-20_Illustrirte_Zeitung_S._0010_S._X_Continental-Caoutchouc-_und_Gutta-Percha_Compagnie_Hannover.jpg
https://www.kues-magazin.de/am-anfang-war-der-lutzmann/
https://www.olympus-global.com/company/milestones/100years/?page=features_100years
https://index.hu/urbanista/2016/01/08/10_csodalatos_bauhaus-villa_a_magyar_ingatlanpiacon/
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Aktuális hírek
Október hónap dolgozója: Pincsák József

József 1978 szeptemberétől dolgozik cégünknél, jelenleg Spisák István
csapatában, lakatosként. Munkáját legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen
végzi, csoportvezetője biztosan számíthat kiemelkedő teljesítményére.
Elkötelezettségével és munkájában szerzett nagy tapasztalatával is jó példát
mutat munkatársainak. Az oklevelet a vezetőség tagjai – Szemán Mihály,
Jurkinya József és Dian József ügyvezető igazgató – adták át.

Személyi változás

Varga Ticiána 2019. november 1-jén csatlakozott Pénzügyi Osztályunkhoz mint pénzügyi-számviteli
szakértő. Egyetemi tanulmányait a gödöllői Szent István Egyetemen végezte, szakmai középfokú
angol nyelvtudással rendelkezik. 2017-től a budapesti Saldo Consulting Kft.-nél dolgozott
könyvelőként.
Köszöntsük és támogassuk új kollégánkat új feladatai ellátásában!

Európai Üzemi Tanács Ülés – Bécs, 2019. 11. 20.
2019. év második EÜT műhelyszekció ülésére került sor novemberben az ÖBB székházban.
A 12.30-tól kezdődő előmegbeszélésen a két osztrák üzemi tanácsos kollégával, Franz Raidl és Joachim Werdenich urakkal közösen
fogalmaztuk meg a hivatalos ülésen elhangzó kérdéseket. AZ értekezlet fontos témája volt a kölcsönös információcsere a miskolci
beruházásról, a dolgozói véleményfelmérés utóhatásairól, valamint a TSH Üzemi Tanács választási eredményéről egyeztettünk.
A hivatalos ülésre 14.00 órától került sor. A köszöntés és a napirendi pontok elfogadása után az ÖBB-TS részéről Bernhard Benes Ügyvezető igazgató beszámolt anyavállalatunk 1-9. havi pozitív üzleti eredményeiről, a létszámhelyzetről és a jövő év terveiről is.
A TS Hungaria Kft. 1-10. havi üzleti eredményeiről, valamint a 2020-as tervekről Wein András Ügyvezető igazgató tartott prezentációt.
A megfogalmazott kérdéseinket ezek után tettük fel a két ügyvezetőnek. Wein András elmondta, hogy a 2020-as munkaellátottságunk teljesen lefedi a kapacitásunkat, sőt az RCH, RCW és az ideiglenes megrendelések meg is haladják azt. A beruházással kapcsolatban Benes úr megjegyezte, amennyiben pozitív üzleti mutatóink lesznek, akkor 2020 tavaszán várható döntés a folytatásról.
A béremeléssel kapcsolatban az osztrák kollégáknál valószínűleg januárban várható megállapodás. Erről itt is szeretnénk megállapodni az év elején.Fontosnak tartják az osztrák kollégák azt, hogy az élelmiszer-szállító kocsikat pontosan és minőségben megfelelően javítsuk és küldjük forgalomba. Egyeztettünk a munkaidőkeret bevezetéséről folytatott tárgyalásainkról. Majd az osztrák
kollégák beszámoltak arról, hogy náluk jelenleg is működik ez a munkarend, 13 hetes munkaidőkeret formájában. Egyeztettünk a
bónusz rendszerünkről is, ami a tervek szerint a jövőévben komoly változásokon megy át. Egyes elemeket ebből az osztrák munkatársak is náluk bevezetésre érdemesnek tartanának.
Benes úr fontosnak tartja a munkahelyi balesetek és az így kiesett táppénzes napok csökkentését. Pozitívumként említette a TSH
akadémia létrehozását, kiemelte, hogy fontos az utánpótlás képzése mind a középiskolai, mind egyetemi szinten.
Ezek után került sor 16.00-tól az ÖBB-n belül működő szekciók közös értekezletére. Ezen Robert Hebenstreit az ÖBB Központi Üzemi Tanácsának elnöke
tartott tájékoztatást az EÜT céjáról, fontosságáról. Előadást hallgattunk a határokon átnyúló munkáltatásról, valamint beszéltünk a vasúti áruszállítást jelenleg súlytó nehézségekről.
A közös szekció ülés egyik témája volt a TS Hungariánál elindult beruházás mielőbbi folytatása. Ezt minden résztvevő fontosnak tartotta, és támogatásukról
biztosítottak.
Az ülést egy közös kép elkészítésével zártuk.
Balról: Vass László, Joachim Werdenich, Wein András, Bernhard
Benes és Franz Raidl közös képen
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Vonatok gyerekszemmel

(Munkatársaink gyermekeitől szeretettel)
Kiss Martin László

Virág Bálint
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Babik Zille

Következő
számunkba is
várjuk szeretettel
gyermekeitek
rajzait, színezőit
a HR Osztályon
a 208-as irodá
ban , elsősorban
a fars ang, a tél
témakörében!

Vafnóczki Vince

Gergely Anna előző számunk
színezőjével
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Ünnepi receptajánló
LEVES
Hagyomány újragondolva:
Magyaros halászlé petrezselymes halgombóccal
1,2 liter víz
6 db halászlé kocka
50 dkg halhús ( afrikai harcsa filé)
1 tojás
3 evőkanál zsemlemorzsa
1 evőkanál margarin
2 evőkanál liszt
Só, bors
1 csokor petrezselyem
A vizet felforraljuk, majd feloldjuk benne a halázslékocskákat. A halhúst kockára vágjuk , majd az alaplében megfőzzük,
szűrőkanállal kiszedjük, és félreteszzük. A halgombóchoz a halhúst villával összetörjük, sózzuk, borsözzuk, hozzáadjuk
a tojást, a apróra vágott petrezselymet és zsemlemorzsával összemorzsolt margarint, valamint a lisztet. A mssszábol
gombócokat formázzunk, és lében 3 perc alatt kifözzük.

Rendhagyó:
Borkrémleves
Hozzávalók 6 adaghoz:
1 liter félédes/édes/száraz fehérbor
(ízlés szerint)
1 db citrom
pár szem szegfűszeg
kis darab fahéj
8 db tojássárgája
8 dkg cukor
2 dl víz
A tetejére:
tejszínhab
pirított szeletelt mandula
A bort 2 dl vízzel együtt egy fazékba öntjük, teatojásba tesszük a fahéjat, a szegfűszeget és belelógatjuk a borba, és hozzáadjuk a citrom hámozott héját is. Felforraljuk, majd lehúzzuk a tűzhelyről, és kivesszük belőle a citromhéjakat és a teatojást is. A tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral, és a forró fűszeres bort óvatosan – fokozatosan – hozzáöntjük, közben habverővel verjük. Visszatesszük a tűzhelyre, és közepes lángon újra felmelegítjük, közben habverővel keverjük, míg
kissé besűrűsödik. A levest tejszínhabbal és serpenyőben szárazon megpirított mandulaszeletekkel megszórva tálaljuk.
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DESSZERT

FŐÉTEL
Könnyedén:
Sókéregben sült pisztráng
fokhagymás majonézzel
4 zsigerelt pisztráng
1 bio citrom
Só, tarka bors,
1 csokor kakukkfű
2 kg durva tengeri só
A fokhagymás majonézhez:
1 tojás
1,5 dl olaj
Só, bors
1 gerezd fokhagyma,
1 teáskanál mustár
A halat megmossuk, papirtörlővel
leszáritjuk. A citromot felkarikázzuk. A hal belsejét borsozzuk, majd
megtömjük kakukkfűvel és citromkarikákat fektetünk bele. Egy tepsibe 1 cm magasan sót szórunk, erre
Laktatón:
Sörös csülök narancsos káposztával
4 főre
2 közepes hátsó csülök,
só,
frissen őrölt bors,
8 fej vöröshagyma,
1 fej fokhagyma,
5 dl világos sör

fektetjük a halakat úgy, hogy legyen
köztük hely arra, hogy mindegyik külön burokban sülhessen. A halakat is
beborítjuk sóval. Picit be is spriccelhetjük vizzel, igy keményebb burok jön
létre, de el is hagyhatjuk ezt a lépést.
180°C-on 40 percig sütjük, majd kivéve óvatosan feltörjük a sóburkot, és a
pisztrángokat megsózzuk.
A majonézhez a tojást egy mixerpohárba ütjük, hozzáadjuk az olajat és
botmixerrel magas fokozaton elkészitjük a majonézt. Sózzuk belereszeljük a
fokhagymát, belekeverjük a mustárt,
borsozzuk.
A halat a majonézzel és burgonya
pürével tálaljuk.

Hagyományos
méteres kalács

Rátesszük a csülköket, rádobáljuk a
megtisztított fokhagymagerezdeket,
majd felöntjük a sörrel.
Alufóliával letakarjuk, 200°C-os sütőben kb. 3 órát sütjük. Ekkor leszedjük
az alufóliát, bekockázzuk a csülkök bőrét. Visszatesszük a sütőbe, és addig
sütjük, míg piros és ropogós lesz.

A körethez a káposzta külső takaróleveleit leszedjük, kivágjuk a torzsáját,
majd késsel vékonyra vágjuk vagy legyaluljuk. Megsózzuk, állni hagyjuk.
A zsírt felolvasztjuk, majd megpároljuk
rajta az apróra vágott hagymát. Hozzáadjuk a kinyomkodott káposztát, cukrozzuk, sózzuk, borsozzuk, a kínai fűszerrel ízesítjük. Apránként beleöntjük
a bort, a narancslét, közben meg-megA csülköt megmossuk, letisztítjuk, sózzuk, keverjük. Addig fózzük, amíg a káposzborsozzuk. A hagymát megtisztítjuk, vékony ta összeesik. A csülökkel tálaljuk.
csíkokra vágjuk, egy tepsi aljára szórjuk.
A káposztához:
1 fej vörös káposzta
2 evőkanál kacsa- vagy libazsír
1 fej vöröshagyma
2 teáskanál kínai ötfűszer-keverék
4 dl száraz vörösbor
2 dl narancslé
3-4 evőkanál barna cukor

Méteres kalács másképp:
Az első tésztaalaphoz:
10 evőkanál finomliszt
2 mokkáskanál szódabikarbóna
10 evőkanál kristálycukor
10 evőkanál darált mák
2 tojás
3 dl tejföl
A második tésztaalaphoz:
10 evőkanál finomliszt
2 mokkáskanál szódabikarbóna
10 evőkanál kristálycukor
10 evőkanál darált dió
2 tojás
3 dl tejföl
A haradik tésztaalaphoz:
10 evőkanál finomliszt
2 mokkáskanál szódabikarbóna
10 evőkanál kristálycukor
5 evőkanál keserü kakaópor
2 tojás
3 dl tejföl
A krémhez:
8 evőkanál búzadara
2 csomag vaníliás cukor
20 dkg porcukor
10 dl tej
25 dkg margarin vagy vaj
A tésztaalapokat kikeverjük, őzgerinc formában egyenként kisütjük. (A
nagyon gyakorlott háziasszony egy
tálban ki tudja keverni az összes piskótát úgy, hogy ha szilikonos lapáttal
szedi ki, a keverőtálból szinte teljesen
ki tudja önteni az őzgerinc formába.
Először a diós, majd a mákos , és végül a kakaós piskótát kell elkésziteni.)
A krémhez sűrű tejbegrízt főzünk a
tejből és búzadaraból, hagyjuk kihűlni.
Habosra keverjük a vajat a cukorral és
a vaníliás cukorral, majd jó alaposan
összedolgozzuk a kihült tejbegrízzel .
Az őzgerinc formában kisütött piskótákat szeletekre vágjuk és a krémmel
egymásután felváltva összetapasztjuk.
Az 1 méteres süteményt kívülről is
bekenjük a krémmel és reszelt csokival megszórjuk vagy csoki mázzal
bevonjuk.
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Karácsony a nagyvilágban
különleges szokások
Ausztrália
Mivel a déli féltekén a karácsony nyárra esik, a Mikulás gyakran szörfdeszkával közlekedik. Az othonokat pedig rendszerint a
„Christmas Bush” őshonos növénnyel díszítik fenyőfák helyett.
Ausztria
A fiatal férfiak krampusznak öltözve járják az utcákat és ijesztgetik a szépreményű ifjoncokat.
Csehország
Az eladósorban lévő lányok december 4-én cseresznyefaágat helyeznek a vázákba, ha karácsonyig kivirágzik, a következő
évben készülhetnek az esküvőre.
Dánia
A családok rizspudinggal és zabkásával kenyerezik le a csintalan elfeket, hogy a gyerekeknek kikészített ajándékoknak ne
kelljen lába…
Franciaország
A francia gyerekek a kandalló párkányára helyezik a cipőiket. Itt tölti meg ajándékokkal a Pere Noel.
Nagy-Britannia
A gyermekek Nagy-Britanniában a kéréseiket tartalmazó leveleket a „Kívánsággépbe” dobálják, ami a kandallók hátsó felében van, így remélve, hogy a levelük eljut a címzetthez az Északi-sarkra.
India
India lakosságának jelentős többsége hindu és muszlim vallású, a keresztények azonban megünneplik a karácsonyt, de a helyi
adottságoknak megfelelően mangó vagy banánfát díszítenek.
Japán
A karácsony Japánban egy közös családi falatozást jelent, mégpedig az amerikai KFC lánc egyik éttermében. Ilyenkor kerülnek
elő a hatalmas „Christmas csirke vödrök”.
Mexikó
Oaxaca-ban egy ünnepi felvonulással kezdődik a szezon majd az ünnep zárásakor kerámia lapokkat törnek össze a helyiek a
székesegyház mellett, ezzel jelezve közeleg az év vége.
Norvégia
A családok seprűket tesznek az ajtóba, hogy ezzel állítsák meg a Szenteste pajkoskodó boszorkányokat.
Ukrajna
Az ukrán családok pókhálót rejtenek el a fán. Aki megtalálja, azé a jó szerencse. A hagyomány szerint ugyanis egy szegény
asszonynak nem volt pénze díszekre, ám egy apró pók reggelre ezüstös hálóval befonta a fát és ragyogóvá varázsolta a szegényes karácsonyfát.
Venezuela
Caracas-ban a templomokhoz vezető utakat lezárják, hogy a hívek könnyeben közlekedhessenek. A ritka alkalmat kihasználva manapság sokan görkorcsolyával járnak a karácsonyi nagymisére.
Forrás: https://www.otptravel.hu/inspiraciok/kolonos-karacsonyi-szokasok-karacsony-a-vilag-korul
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Ünnepi kvíz
1.

Mi a neve annak a különleges bútordarabnak, melyet a néphagyomány szerint december 13-án
kezdenek el készíteni és a karácsonyi éjféli misére fejezik be? A hiedelem szerint, ráállva megpil
lanthatók a boszorkányok.
a. Luca létrája b. Luca széke c. Luca komódja

2.

Az angolszász országok tradicionális karácsonyi étele, mely hazánkban is egyre népszerűbb:
a. Pásztorpite b. Sózott bárányborda c. Pulykasült

3.

Hol állítják fel minden évben az „Ország Karácsonyfáját”?
a. Budapest, Kossuth tér. b. Szeged, Dóm tér c. Debrecen, Kálvin tér

4.

1992-től mely néven folytatta működését Társaságunk?
a. MÁV-Tiszavas Kft. b. MÁV Járműjavító Kft. c. MÁV Teherkocsi Kft.

5.

2008-ban milyen típusú magas oldalfalú teherkocsit fejlesztett cégünk a MÁV-Cargo Kft. megbízásából?
a. Habis b. Eanos c.Hbbillns

6.

Melyik évben lett társaságunk új tulajdonosa az ÖBB-TS GmbH és új nevünk a TS Hungaria Kft.?
a. 2012. b. 2000. c. 2010.

7.

2013-ban került átadásra egyik modernizált üzemegységünk. Melyik volt ez?
a. Festőüzem b. Szemcseszóró c. Kerékpárjavító üzem.

8.

1996-ban eltolható oldalfalú kocsik részegységeinek készítésére, majd később teljes körű gyártására 		
kapunk megbízást. Melyik vagongyárral működtünk együtt ebben a munkában?
a. DWA- Niesky b. NACCO c. ERMEWA
A helyes megfejtők között januárban ismét sorsolni fogunk, a megfejtéseket kérjük névvel a HR
Osztályon, a 208-as irodába kihelyezett dobozba dobni.
Előző kvízünk nyertese: Bartókné Szekeres Zsuzsanna, Értékesítés
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