TSzikrák

Nekünk
Rólunk
Tőlünk
A TS Hungaria Kft.
dolgozóinak belső
vállalati lapja

2020/1.

A termelésből jelentjük:
bemutatkozik a Shimmns
6. oldal
150 éves a Hatvan–
Miskolc vasútvonal
14. oldal

Gyereksarok – Foglalkoztatók
19. oldal

Tartalom
3

Köszöntő, személyi változás

4

Bemutatkozik a pénzügy

6

A termelésből jelentjük

7

Példát állítunk

8

Ismerj meg! – Portré

9

5 perc IT: email etikett

10

Naptár

12

Dióhéjban a dohányzásról

13

3 tipp tavaszi fáradtság ellen

14

150 éves a Hatvan–Miskolc
vasútvonal

15

Tavaszi kvíz

16

Receptajánló

17

Tavasz

18

Gyereksszemmel / Gólyahír

19

Gyereksarok – foglalkoztatók
Impresszum
A Technical Services Hungaria Kft .
dolgozóinak ingyenes vállalati lapja.
Felelős kiadó: TS Hungaria Kft. Ügyvezetése
TS Hungaria Kft. 3527 Miskolc, Kandó Kálmán tér 1.
www.tshungaria.hu
+36 46 340-233
info@tshungaria.hu

2

Köszöntő
Kedves Munkatársaink!

Sok idő telt el az előző újság megjelenése óta, az elmúlt hónapok eseményei – ha nem is közvetlenül, de – erre
a kiadványra, ennek megszületésére is hatással voltak. Bízunk benne, hogy tartalmas kikapcsolódást kínálunk
vele most is számotokra, családtagjaitok számára, hogy akik kisgyermekkel vannak otthon jelenleg, rövid foglalkoztatónkat is tudják majd hasznosítani. Köszönet illeti a cikkek szerzőit, akik színes és érdekes anyagokat
állítottak össze számotokra most is. Bízunk benne, hogy a jelenlegi nehézségeket, amik a mindennapjainkat
akarva-akaratlan átszövik, hamarosan leküzdjük. Merítsünk erőt a tényből, hogy ágazatunk a mostani körülmények között még hangsúlyosabb és jelentősebb szerepet kapott, társaságunk el van látva megbízásokkal. A
tendenciát, miszerint a közúti fuvarozás a vasút felé terelődik, mi is érzékeljük, jelen pillanatban azt tapasztaljuk,
hogy csoporton kívüli ügyfeleinktől egyre több megkeresés érkezik. Köszönjük Nektek, hogy ebben a váratlan
és nehéz helyzetben is pozitív példát mutattok a feladatok és a TS Hungaria iránti elkötelezettség tekintetében.
Jó egészséget kívánva üdvözlettel,
TSH Ügyvezetés

Személyi változás

Selleiné Rózsay Eszter

Eszter 2020. január 1-től Társaságunk HR csapatát erősíti mint HR business
partner. Magyar-francia és történelem szakos diplomáit a Miskolci Egyetemen,
HR pályválasztási tanácsadói végzettségét Gödöllőn szerezte.Tizenöt éves tanári és a BOKIK-nál töltött hétévnyi szakképzési tanácsadói tapasztalattal érkezett hozzánk. A HR-en belül fő területe az oktatás és a toborzás-kiválasztás.
Eszter a TSzikrák szerzőihez csatlakozva idei első számunkban a tavaszról írt
- fogadjátok szeretettel.
2020. február 1-től az alábbi területeken változott
szervezeti felépítésünk:
A Hegesztési Felügyelet a Technológiai osztály (osztályvezető: Kappelmajer József) részeként folytatja működését, továbbra is Juhász
Benő vezetésével (költséghelye változatlan marad).
A tolató személyzet a Beszerzési és Logisztikai osztálytól átkerül a Fővizsga üzeméhez, szakmai felügyeletét Kéri Attila látja el (Attila pozíciója az Ügyvezetés felügyelete alá tartozik továbbra is).
A TS Engineering csapatának vezetői feladatait Vajda Róbert látja el.
Értékesítési csoportunk vezetésével az új osztályvezető érkezéséig
Huszka Lívia értékesítőt bízta meg Ügyvezetésünk.
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Bemutatkozik a Pénzügy
Kedves Kollegák!

A Pénzügyi osztály vezetőjeként szeretném
nektek nagy vonalakban bemutatni
a GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓ csapatát.

Kis Attila
(osztályvezető)

Farkas Mária
(csoportvezető)

Szerkesztette: Pankacziné Tóth Ágnes

Pankacziné
Tóth Ágnes
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Csoportvezetői feladataim mellett fő
feladatom a havi és év végi zárások
pontos, határidőre történő elkészítése,
adatszolgáltatás a NAV, illetve a könyvvizsgálók felé.

A havonta több száz
szállítói számla érkeztetése mellett én felelek az
adó- és járulékbevallások
pontosságáért .

Könyvelek és segítek a
vevőszámlák elkészítésében.
Zárásoknál közreműködöm a
testvérvállalatok konszolidációs
egyeztetésében.

Lámer Edina

A banki átutalások
előkészítése és hibátlan
lebonyolítása mellett
segítek a szállítói számlák
érkeztetésében.

Kujbusné Csarni
Brigitta

Könyvelek és segítek
a vevőszámlák elkészítésében.
Zárásoknál közreműködöm
a vállalatok konszolidációs
egyeztetésében.

Banai Sarolta
A könyvelés mellett
én vezetem a társaság
többezer tárgyi eszközének
naprakész nyilvántartását.

Számlákat érkeztetek,
A TS-MÁV Gépészet Kft. pénzügyszámviteli ügyeinek teljeskörű
intézése mellett segítek a szállítói
számlák érkeztetésében.

Varga Ticiána

Király Emese

KONTROLLING CSOPORT

A mi feladatunk elsősorban a tervezés és ellenőrzés, valamint a vezetői
döntésekhez szükséges információk összegyűjtése, megfelelő formában
történő „tálalása”. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a különféle pénzügyi
mutatók alakulását, elemezzük a terv-tény eltérések alakulását, ill. annak
okait. Nálunk készül az ügyvezetés, a tulajdonosok és a dolgozók tájékoztatására összeállított riportok nagy része: havonta készítünk jelentéseket a
társaság tevékenységét leginkább és legjobban mutató gazdasági számokról, vállalati történésekről. Jelentős részt vállalunk a külső (pl. különböző
hatóságok) felé irányuló adatszolgáltatásokból is.

Czecze-Kovács Katalin
(csoportvezető)

Szászfainé Papp
Rita

Gergelyné
Tamás Rózsa

Jámbor László

IT csoport

Nagy József
Tamás

Manapság már egy kisebb vállalat
sem képes működni megfelelő számítástechnikai háttér nélkül. Nagyvállalatoknál ez teljességgel lehetetlen. Mi ezt a stabil és megbízható
hátteret próbáljuk meg biztosítani
a vállalat valamennyi (termelő vagy
azt kiszolgáló) területének. Hogy hol
a feladatkörünk határa?
Pós Tamás

(csoportvezető)

Ezt nehéz megmondani: amint Ti is nap mint nap tapasztaljátok, hozzánk tartozik
a nem működő számítógépek cseréjétől az új mobiltelefon beszerzésén át a
nyomtató„működőképessé tételén” át az új programok installálása, a jogosultságok megváltoztatása, a bérelt gépek, berendezések cseréje, a szerverek felügyelete is. Két szóval: nem unatkozunk.
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A termelésből jelentjük
Magyarországon a vasútról bizonyára nem a sebesség jut először a legtöbb ember eszébe. Pedig ha tudnák
– többek között a luxus vagy sportautók tulajdonosai –hogy a leeresztett sorompók mellett elsuhanó vasúti teherkocsik, illetve az olyan járműjavító műhelyek mint a miskolci is, nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ők milyen
autókban utazhatnak...
Sorozatunkban szeretnénk megismertetni és közel hozni hozzátok azon vasúti kocsikat, amelyek a ti kezeiteknek is
köszönhetően folyamatosan hozzák-viszik a világkereskedelemben kelendő és nélkülözhetetlen anyagokat, termékeket vagy magukat az előbb említett sportautókat is. (Bolla Márió és Szűcs Károly írása)

„Ponyvás ERR”
Kezdetnek a ponyvás Shimmns kocsit szeretnénk bemutatni. Mint azt bizonyára valamennyi munkatársunk nap
mint nap látja, a sötétkék színben pompázó „477-es”- kocsik ismételten a TS Hungaria Kft. telephelyén vizitálnak,
hogy a karbantartás után újra hat évig a síneken kössék össze az acélgyárakat – többek között – a Volkswagen gyáraival is. Ezen kívülről sérülékenynek tűnő kocsik akár tíz időjárásra érzékeny fémtekercset is
elvisznek, amelyek kb. 68 tonnányi össztömeggel rendelkeznek.

Képek forrása: https://www.railrent.com/en/Renting/Flat-wagons

Ha ezek a tekercsek nem érnek be időben
a gyártóhoz, leáll a termelés, és olyan autók
elemeit nem tudják kivágni belőlük, mint a
Volkswagen csoport modelljei, többek között
az egykori Trabant gyárban készülö 650 lóerős
Lamborghini Urus vagy akár a luxusterepjárók
non-plus ultrájának számító Bentley Bentayga.
Amikor a gyermekek és unokák egy-egy
ilyen autó miniatűrjét nézik vágyakozva a
játékboltok polcain, mindig gondoljunk arra,
hogy a TS Hungaria Kft. komoly szerepet vállal
abban, hogy ezek az autók az utakon futhatnak.
Legyünk büszkék arra, hogy a TS Hungaria Kft.
ügyfele az ERR kocsijain keresztül részt vállal
ezen automobilok összerakásában.
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Példát állítunk
Az elmúlt hónapokban kiemelkedő emberi és szakmai teljesítményt
nyújtó kollégáinknak szeretnénk gratulálni ez úton is.
Január hónap dolgozója: Lengyel József / Fővizsga

József pédamutató hozzállásával a fiatal kezdő dolgozók előtt. Minden rábízott feladatot
maradéktalanul és határidőre elkészít. Mindezek mellett magánéletében is meghatározó
tagja a közösségének lakóhelyén.

Február hónap dolgozója: Csehovics Imre Csaba / Kerékpár

Csaba 1988-tól dolgozik a cégnél, és előtte a 3 év tanulóidőt is itt töltötte el. A
munkájára igényes, precíz, törekszik a tökéletesre. Rossz munkát nem ad ki a kezéből.
A szerszámlakatos műhely felszámolása után került a kerékpár területre, ahol a le és
felsajtolásnál kezdett el dolgozni. A kerékpárjavítás több területén megállja a helyét,
lehet rá számítani nehéz helyzetekben.

Március hónap dolgozója: Kovács Imre / Kerékpár

Imre, a cégnél eleinte mint kocsifestő dolgozott, majd ezután a kerékpárok festését
vállalta, jelenleg is ebben a munkakörben tevékenykedik. Maximalista hozzáállása
példaértékű, és példamutató kolégái számára is. Mindig kiszámítható, a nehéz helyzetekben,
a lemaradasokat túlórákat vállalva segít ledolgozni, amely jól mutatja a cég iránti
elkötelezettségét.

Első negyedév dolgozója: Huszka Lívia / Értékesítés

Lívia az elmúlt hónapokban nem csak értékesítőként, hanem az értékesítés megbízott
vezetőjeként is bizonyítja elkötelezettségét és állít példát szakmai feladatai
lelkiismeretes és precíz ellátásával.
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Ismerj meg! - - Portré
Ismerj meg rovatunk idei első interjú alanya igazán sportos egyéniség. Most elsősorban kerékpáros
hobbijáról mesél nekünk. Vallja, hogy a bringa nem csak egy eszköz, tekerni pedig nem szimplán sport
és szenvedély, a műszaki háttér ismerete és a saját kezű szervizelés maga is fontos része a kétkerekes
kedvtelésnek. Szemán Mihályt, a Fővizsga és a Komponens üzem vezetőjét kérdeztük. (Sz.Zs.)
Szemán Mihály
Fővizsga,
Komponens
osztályvezető

Mikor kezdtél el
„komolyabban tekerni”?
Természetesen már kisgyerekként
megtanultam biciklizni, mint a
legtöbben. Első rendes bringámat
nyolcadikos ballagásomra
kaptam – és bár sokáig a
sportot az életemben a foci
jelentette, szoktam futni is.
Hat évvel ezelőtt komolyabban
elkezdtem kerékpározni is. Ekkor
vettem meg első komolyabb
kétkerekűmet, egy MTB-t: egy első
teleszkópos, hidraulikus fékes Bulls
személyében. De van egy másik
kedvencem is azóta, egy pedelec:
még a Boschnál töltött éveim alatt
határoztam el, hogy szert teszek
egy e-bikera, és végül két éve
valóra is váltottam ezt az álmot.

először engem is a foci szele
csapott meg, majd kamaszként a
konditermi edzés. A bicaj mint sport
kb. 6-7 éve van az életemben. A
feszített munkatempóban jó esélyt
ad arra hogy kiszellőztessem a
fejem, átgondoljam a holnapom
és értékeljem a jelent.
Milyen rendszerességgel?
Amikor csak tehetem. A bacaj
a kocsiban , vele a váltóruha.
Mivel már sajnos kevés az időm
amit erre tudok fordítani, jó
szolgálatot tesz az eBike, amivel
viszonylag nagy távolságot lehet
megtenni rövid idő alatt.
Egyedül vagy társasággal
jársz inkább?
Egyedül, lásd az előbbiek okán.
Mi a leghosszabb táv, amit
letekertél? A leghosszabbat nem
tudom , de itt a szintemelkedés a
fontosabb. Az alcsony Tátrában
volt egy majdnem 8 órás túrám...

Legyél te a következő portré alanya! Ha
szívesen mesélsz magadról, szabadidős
tevékenységedről, örömmel vesszük
jelentkezésedet a következő Ismerj meg!
interjúhoz a HR Osztályon.

Mi volt a legszebb hely, ahol jártál? Főépület, 208-as iroda
Legszebb hely természetesen
2614 és 2627-es mellék
A BÜKK. Ez nem is kehet kérdés.

Bakancslista...?
Van persze, Olaszország kerékpáros
parkjai. Illetve Ausztriában is
található számos igen szép helyen
lévő park különböző nehézségi
szintekkel. Természetesen
Milyen indíttatásból?
Egész életemet végigkísérte a sport. itt is – mint mindenhol –
keresem a kihívásokat. :)
Mint mndenkit Magyarországon,
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Neked mi a hobbid?

Képek forrása:
https://stock.adobe.com
© The Cheroke #264556842
© takoburito #149220478
https://mindenamieger.blogspot. com/2018/06/
atkeles-bukk-fennsikon.html

5 perc IT: Email-etikett
Ezen írásunkkal indítjuk „5 perc IT” rovatunkat:
Mire ügyeljünk az Outlook használatakor – avagy
e-mail etikett (Oláh Péter írása)

4. Reakcióidő

Egy e-mailben történt megkeresésre lehetőleg 24 órán belül
reagáljunk. Még akkor is, ha nem tudunk rá rögtön érdemben
válaszolni. Akkor is jelezzünk vissza, hogy foglalkozunk az üg�Bizonyára mindannyian rácsodálkoztunk már arra, hogy az
gyel, és amint tudunk, érdemi választ fogunk adni. Különösen
elektronikus levelezés, avagy e-mailezés milyen nagymértékben
fontos ez a vállalat vevői esetében. Itt is csak józan ésszel és
az életünk részévé vált. Egy átlagos irodai dolgozó nagyjából
egy kis empátiával kell gondolkodni. Elvégre nekünk is jólesik,
munkaideje negyedét tölti azzal, hogy az e-mailjeit szortírozza.
ha látjuk azt, hogy valaki foglalkozik az ügyünkkel, probléMíg a privát levelezésünk a magánügyünk, szabályai is kötetlenmánkkal.
nek mondhatók, addig a céges levelezés esetében igenis fontos
a tudatos használat, illetve néhány alapvető szabály betartása.
5. Legyen aktuális az e-mail aláírásunk
És ez nem egy öncélű dolog, hanem valóban nagyban segíti
Tartsuk naprakészen az e-mail aláírásunkat, hiszen az fontos
ennek a kommunikációs csatornának a hatékony használatát.
információkat (pozíció, elérhetőség stb.) tartalmaz mind a kolÉppen ezért összegyűjtöttük Nektek a vállalati e-mailezés etilégák, mind az ügyfelek számára. Másrészt pedig komolyságot
kettjének legfontosabb alapszabályát. Alapvetően nem ördönés profizmust sugall a vevőink felé. Azt pedig már csak halkan
gős dolgok ezek, hanem csak a józan ész és az illem szabályait
jegyezzük meg, hogy ez is az ÖBB csoport vállalati arculatának
követik.
része.
1. Az üzenet tárgya
A „tárgy” rubrikába mindig érthetően bele kell írni, miről szól az
elektronikus levél, hogy a címzett eldönthesse, érdemes-e megnyitni az üzenetet, és utólag könnyen vissza lehessen keresni az
e-mailt. Egy üzenet későbbi visszakeresését az is nagyban segíti,
ha egy hosszabb levélváltás során a tárgyat senki sem módosítja. A küldő neve és a világosan kifejtett tárgy alapján a címzett
azonnal képben lesz, hogy miről is van szó, és van-e a levéllel
kapcsolatosan teendője.
2. Másolatot kap (CC) és titkos másolatot kap (BCC) funkciók
Kezdjük az utóbbival. Az ÖBB-konszern etikai szabályzata
egyrészt tiltja a titkos másolat használatát, másrészt jóérzésű
ember nem is használja azt. Aki esetleg nem ismerné a funkciót: a lényege az, hogy a levelezésbe be tudunk tenni láthatatlan
címzetteket, vagyis pl. az ügyvezetőnek betekintést engedhetünk
egy levelezésbe, de a többi címzett nem látja, hogy az ügyvezető
is olvassa azt.
A levél a fő címzettje az legyen, akinek az adott levél valóban
szól, akinek teendője van vele. A „másolatot kap” hasznos
funkció, de azért csínján kell vele bánni. Aki számára a levelünk
semmilyen lényeges információt nem tartalmaz, azt ne tegyük
bele. Így is kapunk levelet bőven. Mindannyian örülünk annak,
ha nem kell számunkra irreleváns levelek kiszűrésével foglalkoznunk.

6. Figyeljünk a stílusra
A humor kifejlődése az emberi evolúció egyik legnagyobb vívmánya, de ne feledjük, hogy csak azzal szabad viccelnünk, akit
jól ismerünk, közeli kapcsolatban vagyunk vele, és tudjuk róla,
hogy nemcsak érti a tréfát, de szereti is. Szóval a stílus megválasztását mindig igazítsuk hozzá levelünk címzettjéhez.
7. Ellenőrizzük, amit írtunk
Minden elküldésre váró szöveget alaposan át kell olvasni, mert
a címzett ennek alapján ítél meg minket. Ha naponta e-mailek
tucatjait küldjük szét, hajlamosak lehetünk gyorsan rákattintani a „küldés” gombra, és az üzenet úgy megy el, hogy tele van
félregépelésekkel vagy súlyosabb esetben tárgyi tévedésekkel.
Az a pár perc, amit az ellenőrzéssel töltünk, megtérülő befektetés, mert segít megőrizni a jó renoménkat.

+1 fontos és hasznos tanács: kinek írunk?
Mint a legtöbb cég, az ÖBB is érvényben tart valamennyi
leányvállalata számára kötelezően betartandó „email házirendet” (email policy), melynek megszegése komoly következményekkel is járhat. Nem mindegy, kivel milyen információkat
osztunk meg: bizalmas információk rossz helyre történő címzése a küldőre felelősséget terhel, de rossz fényt vet és még
bosszantó, kellemetlen is lehet bagatell témákat megosztani
abban illetéktelennel/illetéktelenekkel.
A kettes pontban már volt szó róla, de nem lehet elégszer
3. „Válasz mindenkinek” funkció
hangsúlyozni: küldés előtt minidig tisztázzuk magunkban a
Az Outlook készítői nem véletlenül építették be ezt a hasznos kis
címzettek körét. Ha egy köszönöm a válasz, nem biztos, hogy
gombot. Amennyiben válaszunk valóban mindenkit érint, akkor
a levelezésben szereplő valamennyi résztvevőnek szól. Ha egy
ennek megnyomásával biztosak lehetünk benne, hogy az eredeti
apró rutin feladatról vagy kérdésfelvetésről van szó xy-nal, ne
címzettek közül senki sem fog lemaradni. Ugyanakkor ajánlott
terheljük fölöslegesen a témában illetéktelen kollégák email
ezt a funkciót is okosan használni. Ha válaszunk a „CC”-ben szefiókját – vezetői szinten se –csak indokolt esetben vonjuk be a
replő címzettek számára nem releváns, akkor vegyük ki azokat.
megfelelő személyeket.
Szintén csínján kell bánni ezzel a funkcióval olyan esetekben,
Az email fontos kommunikációs eszközünk. Használata során
amikor pl. egy kolléga búcsúzik, vagy a karácsonyi vacsora szercélunk mindig a pozitív és eredményes kommunikáció legyen,
vezője felmérést készít, hogy ki mit szeretne majd enni. Ilyenkor
levelezéseinket (is) felelősen kezeljük.
ugyanis eléggé idegesítő, mikor a vállalat többszáz dolgozója
olvassa pl. azt, hogy „Neked is mindent jót kívánok!” vagy „Kacsasültet párolt káposztával kérnék.”
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Dióhéjban a dohányzásról
Ezen rövid cikkben szeretnénk bemutatni Nektek a dohányzási szokásokat, a kialakulásától kezdődően
napjainkig. Érdekességeket, melyeket csak alapos utánajárással tudnátok megszerezni, illetve néhány
példát, hogy gazdaságilag milyen terhet jelent ez egy átlagos dohányzóra és egy esetleges leszokás után
milyen pozitív hatásai lehetnek. (Bene Ákos írása)
A füstölés
A füstölési tevékenység még valamikor az őskorban kezdődhetett, hiszen
a tűz felfedezése után, hogy az ember életben tartsa a tüzet, valamilyen
növényt használt, mely olykor jellegezetesen kellemes illatot árasztott. Az
évszázadok során a különféle kultúrák más és más furcsa vagy éppen érdekes füstölési szokást tartott fenn. A szkíták például az úgynevezett gőzkunyhót (egyfajta szaunát) rendszeresen használták. Egy bőrrel beborított
sátor közepén lévő kádba forró durva kövekre ciprus-, cédrus-, tömjénfát
és kendermagot szórtak, majd ezt vízzel leöntve heves gőzfejlődést váltott
ki. A sátorban kuporgó emberek pedig élvezték a füstöt. A keveréket olykor a bőrükbe is dörzsölték, mely által az fényes és jó illatú lett.
A dohány
Magával a dohány cserjével elsőként az amerikai őslakos indiánok ismerkedtek meg. E növény, mely olykor 2 méter magasra is megnőtt jó tüzelőanyagként szolgált, a tűz által képzett füst pedig jól védett a mocsaras
vidéken a moszkitók ellen. Később a belélegzett füst bódító hatása miatt
konkrét céllal használták.
A civilizált ember Kolumbusz Kristóf által ismerte meg a dohányt, a spanyol
hódítások ezt is magukkal hozták az Óvilágba. A dohány, mint élvezeti cikk
gyorsan terjedt mindenfelé, a civilizáció fejlődésével pedig még inkább nőtt
a fogyasztók száma.
Európai meghonosításának hátterében Jean Nicot (Franciaország portugáliai nagykövete) állt. Önmaga sosem dohányzott, és álmaiban sem hitte
volna, hogy mit jelent majd ez a termék a világnak.
Európában kezdetben szivaroztak, pipáztak, tubákoltak és csak évszázadokkal később alakult ki a cigarettázás, mint új szokás. A cigaretta mindent
elsöprő terjedésének oka a finomított dohány papírhengerbe való csomagolása volt. Hogy ki találta ki ezt a technikát, nem tudni.
Magyarországon elsőként a Bornemissza, Báthory és Apaffy családok, mint
gyógynövényt használták. A pestisjárvány idején a nagyszebeni orvosok
megelőzésképpen a dohányzást javasolták.

A Winston cigaretta (nem túl etikus) reklámja
https://smoking-room.net/the-flintstones-smoking-winston-cigarettes/

Tudtad-e?
A dohányosok száma mindkét világháború után megnövekedett a háborút
viselt országokban.Egyesek szerint a
dohány füstje dohos volt, tehát „dohot
hány” ebből a kifejezés „dohány”.
A mai dohányipari gépek 6-8000 szál/
perc teljesítményűek.
2014-ben szűnt meg a filter nélküli
Symphonia mely 93 éven keresztül volt
kapható.

Lehet-e dohányt termeszteni otthon?
A kérdésre a válasz nem is olyan egyszerű. Egészen addig, míg a növényből
fogyasztásra alkalmas termék nem
készül, igen. Amint valaki ezen túllép, már jogsértést követ el, hiszen a
Cigarettázás napjainkban
dohányfeldolgozás 1867 óta MagyarorE témát folyamatos „harc” veszi körül, a dohányzók érzelmi okokkal maszágon állami monopólium. Nem csak
gyarázzák szenvedélyüket, a másik oldal pedig tudományos érvekkel próbál
a NAV-val találjuk szembe magunkat,
győzködni (élettani hatások). A harc egyenlőtlen és egyik fél sem számíthat
de egyszerűen azért sem érdemes
győzelemre.
ezzel kísérletezni, mert jó minőségű,
A legnagyobb problémát ugyanakkor az jelenti, hogy azon emberek is ki
fogyasztásra szánt dohányt házilag
vannak téve a dohányzás kellemetlen hatásainak, akik nem dohányoznak,
szinte lehetetlen előállítani.
viszont munkájukból vagy egyszerűen társadalmi szokásukból adódóan egy
légtérben vannak a dohányzó társaikkal.
Bár számtalan tanulmány készült már ezekről a kellemetlen hatásokról, lehetséges következményekről, a cigaretta
fogyasztás évről évre egyre csak nő. Egy 2019-es NAV jövedékitermék-statisztikából kiderült, hogy 2018-hoz képest
Magyarországon 144 millió szállal több cigarettát adtak el, összesen 8,28 milliárd szálat.
Egy nemzetközi statisztikai adatokat közlő honlap alapján Magyarország lakosságának 28%-a dohányzik, mely nem túl
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jó arány, de Európában átlagosnak mondható. Európában Görögországban a legrosszabb a helyzet, ott 42,65% míg a földön Kiribati
(Óceánia) vezeti a listát 52,4%-al.
Ha leteszem a cigit…
Ez a gondolat sok dohányzó emberben megfogalmazódott már, mégsem képes mindenki
eljutni odáig, hogy stabilan és végérvényesen fenntartsa a füstmentes
életmódot. Ehhez segítségül
„Végtermék” (Photo by Paweł Czerwiński on Unsplash)
szolgálhat az alábbi példa:
Egy átlagos dohányzó ember napi 1 doboz cigarettát (1300Ft) fogyaszt el. Ünnepekkor, összejöveteleken akár többet is, éppen ezért egy 30 napos hónapot
alapul véve illetve 4 pénteki alkalom pluszt (még 1-1 dobozt feltételezve), a
havi fogyasztás 34 doboz lesz. Ez havi szinten 44.200 Ft-os kiadást jelent. Ez az
összeg egy átlagos szakmunkás nettó jövedelem 25%-a, ami igen nagy terhet jelenthet ha nincs más jövedelemforrás a családban. Érdemes tehát elgondolkodni azon mi
másra tudná ezt az összeget szánni, hiszen ez a nem kis összeg jelentős mértékben emelheti az életszínvonalat minőségi ruhák és élelmiszer vásárlásával. Hosszú távon gondolkodva pedig néhány éve alatt akár egy új családi autó ára is
megspórolható az életmódváltással.

3 tipp tavaszi fáradtság ellen

Reggelente nehezen kelünk ki az ágyból, ebéd után csak a sziesztán jár az eszünk, délutánonként pedig azon gondolkodunk, hogyan fogjuk végig csinálni a nap hátralévő részét, amikor a legapróbb feladat elvégzése is nehézkesnek
tűnik. Ez lenne a tavaszi fáradtság? Akár! A hosszabbodó nappalok ugyanis kihatnak hormonháztartásunkra, s a szervezetünkben zajló átállási folyamatok egyik tünete lehet a tavaszi fáradtság. De mit tehetünk ellene?
1. Kávé helyett inkább…
Ha fáradtak vagyunk, akkor hajlamosak vagyunk percenként a kávésbögrénk után nyúlni, holott ez nem jó megoldás
hosszú távon. A tavaszi fáradtság idején fogyasszunk inkább minél több friss zöldséget és gyümölcsöt, valamint kerüljük
a nehéz ételeket, amelyek megemésztésére sok energiára van szükség. Figyeljünk védekező rendszerünk legfontosabb
vitaminjainak, úgy, mint E-, C-vitamin és béta-karotin, pótlására. Kiváló E-vitamin források: növényi olajok, gabonafélék csírája, hús, máj, tojás és zöld növények. Legnagyobb mennyiségben a C-vitamint is a zöld növények tartalmazzák.
Emellett igyunk sok folyadékot, vizet vagy gyümölcslevet, ezek segítségével könnyebben át tudjuk vészelni a fáradékony
időszakot.
2. Sportoljunk a szabadban
Mindemellett sokkal jobban tesszük, ha a sokadik kávé megivása helyett munka közben inkább felállunk a számítógép
mellől és elvégzünk pár egyszerű tornagyakorlatot. Szabadidőnkben pedig, ha jó az idő, akkor az edzőterem helyett
válasszunk inkább a szabadtéri sportokat, így két legyet ütünk egy csapásra! Egyrészt a természetes napfény növeli az
örömérzetünket és csökkenti depresszív tüneteinket, másrészt az oxigéndús levegő felpezsdíti a vérünket, frissíti a gondolkodásunkat, és koncentrációnkra is jó hatást gyakorol.
3. Hétvégente ne aludjunk délig!
Ha egész héten keveset aludtunk, akkor ne hétvégén próbáljuk bepótolni a lemaradásunkat! Sokkal jobb, ha minden nap
megpróbálunk azonos időben lefeküdni és felkelni.
Ha viszont a fáradtság huzamosabb ideig nem múlik el és a fenti életmódtippek sem javítanak jelentősen a helyzeten,
érdemes bejelentkezni orvoshoz egy alapos kivizsgálásra!
Forrás: https: //hrdoktor.blog.hu/2019/04/15/3_tipp_tavaszi_faradtsag_ellen (2020.04.03.)
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150 éves a Hatvan–Miskolc
vasútvonal
Százötven esztendeje, 1870. január
9-én adták át a Hatvan–Miskolc vasútvonalat. Ennek megépítése már Széchenyi István gróf 1848-as közlekedési
tervei között is szerepelt, és azóta
is ez az egyik legforgalmasabb szakasz
Magyarországon.
A korábban épített Budapest–Hatvan–
Salgótarján fővonal hatvani állomásából ágazott ki, és a már meglévő Miskolc-Tiszai pályaudvarba csatlakozott
be. (Dukát Balázs)
Ünnepség az állomáson a miskolci vonal 1870-es átadása alkalmából

Méltóságos magyar kir. Ministeri Tanácsos úr,
Kegyes Urunk!
Bátorságot veszünk magunknak mely tisztelettel
alulírt Hatvan mezőváros Közönsége részéről megbízottak azon alázatos kérésünk előterjesztésére miként
a Hatvan Miskolczi vasút vonal Hatvan m[ező]város
éjszaki oldalán elvonúlva vétetnék foganatban - mint
az már megelőzőleg is tervezve vólt.
Ezen alázatos kérelmünk támogatására engedje meg
Méltóságod a következő indokok felterjeszteni.
Ez idő szerint már helyben működő mérnök osztály
munkálkodásaiból tapasztalnunk kellett hogy az érintett vaspálya vonal Hatvan m[ező]város déli oldalán
Iső osztályú a legjobb minőségű földeket s különösen
a marha tenyésztésre fentartott kitűnő közlegelők
metszé keresztül mi által a legeltetés biztonsága örökre veszélyezve leend.
Ez oldalon a terület kisajátítása is tetemesbb összegbe
kerül.A Zagyva folyó szabályozva nem lévén a különben is sok kárt okozó gyakori árvíz által a vasúti töltés folytán városi területünk
még inkább fenyegetve látszik. A tervezett újabb indóház a várostól igen távol esnék meg. A város éjszaki oldalán építendett vasút
vonal amaz szárnyához nem hosszabb; kellemesebb vidéken húzódna, az alap talaja könnyű homok. Következésképp a kisajátítás
kevesebb költséget igényel a bevágások vagy töltések jelentéktelenek. Átaljában ezen vonalnak a másik felett nézetünk szerint minden tekintetben előnye vólna.Mindezeknél fogva alázattal újra esedezünk Méltóságod előtt: miszerint városi közönségünk átaljános
ohajtását figyelmére méltatni s a kérdésben fogó vasúti vonalnak a mondott helyre leendő intézése iránt rendelkezni méltóztassék.
Kitűnő tiszteletünk kifejezése mellett maradtunk
Méltóságos Ministeri Tanácsos úrnak
Hatvanban 1868. Február 6án
alázatos szolgái.
Kovács János
Forrás: Magyar Országos Levéltár - K 173 - 1870 - 9 - 230 (1710/1868)
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Tavaszi kvíz
1. A tavasz közeledtét elsőként jelző virágunk:
a. kökörcsin
b. hóvirág
c. ibolya

2. A csillagászati tavasz kezdetének dátuma:
a. február 23.
b. április 17.
c. március 21.

3. Tavasszal hazánkba visszatérő költöző madarunk:
a. kék cinege
b. nyári lúd
c. gólya

4. A nyári időszámítás kezdete és az óraátállítás dátuma:
a. március utolsó vasárnapja
b. április első szombatja
c. március 10.

5. A tavasz legnagyobb egyházi ünnepe a Húsvét . Mit ünneplünk ilyenkor?
a. Jézus születését
b. Jézus feltámadását
c. Jézus keresztre feszítésére emlékezünk

6. Hagyományos Húsvétkor fogyasztott ételeink:
a. sonka és főtt tojás
b. sült oldalas
c. Dobos-torta

7. Hazánk egyik legjelentősebb nemzeti ünnepén az 1848-49-es szabadságharcra emlékezünk.
Mi a pontos dátum?
a. március 25.
b. április 5.
c. március 15.

Előző számnunk nyertese: Banai Sarolta (Pénzügy), nyereményét a HR Osztályon veheti át.
Kvízünket ezúttal is köszönjük Ficsor Anitának .

Név:							

Törzsszám: 		

Terület:
Megfejtés:
1. .......		
		

2. .......		

3. .......		

4. .......		

5. .......		

6. ....... 		

7. .......
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Receptajánló
Kipróbált és azóta több ízben bevált, hagyományos kalács receptet szeretnék megosztani veletek. Egy
kiadós, sokáig puha kelt tésztáról van szó, ami jól eshet egy reggelire lekvárral akár vagy csak magában
bármikor, ha édességre vágyunk – mi kirándulni is előszeretettel visszük. A receptben megadott mennyiség
felezhető is (kipróbálva: tökéletes így is és elegendő több napra egy négytagú családnak is), de ha többet
sütünk, frissen fagyasztani is lehet belőle későbbre: felengedve ugyanúgy hozza az eredeti frissességét.
Szalóki nagykalács
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1,2 kg liszt,
9 dl tej,
4 evőkanál cukor,
10 dkg élesztő,
54 szem édesítő tabletta,
2 kávéskanál só,
1 vaníliás cukor,
1 citrom reszelt héja,
1 evőkanál kakaó,
1,5 dl étolaj,
10 dkg mazsola,
1 tojás.
A lábas kikenéséhez vaj.

7,5 dl tejet meglangyosítunk a cukorral, és belemorzsoljuk az élesztőt. Félretesszük, hagyjuk megkelni. Közben
az édesítő tablettákat kanállal megtörjük, és 42 szemet másfél dl tejjel elkeverünk.
A lisztet átszitáljuk, beletesszük a sót, a vaníliás cukrot, és a citromhéjat. A megmaradt édesítőt a kakaóval,
és 2-3 evőkanál tejjel elkeverjük. Egy nagyobb lábast vajjal kikenünk.
A megkelt élesztős tejet a lisztbe öntjük, hozzáadjuk a 42 szem édesítővel elkevert tejet, és az egészet alaposan
kidagasztjuk. Közben kevés étolajat is hozzádolgozunk. A tészta kétharmad részét lisztezett gyúrótáblára
borítjuk, a maradékba pedig beledagasztjuk a 12 szem édesítővel elkevert kakaót. Ehhez is adunk egy kevés
olajat.
A nagyobb tésztát elnyújtjuk, rátesszük a kakaósat, és azt is elsodorjuk rajta. Megszórjuk mazsolával. Az
egész kalácsot feltekerjük, és belehelyezzük a kivajazott, nagy méretű, sütőbe rakható lábosba. Meleg helyen
legalább 1 óráig kelesztjük. Felvert tojással átkenjük. Előmelegített sütőben 10 percig nagy lángon, majd 45
percig takarékon sütjük. Amikor kivesszük, hagyjuk kihűlni, és csak utána szeleteljük.
Sz.Zs. Forrás: https://www.izorzok.hu/szaloki-nagykalacs/
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Tavasz
(Selleiné Rózsay Eszter írása)
Tavasz… Az az évszak, amire mindannyian vágyunk az őszi-téli időszak sötét, borongós, nyirkos és hideg időszaka
után. Jöhetnek a melegebb, egyre hosszabb nappalok, a virágba boruló fák, a madarak énekétől lehetnek
teljesek az egyre hosszabbá váló nappalok. A tavaszi természet egy különleges világ, amely szokatlanságával
sztrájkol. Ezalatt a röpke három hónap alatt a természet hatalmas átalakuláson megy keresztül. A nap sugarai
egyremelegebbek, a patakok csobognak, a madárdal is egyre hangosabb mindenfelé. Kipattannak a rügyek,
apró zöld levelek jelennek meg a fákon, virágok nyílnak mindenfelé.
Valahol azt olvastam, hogy a tavasz lélegzete mindenütt érezhető. Minden új életet ébreszt, frissesség
lélegzik a világban. Ránk most egy másfajta tavasz köszöntött. Újat hozott; olyat, amit még nem tapasztaltunk
eddigi életünk során. Alkalmazkodnunk kell egy megváltozott élethelyzethez. Mindenki aggódva figyeli
környezetének változásait. Ez talán mégsem az a tavasz, amire mindenki várt a fáradt tél után. Hiába jelenik
meg egyre hosszabb időre a napsütés, lesz kékebb az ég, valahogy mégis egy zordabb világban érezzük
magunkat.
Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a tavasz az év csodálatos ideje. Minden és mindenki átalakul. Minden
nap tele van azokkal a változásokkal, amelyek a szemünk előtt zajlanak. Mindenki igyekszik egyre több időt
tölteni a szabadban, ahol legalább egy időre elfelejthetjük, mi zajlik a nagyvilágban. Hinnünk kell abban,
hogy az idő minden sebet begyógyít. A tavasz is így tesz a téltől elgyötört világgal. Miért pont bennünket
fosztanának meg a megújulás lehetőségétől?!
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Gyerekszemmel

Gergely Anna (5 és fél éves)
Jéger Panna (5 éves)

Gólyahír
A nevem Münnich Marcell ,
2020. február 25.napján ,
16:05 perckor jöttem a világra .
Súlyom 2800 gramm és 49 cm
hosszú vagyok .
Szabó Juli Anna (4 és fél éves)

Jéger Kata (3 éves)

18

Remélem, hogy a fotómat
látva mosolygós lesz a napod .
Édesapám Münnich Márton a
Komponens osztályról .

Szívből gratulálunk,
szeretettel köszöntjük
a legkisebb családtagot!

Gyereksarok

Végh György: Kleofás, a didergő kis tojás
Volt egyszer egy kis tojás,
úgy hívták, hogy Kleofás.
Bimm-bamm, dáridom!
Megvette egy nyuszika,
nyuszilány volt: Zsuzsika.
Bimm-bamm, dáridom!
Megkérdezte Zsuzsika:
„Kell-e neked szép ruha?”
Bimm-bamm, dáridom!
„Persze - mondta a tojásfázik ám a Kleofás!”
Bimm-bamm, dáridom!
Befestette Zsuzsika,
a húsvéti nyuszika.
Bimm-bamm, dáridom!
Nem fázik már a tojás:
A zöld bundás Kleofás!
Bimm-bamm, dáridom!
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