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Személyi változások

A Pénzügyi Osztály vezetését október 1-jén Kis Attila
vette át. Külföldön szerzett szakmai és széleskörű,
több évtizedes vezetői tapasztalattal rendelkezik,
melyeket a Siemens vállalatcsoportnál, a Massive
Hungária Kft.-nél, utóbb a Berwin Ruhagyár gazdasági igazgatójaként szerzett. Kommunikációs szintű
angol és tárgyalóképes német nyelvismerettel
rendelkezik.

Székely-Kővágó Tünde, korábban az Szűcs Károly 10.01-től a Minőségirányítási osztály
Értékesítés munkatársa 2019. október
vezetője. Korábban már találkozhattunk vele
1-től a Munkafelvevők csapatát erősíti telephelyünkön az ÖBB Kockázatkezelő manaSzűcs Károly vezetésével. Korábbi fel- gere és belső auditoraként. 2016 júniusától ECM
adatait Sinkó Bonifác és Csontos Gábor Managerként dolgozott az ÖBB-TS GmbH-nál, ezt
látja el.
megelőzően az RCA-nál és az RCL-nél szerezett
szakmai tapasztalatot a konszernen belül. Jogi
tanulmányait Grazban és Linzben folytatta, anyanyelvi szintű német és középfokú angol
nyelvtudással rendelkezik.

Házon belül
Török Tímea (korábban adatkezelői
feladatokat látott el) az Értékesítésnél
folytatja munkáját októbertől és az új
vevőkért felelős.

Oláh Péter a Beruházás projekt területéről csatlakozott az Értékesítéshez,
szintén október 1-től.

Csizmarik Erika és Batári Fruzsina
irodakezelők végzik a termelési területeken dolgozó kollégák mindennapi
munkaügyi adminisztrácóját. Értékes
munkájukkal fontos szerepet töltenek
be a támogató területek és a termelés
közötti információáramlásban is.
Szabadságigény vagy betegség esetén
keressétek őket bizalommal.
Csizmarik Erika
(Kerékpár)
+3630 421 7975
csizmarik.erika@
tshungaria.hu

Bene Ákos 10.01-től friss kihívásokkal teli feladatokat lát el új pozíciójában mint vállalatirányítási
specialista. Társaságunk SAP vállalatirányításhoz
kapcsolódó programjaival fog dolgozni, s egy
javaslatot fog készíteni a vállalatirányítási rendszerek összekapcsolására, hatékonyabb és zavartalan
működésére.

A Felvevői csoport korábbi vezetője,
Sinkó Bonifác a jövőben az Értékesítési
osztályon a mobilszerviz tevékenység
felelőseként folytatja munkáját.

Batári Fruzsina
(Fővizsga)
+3630 589 7799
batari.fruzsina@
tshungaria.hu
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Példát állítunk
JÚLIUS hónap dolgozója: Riz Dávid (Logisztika)
Dávid a tolatócsapat tagja. Mint tolatásvezető a saját műszakjában minden
vasúti kocsi mozgatása az ő irányításával történik, a kocsi telephelyre
történő beérkezésétől a „kivaló” összekészítéséig.
A mostoha időjárási körülményeknek kitett munkáját nagy felelősséggel,
kiváló szervezőkészséggel, pontossággal, a legjobb tudása szerint, nagy
tapasztalattal végzi.
Munkatársaival jó viszonyt alakított ki, a szükséges információkat minden
esetben megosztja velük. Rendszeresen előfordul, hogy a létszámhiányok
miatt többletmunkát, plusz műszakot vállal.
Teherbírása, irányítókészsége jó példát mutat mindenki számára.

Középen a kitüntetett és akik köszönetet mondanak
Társaságunk nevében: Máriási Tamás osztályvezető,
Dojcsák József csoportvezető

AUGUSZTUS hónap dolgozója: Juhász Antal (Termelés)
Antal 2015 októberétől dolgozik a cégnél, mint festő-mázoló. Mindig lehet
rá számítani, munkáját nagy szakértelemmel, és precízen végzi el. Szívesen
vállalja a szombati túlórákat, ha kell, kollégáit is helyettesíti. Az üzem
dolgozóival nagyon jól kijön, munkatársai szeretnek vele együtt dolgozni.
Szívesen vesz részt a vállalathoz érkező kihívó feladatok megvalósításában.
Csoportvezetője bizton számíthat kiemelkedő teljesítményére.
Antal folyamatosan képzi magát, szívesen tájékozódik a szakterületét érintő
újításokról. Szabadidejében sokat fut, az Ultrabalatonon is erősítette a
csapatot a részvételével. Szereti a sportot, kedvenc focicsapata a Diósgyőr.

Jurkinya József osztályvezető helyettes
gratulál Antalnak

SZEPTEMBER hónap dolgozója: Kocsis Zoltán (Kerékpár)
Kocsis Zoltán az IS3 területen dolgozik mint kerékpár lesajtoló.
Szabadidejében tanyagazdaként is tevékenykedik karitatív céllal.
Nyugodtan mondhatjuk, nem sok ideje jut a pihenésre, de szereti
ezt az aktív életet. Jó szakértelemmel és lelkiismeretesen látja el
feladatát. A saját állomásán kívül bevethető a tengelycsiszoló gépen
is a csapágybontásnál és a selejt tárcsa, illetve tengely lángvágással
történő selejtezésénél is. Folyamatosan fejleszti, képzi magát, szeret
új dolgokat megtanulni. A túlórákat is mindig szívesen vállalja, igazi
támogató partnere a csoportvezetőknek. A munkatársaival jó a
kapcsolata, igazi közösségi ember, egyik kiemelkedő pillére a TS
Hungaria Kft. kerékpárgyártó üzemegységének.
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Molnár Ferenc csoportvezető és Jéger Gábor
osztályvezető gratulálnak Zoltánnak

III. negyedév dolgozója: Juhász Gergő ( Technológia)
Juhász Gergő 2012-ben csatlakozott Társaságunkhoz technológusként.
Az eltelt 7 évben tanúsította, hogy az egyetemi évek alatt értékes
tudásra tett szert, melyet nagyon jól tud kamatoztatni a Technológiai
osztályunkon. Sok pozitív tapasztalatot szerzett, folyamatosan fejlesztette
magát, a technológiai előírások kiváló és pontos ismeretével példaértékű
a szakmájában. Nagyszerű csapatjátékos, a termelő területekről mindig
bizalommal fordulnak hozzá szakmai kérdésekben, szívesen segíti a
kollégákat. Fontos számára, hogy társaságunk minél jobb eredményekkel
tudja megoldani a technológiai kihívásokat.
Gergőnek Kappelmajer József osztályvezető és Dian József
ügyvezető igazgató adják át a kitüntetést

Szeptember–október hónapban jubiláló kollégáinknak
köszönjük sokéves, elkötelezett munkáját, kívánunk még

sok-sok kerek évfordulót a TSH-nál!
Bagoly Gábor 		
–
Baptiszta Balázs
–
Bernáth Bertalan
–
Csenger Ferenc 		
–
Erdélyi József 		
–
Juhász Csaba 		
–
Kéri Attila 			
–
Kiss József IV. 		
–
Kiss Tamás II. 		
–
Kulifai Gergely 		
–
Lencsés Tamás 		
–
Patvaros Zsolt 		
–
Safarcsik Gábor István –
Szakácsi Ferenc 		
–
Tepliczky Gábor 		
–
Török Zoltán 		
–

Kerékpár 					
Hegesztési felügyelet 			
Technológia 				
Kerékpár 					
Kerékpár 					
Fővizsga 					
Ügyvezetés 				
Fővizsga 					
Kerékpár 					
Minőség ellenőrző kalibráló labor
Kerékpár 					
Fővizsga 					
Fővizsga 					
Fővizsga 					
Logisztika 					
Technológia 				

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10 év
5 év
25 év
25 év
10 év
25 év
5 év
25 év
10 év
5 év
10 év
30 év
25 év
25 év
5 év
5 év
5

A termelésből jelentjük
Sínszállító projekt
Cégünk a Rail Equipment GmbH-tól egyedi megrendelés keretében kapott megbízást egy hét részből álló sínszállító garnitúra
leszállítására. A szerelvény alapjait 3908 sorozatú, 4 tengelyes lapos kocsik képezték. Hasonló projektet vittünk végig 2014-ben is,
az akkorihoz képest annyi a különbség, hogy a kocsik némi áttervezésen mentek át.
A munkálatokat az 1. szektor végezte. A munkafolyamat 2019 januárjában kezdődött, az utolsó kocsi pedig június elején készült el.
A kocsikat első lépésben szétbontották a 7B csarnokban, ezt követően elvégezték az alvázkimérést. A kocsik megkapták a szükséges
megerősítést, egyengetést. Ezután a szekrény új felépítményt kapott, ezt követte utolsó fázisként a festés.
Egy ilyen egyedi megbízás azért nagyon fontos számunkra, mert akár közép-kelet-európai viszonylatban is a mi cégünk az
egyedüli, amely ilyen összetett karbantartási-javítási folyamat elvégzésére képes. Ennek a megbízásnak a sikeres teljesítésével is
bizonyíthatjuk elkötelezettségünket a minőségi munkavégzés iránt.
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Bemutatjuk
festő csoportvezetőinket
Balog János
csoportvezető
Mióta dolgozol a
cégnél?
2005 április, akkor még
MÁV-Tiszavas Miskolci
Járműjavító Kft. volt a cég
neve. Előtte használtautókereskedésben dolgoztam,
szintén Miskolcon.
Milyen pozícióban kezdtél nálunk?
Festőként kezdtem a pályafutásomat,
akárcsak Lajos.
Mikor kaptad meg a csoportvezetői posztot?
2014 óta vagyok csoportvezető. Ez egy
kihívásokkal teli, nem könnyű feladat, de
ugyanakkor mindig van benne valami új,
igencsak változatos, emiatt szeretem.
Mire vagy a legbüszkébb?
Az Eanos 5376-os új gyártású teherkocsik
festésére, valamint korábban a cég festett a
MÁV-Start részére IC kocsikat, ezeken speciális
anti-graffiti lakkbevonat került felhordásra.
Szakmailag nagy kihívás volt, s nagyon jó érzés
volt, amikor sikerült teljesíteni a projektet.
Lajhó Lajos
csoportvezető
Mióta dolgozol a cégnél
és miért döntöttél a TSH
mellett?
2005. április 14. óta
dolgozom a TSH-nál,
vagyis lassan már 15
éve.
Csoportvezető kollégámmal, Balogh
Jánossal egyszerre kezdtünk. Egy ismerősöm
akkoriban már itt dolgozott és jókat
mesélt a cégről. Mivel éppen festőket
kerestek, jelentkeztem és felvettek.
Milyen pozícióban kezdtél?
Fényezőként kezdtem. Akkoriban még
személyszállító kocsikat és kerékpárokat
is festettünk itt Miskolcon.
Mesélsz egy kicsit a szakmai múltadról?
A Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolában (volt 100-as)
végeztem fényező-mázolóként 2002-ben. Ezt követően
a miskolci Toyota márkakereskedésben helyezkedtem
el, ahol sok gyakorlatot szereztem és a legkorszerűbb
fényezési technológiákkal ismerkedhettem meg.
A kereskedés sajnos megszűnt, ezután kerültem
a TS Hungaria Kft.-hez.

Mi volt pályafutásod során a legbonyolultabb
helyzet, amit meg kellett oldani?
Volt több is, általában a legnehezebb az
élelmiszeripari belső bevonat elvárásoknak
megfelelő rétegvastagságú és leszakadásoktól
mentes elkészítése. Ez utóbbi azt jelenti, hogy
a festék nincs megfolyva. A másik ilyen az
volt, amikor szintén a belső bevonat festése
közben elromlott a gép, a meleg festéket
pedig el kellett távolítani a tömlőből, illetve a
pisztolyból, nehogy belekössön. Improvizálni
kellett, de megoldottuk, igazi csapatmunka volt

Ha mindenki csak kicsit vigyázna ezekre a
kocsikra, nekünk sokkal kevesebb kihívást okozna
ez a feladat. A másik ilyen, hasonló probléma,
ha pl. szemcseszórás után a kifúvatás ellenére
– amit a szórás után közvetlenül elvégeznek –
szemcse marad mégis pl. üreges felületekben. A
felszórt festék “kiporolja” a megbúvó szemcsét,
ami aztán beleragad a friss festésbe. Ez esztétikai
szempontból sem megengedett, ráadásul a
későbbi korrózió melegágya az ilyen felület.

Mi az, amit a csoportvezetői
munkában különösen szeretsz?
A korábbi munkámhoz képest jelentős változást
hozott az, hogy ebben a pozícióban emberek
munkáját kell koordinálnom és felelősséggel
tartozom értük, illetve az általuk végzett
munkáért. Úgy érzem azonban, hogy sikerült
felnőnöm a feladathoz. Igazi jó csapatom van,
mindig számíthatok rájuk, s ők is számíthatnak
rám mind emberi, mind szakmai kérdésekben is.
Továbbá aktívan ki tudtam venni a részemet
különféle új fényezési technológiák
bevezetésében és optimalizálásában,
ami néha bizony komoly kihívást jelent,
de ugyanakkor nagyon érdekes is, és
büszkeséggel tölti el az embert, amikor
sikerül tökéletes munkát kiadnia a kezéből.

bevezetése jelentette. Ez egy poliuretán
bázisú bevonatanyag, mellyel ipari
felhasználású tapasztalatok még nem álltak
rendelkezésünkre. Számos problémával kellett
szembenéznünk mind a festőgép, mind pedig
a festék vonatkozásában is. Mire sikerült egy
problémát megoldani, előjött rögtön egy
másik. Ez nyilván ahhoz vezetett, hogy az
osztrák só- és gabonaszállító kocsiknál sem a
darabszámot, sem pedig az elvárt minőséget
nem sikerült hoznunk. Bevallom, hogy a helyzet
elég kétségbeejtő volt néhány pillanatban,
de mostanra végül sikerült elhárítani a
problémákat és a folyamatot megbízhatóvá
és gördülékennyé tenni. Nagyon büszke
vagyok a festő és szemcseszóró csapatokra!

Mindezek ellenére mégis pozitívan álltok a
nehéz helyzetekhez. Mit gondolsz, mi segít
nektek átlendülni a nehéz időszakokon?
A festékkel és a technikával voltak
Kiszámítható, stabil munkahelynek tartom a TS
nehézségeitek. Ezeken kívül volt még valami
olyan, ami esetleg megkeserítette a napotokat? Hungaria Kft.-t, a csapatunk pedig összetartó,
segítőkész csapat. Mindenkiben ott a küzdő
Igen, sajnos volt, illetve előfordul néha
szellem, jól szeretnénk megoldani a feladatokat.
mostanában is. Van, hogy pl. az eltolható
Úgy gondolom, hogy a megfelelő pozitív
oldalfalú kocsiknál a rakodóperem (az ebben
kialakított üregekbe talpalnak le a válaszfalak), hozzáállással és támogató háttérrel nincs olyan
amit festeni kell, tele van pl. szeméttel. Macerás probléma, amit ne tudnánk együtt megoldani.
egyenként kibányászni, amikor pedig sűrített
levegővel kifúvatjuk, a szemét repül mindenfele,
a por, a válaszfalakról lemállott forgács pedig
száll a levegőben. Ezt utána külön fel kell
takarítanunk, ezt mondanom sem kell.
A festendő felület csak utána készíthető elő.

Mire vagy a legbüszkébb, amit
elértél a csapatoddal?
Elsősorban az új gyártású teherkocsik
festésére vagyok a legbüszkébb.
(pl. Voest kocsi, Habis-tt stb.)
Mi az, amit csoportvezetőként
még el szeretnél érni?
Ugyan sokat fejlődtünk már az elmúlt
időszakban, de jelenleg az a konkrét célom, hogy
az RCA számára nagyon fontos sószállító kocsikat
minőségi kifogás nélkül tudjuk a vevőnek átadni.

Mik voltak az év során a legnagyobb kihívások?
Mióta vagy csoportvezető?
A legnagyobb kihívást egyértelműen
2017. januárban kaptam a felkérést, mely egy
nagyon kihívó, de megtisztelő feladat számomra. az új élelmiszeripari bevonatrendszer

Hogyan tudtatok végül úrrá lenni a helyzeten?
Ez a közös összefogásnak köszönhető. Idővel
az anyacég illetékesei is felismerték, hogy
a dolgok elsősorban rajtunk kívül álló
okokból nem működtek úgy, ahogy kellene.
Végül az ÖBB-TS szakértőivel és kollégáival,
valamint a festőberendezést, illetve a festéket
gyártó cég szakembereivel karöltve, sok-sok
gondolkodás és kísérletezés után sikerült
megoldanunk, hogy mostanra a berendezés
stabilan működik és egyenletes, jó minőséget
tudunk produkálni. Kemény munka volt, de
megérte. Még ha nagy kihívás is, hatalmas
élmény ilyen szakmai munkában részt venni.
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TSH Akadémia
A TS Hungaria Kft. nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás
nevelésére. Célul tűztük ki, hogy lehetőséget adunk
társaságunknál azoknak a tanulni vágyó fiataloknak,
akiket vonz a vasút világa, s lehetőséget látnak arra,
hogy a TS Hungaria Kft.-nél dolgozó, nagy tapasztalattal
rendelkező szakembereinktől tanulhassák meg szakmájuk
minden fortélyát. E nemes cél érdekében került
megalapításra a TSH Akadémia, melynek első lépéseként
24 kollégánk részesült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara mentor kepézésében.
Második lépésben cégünk huszonkilenc diákkal kötött
tanulószerződést hegesztő és gépgyártástechnológiai
technikus képzésekre, majd hat munkatársunkat
iskoláztuk be szintén tanulószerződéssel hegesztő
és járműfényező iskolarendszerű képzésekre.
Társaságunkhoz a gépgyártástechnológiai technikus
tanulók a Miskolci Szakképzési Centrum Andrássy Gyula
Gépipari Szakgimnázium és Szakközépiskolából, míg
a hegesztő tanulók a Miskolci Szakképzési Centrum
Diósgyőr–Vasgyári Szakképző Iskola
és Kollégiumból érkeztek.
Hegesztő tanulóink Rékási Lajos hegesztő mesternél
gyakorolhatják a lánghegesztést, lángvágást,
fogyóelektródás védőgázos ívhegesztést. Lajosnál
a diákok mindent megtanulnak, amit a szakmai
vizsgakövetelményrendszer előír számukra. Ezen felül
is diákjaink minden olyan hegesztői tudást és fortélyt is
megtanulhatnak nálunk, melyet kollégáink hosszú évek
alatt sajátítottak el társaságunknál. A szakmai tananyagon
kívül minden a jövendőbeli szakmájukhoz kapcsolódó
munkabiztonsági tudást is megkapnak vállalatunknál.
Lajos igazi mentorként fogadja diákjainkat, akiket nagy
szeretettel támogat a szakmai munkában. Valódi mesterként
nagyon büszke a rá bízott tanítványokra és munkájukra. A
cégünk által létrehozott tanműhelyben egy komoly kiállítás
látható az eddig legjobban sikerült munkadarabokból.
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A mester a táblára rajzolva magyarázza el a nehezebb részeket

Bár hosszú az út a szakmai vizsgáig, s addig kollégánknak
még terjedelmes tananyagot kell átadnia, reméljük, a
következő két évben még számtalan remek alkotás kerül ki
tanulóink és mentoruk kezei közül.
Szívesen foglalkozom a diákokkal és örömömre szolgál
átadni nekik a több mint 40 év tapasztalatát, hiszen már
az előző munkahelyemen is foglalkoztam tanulókkal és
pályakezdőkkel. Sajnos nekik az iskolában nincs lehetőségük
a gyakorlatban is kipróbálni az elméletben elsajátítottakat,
ezért nagyon fontos, hogy a nap legnagyobb része
gyakorlással teljen. Jó érzés látni, ahogy fejlődnek, hiszen
az elkészített munkájukból látni, hogy egyre ügyesebbek.
Mindig megkérdezem őket, éppen melyik anyagot vették az
iskolában, és ha nem értenek valamit, akkor természetesen
igyekszem a legérthetőbb módon elmagyarázni nekik, hiszen
ez a feltétele annak, hogy jó szakember válhasson majd
belőlük. – árulta el nekünk Rékási Lajos.

A polcon már szép számmal gyűlnek a legjobb sarokvarratok

Lajos büszkén mutatja a tanulói által készített varratokat

Gólyahír
A Gépgyártás technológiai technikus diákok képzése
bár sokkal rövidebb, de mégis sokkal összetettebb, így
tanulóinkat négy csoportra bontottuk, s a Technológiai
osztály iránymutatása szerint üzemünk több területét
is bejárják, s megismerkednek pl. a forgácsolás,
anyagvizsgálat, lean karbantartás feladataival.
A duális tanulói program meglátásom szerint minden
oldalnak ad valamilyen pluszt. A diákok értékes gyakorlati
tudással gazdagodhatnak cégünknél, mi felnőttek pedig
még jobban megtanulunk bánni a fiatalabb generációval,
amit nagyon fontosnak tartok, hiszen bennük van a jövő.
Gyakorló apukaként különösen szívügyem ez a feladat,
hiszen nekem is van egy kisfiam. Még többet megtanulhatok
ennek a generációnak a sajátosságairól, több gyakorlatot
szerezhetetek arról, hogyan is bánjak a fiatalokkal. –
tudtuk meg Kulcsár Gergő mérésügyi vezetőtől, akinél
a gépgyártás technológiai technikus tanulók a kalibráló
laborban a mérőeszközök használatát sajátíthatják el,
illetve megismerhetnek új eszközöket és azok használatát
is. (Ezen eszközöket az iskolában még soha nem láthatták
testközelből.)

Nagy Rékának hívnak , 2019. július 24-én
láttam meg a napvilágot 2900 grammal
és 50 centivel . Szeretek sokat alukálni
és mindig mosolygós vagyok .
Édesapám Nagy József I. a Fővizsgáról .

Örömmel jelentem be , hogy megérkeztem
2019. október 15-én 13 óra 25 perckor, és
ha már itt vagyok , elárulok néhány apróságot
magamról : a csuklómra kötözött furcsa színű
szalagra azt írták , én lennék Tóth Mira
Alexandra. 3200 grammal és 56 centivel
jöttem világra, anyukám Lomniczi Melinda
a SCM osztályról .

Kulcsár Gergő a Gépgyártástechnológiai technikusok egyik csoportjával.

Természetesen a diákokat is megkérdeztük a
TSH-nál töltött szakmai gyakorlatról. Elmondásuk
alapján a külsős gyakorlati hely választáskor a
cégek bemutatkozása után a TS Hungaria Kft.
volt számukra a legszimpatikusabb, mivel úgy
érezték, nálunk valós gyakorlati tudásra tehetnek
szert. Tanulóink úgy érzik, kollégáink partnernek
tekintik őket, s mindent megtesznek, hogy valódi
naprakész tudást szerezzenek meg gyakorlati
idejükben nálunk. Diákjaink kiemelték, hogy úgy
érzik, nem csak a vizsgára, hanem a valós életre is
felkészítjük őket. Nagy lehetőségnek látják, hogy ha
jól teljesítenek, hosszú távon egy multinacionális
nagyvállalat részesei lehetnek.

Szeretettel köszöntjük
a legkisebb családtagokat!
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TSH Újítók
Kedves Kollégák!
Ettől a hónaptól kezdve szeretnénk egy új rovatot indítani, amely a TS Hungaria Kft.-nél jelen
lévő újítási rendszerrel és azon belül magával az újításokkal foglalkozna. Itt a későbbiekben
szeretnénk beszámolni Nektek az elmúlt időszak leginnovatívabb ötleteiről és azok lehetséges
megvalósulásáról.
Az újítás fogalmát már részben mindenki ismeri, mégis szeretnénk egy kicsit részletesebben
elmondani, miért van szükség üzemünk folyamataiban az észrevételeitekre és javaslataitokra.
A TS Hungaria elsődleges profilja a vasúti teherkocsi és kerékpár javítása, ebből kifolyólag
nehéz felkészülni az előttünk álló problémák kiküszöbölésére. A különböző kocsi típusok és azok
javítási, karbantartási folyamatai, a kerékpár karbantartás vagy a komponens javítás sokszor új
kihívások és megoldandó problémák elé állítják a termelésben dolgozó és a termelést támogató
dolgozókat egyaránt. De egy kidolgozott és átgondolt folyamat gyakorlati szemszögből nézve
felvethet olyan ötleteket, amelyekkel hatékonyabbá és gazdaságosabbá tehetők.
Cégünk sok tapasztalt és rutinos munkatárssal büszkélkedhet, az ő ötleteik meghallgatása
és felhasználása elengedhetetlen a versenyképesség szempontjából. Emellett az újonnan
üzemünkhöz csatlakozók máshol szerzett tapasztalatai is értékesek, hiszen ők új szemszögből,
alternatív megoldásokkal fejleszthetik a már meglévő és bevett szokásainkat.
Egy új ötlet megszületésének első lépése, hogy keresem, vagy esetleg már egyből felismerem,
mi könnyíti, gyorsítja, teszi hatékonyabbá, vagy esetleg munkavédelmi szempontból jobban
biztosítja, hogy az adott feladatot vagy munkát elvégezzem. Ha megszületett egy ötlet,
nincs is más tennivaló, minthogy egy „5-letlap” formájában papírra vetni és odaadni a
csoportvezetőknek vagy esetleg közvetlenül eljuttatni az újítási felelősnek, Pásztor Kristófnak.
Ezután az újítás a témához kapcsolódó felelős által véleményezésre kerül. A véleményező által
jónak ítélt újítások az ügyvezetők jóváhagyása után elfogadásra kerülnek. Minden elfogadott
újítás után jár az újítási díj.

Aki várja az ötleteket...
5let felelős:
Pásztor Kristóf (Technológia)
+36 30 183 8923
pasztor.kristof@tshungaria.hu

Várjuk építő ötleteiteket, ha kipattant, ne halogassátok a beadást!
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Szeretnénk bemutatni azt a kollégát, aki az elmúlt
időszakban a legtöbb újítást adta be:
Kiss László (Komponens)
László lakatos mester, 47 éve dolgozik a szakmában, 34 évet a kohászatban töltött. 2014. augusztus 4-én
csatlakozott a TSH csavarkapocs javító csapatához. Utána a gyártásra került mint csoportvezető, amikor az
ikerkocsikat gyártottuk. Mindig gondolkozik új ötleteken, amellyel a szakmunkásképzőben megismert mestere
szavait követi:
„amiből 3 darab van, ahhoz csinálj sablont, mert szaporább lesz.”
László ebben az évben tizenkét újítást adott be. Minden újítása a munkafolyamat könnyítése szempontjából
bizonyult hasznosnak. Ezekből kiemelkedő az ütköző csőszár összeállító készülék, amely az alkatrészek egyszerű
összeállításában és azok pontos pozicionálásban segít. A készülék segítségével egy ember rövidebb idő alatt tudja
összeállítani és készre hegeszteni az ütköző csőszárat, ezzel időt és energiát takarítva meg.
A képeken László és találmánya: az ütköző csőszár összeállító készülék

Munkája során mindenki fejében születnek
ötletek , amelyeket ha nem rest 5-let lapra
vetni , akkor megvalósulhatnak és jutalomban
is részesülhet értük .
1. Munkafolyamatot könnyítő újítás: A beadott újítás olyan
munkafolyamattal kapcsolatos javaslatot vagy készüléket ajánl, mely
az érintett folyamat elvégzésén könnyít, kis mértékben gyorsít, vagy a
munka elvégzésében kényelmi funkciót lát el, de kimutatható mérhető
megtakarítást nem eredményez.
2. Munkavédelmi újítás: A beadott újítás olyan munkafolyamattal
kapcsolatos javaslatot vagy készüléket ajánl, mely munkavédelmi és
balesetvédelmi szempontok figyelembevételével jelentős biztonsági
javulást hoz az érintett területen.
3. Kimutatható éves megtakarítást eredményező újítás: A beadott újítás
olyan munkafolyamattal kapcsolatos javaslatot vagy készüléket ajánl,
mely fentebb említett megtakarítási számítások alkalmazásával (ROI)
kimutatható megtakarítást tud felmutatni.
A cikket köszönjük Totok Bernadett 5S koordinátornak.
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Ismerj meg! ––Portré
Ahogyan telnek a hónapok Ismerj meg! rovatunk
segítségével egyre több munkatársunk életébe
nyerhettünk betekintést, ismerhettük meg őket
olyan oldalukról, melyről eddig nem sokat tudtunk.
Az újság szerkesztésekor mindig szembesülünk vele,
milyen sokoldalú és kreatív emberek vesznek minket
körül és jó látni, milyen lelkesedéssel és kitartással
űzik kedvenc szabadidős tevékenységüket. Ezúttal
olyan embert kérdeztünk, akinek a hobbija igencsak
közel áll a cég profiljához. Vajda Róbert karbantartás
fejlesztő mesélt nekünk.

Beszéljünk a gyűjteményedről. Van-e tematikája, mennyi
modelled van?
Természetesen van tematikája; H0-ás (1:87) méretarányban
a 80-90-es éveknek megfelelő osztrák (ÖBB) és a 80-as
éveknek megfelelő magyar (MÁV) modelleket gyűjtöm,
alakítom át. A korral haladva kb. 5 éve átállítottam a
gyűjtemény egy részét digitális vezérlésűre. A jelenlegi
gyűjteményem 1993 óta alakul, minden méretarányt
összevetve 56 mozdonyból, 115 személykocsiból és 191
teherkocsiból áll. A legrégebben a gyűjteményemben
lévő mozdony egy M41-es, melyet 1993-ban vettem, a
legöregebb pedig az osztrák 1044.08-as, ami majdnem 40
éves, de megkímélt állapotú és még kifogástalanul működik.
Robi több hobbid is a vasúttal kapcsolatos. Honnan jött ez Mivel a modellvasút elsősorban téli hobbi és hogy nyáron a
a vasút iránti szeretet?
szabadban is lehessen modellvasutazni, a H0 mellé néhány
Nálunk a családban nem volt vasutas, senki még csak
éve új irányzatként bejött a szenvedélyek közé a kerti vasút.
nem is szerette a vasutat,
Ennek a méretaránya 1:22,5. A szabadban való vonatozás
így semmilyen rokonom
az évszakokkal változó tájon - a terepasztal állandóságával
munkahelyén sem tudott a
ellentétben - egy teljesen más élményt nyújt.
mozdony füstje megcsapni…
Úgy három éves lehettem,
Ennyi modellhez akkor van nagy terepasztal és kert is?
amikor édesapám egy lufira Nincs-nincs. Illetve majdnem-majdnem. Van Szegeden, a
filctollal mozdonyt rajzolt
„szülői házban” egy fel nem díszített modellpálya, ahol a
nekem – én innen datálom
szerelvényeket lehet futtatni, illetve Budán egy jó barátom
az eseményeket.
kertjében tudunk a kerti pályáján a vonatokkal minden
évszakban „játszani”. Tervek persze mindig vannak…– majd
Úgy tudjuk, hogy komolyabban foglalkozol a
meglátjuk, mit hoz a jövő.
vasútmodellezéssel: miért pont a modellezés mellett
kötöttél ki?
Mégis hogy épül fel egy modell, mit rejt egy mozdony
A vonatrajongásból ez már szinte adta magát. Számomra
belseje?
fontos egy hobbinál, hogy szép és kreatív legyen, örömet
Ma már általános a trend, miszerint a fém alvázban egy
okozzon és kikapcsoljon. A vasútmodellezésben ehhez
motor van elhelyezve, innen indul a hajtás fogaskerekekkel/
minden adott, hiszen egy rendkívül szerteágazó hobbiról
kardántengelyekkel a kerekekhez vagy forgóvázakhoz. A
van szó. Ez alapvetően egy technikai hobbi, de például
kerekek lehetőség szerint el vannak látva tapadó gyűrűvel
a terepépítéshez inkább jó ízlés és az esztétikai érzék
a nagyobb vonóerő érdekében. Ne feledjük, bár sok
szükséges, mint műszaki tudás.
hasonlóság van az igazi és a modellvasút üzemszerűségei
Te gyűjtesz vagy építesz, hogyan pozícionálod magad?
között, de a tömegviszonyokban nagy az aránytalanság.
Főként gyűjtök, de azért ha az
A járműszekrény fröccsöntött
időm engedi, „barkácsolok” is.
műanyag, vagy kisszériás
Sajnos a gyártó nagyon sokszor
modelleknél műgyanta is lehet. A
nem a részletekig valósághűen
feliratozást tamponozzák, ami a
készíti el a modellt, én nem félek
minőséget illeti, a mai modelleknél
ilyenkor a hiányzó alkatrészeket
egész nyugodtan ragadhatunk
elkészíteni és feltenni, bizonyos
nagyítót olvasgatni. A hozzáadott
részeit a modellnek átépíteni
kiegészítők (féktömlők, vonóhorog,
és esetleg újra festeni és/vagy
csavarkapocs, kapaszkodók,
feliratozni. Ebből a szempontból
ablaktörlők, stb..) műanyag
én egy kicsit „szegecsszámlálónak”
vagy rézmaratott elemek. A
számítok, ami nem feltétlen
szerkocsis gőzösöknél a hajtás
Méretarányok. Az N-es méretarányú (1:160) 1044 204-es a G-s
pozitív dolgot jelent a modellezők (1:22,5) tolató mozdony futóhídján, mellette a H0-ás (1:87)
már jellemzően a szerkocsiban
testvére figyeli…
körében.
van, hogy a gépet magát szebben
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ki lehessen dolgozni. Villamos mozdonyoknál régen külön
sláger volt, hogy a mozdony áramszedőről is tud üzemelni,
de mivel extrém kevesen építenek élő felsővezetéket, így
a gyártók ezt a tulajdonságot mára már szinte teljesen
elhagyták. A 90-es évek közepén kezdődött, ma már szinte
egyeduralkodó: a digitális modellvasút. Természetesen
minden manapság gyártott modell digitalizálásra elő van
készítve. A digitális technikának köszönhetően a mozdonyok
egymástól függetlenül vezérelhetőek a pályán, számtalan
funkció (világítás elöl, hátul, vezetőállás fény, tolatófény,
gőzösöknél füstölő stb.) külön kapcsolható – nem beszélve a
hangdekóderrel ellátott mozdonyok hangfunkcióiról.
Hogy érdemes egy ilyen sokoldalú hobbit elkezdeni?
Sajnos, mint minden hobbira, így a modellvasútra is igaz,
hogy az ipar luxuscikként kezeli, így minden indokolatlanul
drága lett az utóbbi időkben. Ezért fontos az elején tisztán
látni, hogy mi az elképzelésünk, mennyi helyünk, pénzünk
van rá és mit várunk tőle. Ha gyerekről, ha felnőttről van
szó, kezdésnek mindenképpen célszerű egy kezdőkészletet
választani, ebben van minden, ami az alapokhoz kell
és ár-érték arányban általában jól mérik őket. Ami a
későbbi bővítést illeti, ne feledjük, mindig van lehetőség az
interneten és börzéken igen jó áron járművek és kiegészítők
vásárlására egyaránt.

Átalakított és átfestett/feliratozott RCA 534-es kocsi – Miskolcon is ismerős jármű

Kerti vasút az őszi hangulatban 2. vasút az őszi hangulatban 1.

Átalakított és átfestett/feliratozott RCA 534-es kocsi – Góliát a kicsik tengerében

Kerti vasút az őszi hangulatban 2.

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

Átalakított, átfestett, digitálisan felújított V43 1223-as. 1980-as évek végi állapot, jól ápolt, „beosztott” szegedi masina.

Főépület, 208-as iroda
2614 és 2627-es mellék
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Vasút kicsiben
Az MVE

2008-ban megalakult vasútmodellező
egyesület. Korábban a tagsággal még
nem ismertük egymást, bár mindannyian miskolciak voltunk.
Városunkban az ALOE Vasútmodellező Klub által
megrendezett vasútmodell kiállításon, a Vasas Művelődési
Központban találkoztunk először egymással. Nagy öröm volt
ez, hiszen bebizonyosodott mindannyiunk számára, hogy
van vasútmodellező társadalom itt is. Azonnal megvolt a
közös beszédtéma, mindenki vasútrajongó és vasútbarát volt
közülünk.
Ekkor határoztuk el tízen, hogy megalapítjuk a Miskolci
Vasútmodellezők
Egyesületét,
az MVE-t. Minden kezdet nehéz:
nálunk sem volt ez másképp.
Ám mind a témában, mind
a
méretarányban
teljesen
egyetértettünk. El is kezdtük az
terepasztalok építését, de az
első két kiállításunkat még nem
önállóan rendeztük meg, hanem
vendégkiállítókkal. A H0 méretű
modul rendszerű terepasztalunk
elkészültével az egykori Molnár
Béla Művelődési Házba (a
jelenlegi Ifjúsági és Szabadidő
Házba) költöztünk át, ahol számos
kiállítást és börzét rendeztünk.
Sajnos az élet közbeszólt és új
helyet kellet keresnünk, amit meg
is találtunk a VOKE – Vörösmarty
Művelődési Ház falai között. Bár
ez a helyiség jelentősen kisebb
volt, a nagyvasút közelsége
vigasztalt bennünket. Méretei
ellenére sok szép emlék és sikeres
kiállítás köt minket a VOKE-hoz.
A havi vasútmodell börzéket itt
rendezzük meg a mai napig is.
Kiállításainkat már harmadik
éve hogy átköltöztettük a
Gömöri pályaudvar várótermeibe, ahol azok viszonylagos
csendjét stílszerűen egy-egy, az ablakok túloldalán elrobogó
tehervonat, vagy éppen a Tornanádaska vagy Ózd felé tartó
Bzmot zaja töri meg.
Novemberben is itt rendezzük meg a már hagyományosnak
mondható őszi kiállításunkat és az egyesület klubhelysége is
itt van már, a régi resti helyén.
Az évek során tagságunk jelentősen kicserélődött. Néhányan
kiléptek, de jöttek helyettük új tagok is. Az alapító tagok közül
mára már csak ketten maradtunk, viszont az egyesülettel egy
olyan baráti társasággá kovácsolódtunk, amely ritkaságnak
számít manapság.
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Közös a hobbink és közös a célunk is e tekintetben.
A vasútmodellezés nagy tudást igénylő hobbi. Az asztalos
munkáktól az elektromos vezérlésekig mindent ismerni kell
ahhoz, hogy egy vasútüzemet le tudjunk modellezni kicsiben.
Úgy érzem, szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen mindenki
megtalálja nálunk a maga funkcióját, kitapasztaltuk, hogy
ki mihez is ért igazán, ezért nincs olyan probléma, melyet
ne tudnánk megoldani. Vannak közöttünk olyanok, akik a
terepezést tudják szépen megoldani, de van olyan is, aki az
egyéni modellkészítés területén emelkedik ki a tagok közül.
A modellezést tekintve egyesületünk alapvetően a magyar
vasutat veszi mintául. Ezaztjelenti,
hogy a terepasztalok jellegüknél
fogva is a hazai terepviszonyokat
és tereptárgyakat jelenítik meg,
valamint a gördülőállományunk
túlnyomó része is magyar. Nem
vetjük meg azonban a külföldi
járműveket sem, hiszen ezek sokkal
könnyebben beszerezhetőek, vagy
az olyanokat, amelyek a valóságban
is előfordulnak kis hazánkban.
Birtokunkban vannak nemzetközi
vonatok is, amelyek a valóságban
is futottak, illetve futnak hazai
sínpárjainkon.
Sok olyan szép és híres szerelvény koptatta és koptatja ma is
a síneket Európa szerte, amelynek kicsinyített változatai előfordulnak nálunk is, de mégis a mi
szívünkhöz a magyar vasút áll a
legközelebb. A modellezési körünkbe nemcsak a nagyvasút tartozik bele, hanem a városi vasút
és a kisvasút is. Építettünk már
villamos pályát bemutató városi
terepasztalt is, amelyen az egykoron Miskolcon is előforduló bécsi villamosok modelljei futnak.
Moduljaink között szerepel egyre nagyobb méretben a sokak
által kedvelt kisvasúti téma is, amely a LÁEV és a Nyírvidéki Kisvasút mintájára épült és bővül továbbra is. Modelljeink
nagyrészt H0 (lásd: 1:87) méretarányúak, de más méretarány
tagjai is jelen vannak.
Tucsa Viktor
MVE
Korlátozott számban most tiszteletjegyet kaphattok egy vasút
témájú gyermekrajzért cserébe a novemberi kiállításra.
Az alkotásokat szeretettel várjuk a HR osztályra.

Szeptemberi
visszapillantó
Szeptember végén cégünk horgászainak nagy örömére
újra megrendezésre került az év utolsó üzemi
horgászversenye a VSZ szervezésében .
Vass László, VSZ Alapszervezeti Titkár beszámolója:

A verseny 2019.09.22-én vasárnap reggel 7 órakor kezdődött 18 versenyző részvételével.
A hagyományos ősz eleji versenyünket ezúttal is a Vasutasok Szakszervezete TS Hungaria
alapszervezetének szervezésében és a cégvezetés támogatásával rendeztük meg.
Két szektorra osztva ezúttal a Nyékládháza KOI1 tó partján horgásztunk.
Az időjárás kora reggel csípős hideggel, mindössze 5 Celsius fokkal indult, de a koradélutáni időre azért kiegyenesedett, és
kellemes 23 fokban fejeztük be a versenyünket. A halak ezt valószínűleg megérezhették, mert csak kevés hajlandóságot
mutattak a kapásra. A verseny végére így összesen 58 kg halat sikerült a versenyzőknek leméretniük.
A legnagyobb halat Rigó Józsefnek sikerült kifognia, egy igencsak méretes pontyot, aminek a súlya 6,6 kg volt.
A verseny 14.00 órakor dudaszóval ért véget. Az összesítés után az eredményhirdetés következett, a két szektor 1-3.
helyezettjét, valamint a legkisebb és a legnagyobb hal kifogóját díjaztuk oklevéllel és ajándékokkal.
A nap legeredményesebb versenyzője Tóth Károly (fotónkon) lett, aki 11,35 kg halat fogott, így az oklevél és a nyeremények
mellé a Kupát is haza vihette!
Amíg zajlott a verseny, a kondérban elkészült a kései ebédünk is: a pásztortarhonya gazdagon. Ezt az eredményhirdetés után
jó étvággyal fogyasztottuk el. Az eredményhirdetés és a közös fotózás után megbeszéltük, hogy talán nem a „legfényesebb”
versenyünk volt az idei, de bízunk benne, hogy a jövő évben jóval sikeresebbek leszünk.
Találkozunk 2020-ban is!

SZ

eptember 5-én tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a Wien Energie Business Run
elnevezésű bécsi futóverseny. A rendezvényre idén több, mint 32 000 résztvevő, kb. 1150 cég
jelentkezett. A legmagasabb létszámú, 2007 fős nevezéssel az ÖBB-Holding indult
a sporteseményen. Társaságunkat idén a megszorító intézkedések miatt csak egy csapat, a Kontrolling
csoport három nőtagja – név szerint Czecze-Kovács Katalin, Gergelyné Tamás Rózsa és Szászfainé Papp
Rita – képviselte ezen a nagyszabású programon. A lányok kellemes, a futáshoz legalkalmasabb őszi
időben, 18.55-kor rajtoltak el és derekasan helyt állva teljesítették a 4,1 km-es futótávot. A verseny
után a stadion mellett felállított ÖBB pavilonban pihentek meg és fogyasztották el k icsit fáradtan,
de jó hangulatban a résztvevők részére felkínált svédasztalos vacsorát.A jövőre jubiláló Business Run
előreláthatóan 2020. szeptember 3-án kerül megrendezésre.
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Családi nap - - élménybeszámoló
Vajányi Nikolett, HR gyakornok írása
Az idén 160 éves Társaságunknál a családi nap 2019. augusztus 31-én került megrendezésre. A szervező kollégák nagy
izgalommal és sok színes programmal készültek e jeles eseményre. Már a tíz órai kapunyitáskor sok dolgozó megjelent
családtagjaival, és a létszám gyorsan bővült. Mind a kicsik, mind a nagyobbak találtak maguknak számtalan színes
elfoglaltságot.
A programot Dian József és Lehóczki Gábor ügyvezető igazgató urak nyitották meg. A nap folyamán több fellépő is
szórakoztatta munkatársainkat és családtagjaikat. A Csiribiri együttes gyermekműsora nyitotta a sort, de számos apróság
figyelmét a légvárak és a pónilovaglás kötötte le. Tomi bohóc számtalan lufi csodával varázsolta el a jelenlévőket, míg az
egyik sarokban csodálatos arcfestések és tetoválások készültek a kis vendégek igényei szerint. Délben a 30 éve itt dolgozó
törzsgárda elismerő okleveleinek átadásával folytatódott a nap. Ez egy nagyon megható pillanat volt, ahol a cég vezetői
a 35 éve itt dolgozó kollégák munkáját méltatták. Ezután megkezdődött az ebédek kiosztása, majd Tolvai Renáta fellépése
következett a nagyszínpadon. Nagyon tetszett a koncert, örülök, hogy élőben láthattam a művésznőt. Ezután a várva
várt tombolasorsolásra került sor, ahol sok praktikus és értékes ajándékot nyertek azon kollégáink és családtagjaik, akik
pecséteket gyűjtöttek a népi játékok és egyéb kalandok kipróbálásával.
A fellépők mellett több kiegészítő program is volt. Az asszonycipelő versenyen több kollégánk is jeleskedett, s reméljük,
minden résztvevő jól szórakozott. Kicsiknek és nagyoknak is hatalmas élményt jelentett a mozdonyvezetést. Gyermekeink
boldogan vitték haza Mozdonyvezető Oklevelüket, mellyel jövőre is – már mint gyakorlott Mozdonyvezetőket – visszavárjuk őket.
Ami számomra a legérdekesebb volt, az a gyártúra, ahol az üzem különböző részeit mutatták be a lelkes túravezető
kollégák az érdeklődőknek. Úgy gondolom, mindenki számára maradandó emlék volt ez a nap, s a hőség ellenére mindenki
megtalálta a számára legkedvesebb elfoglaltságot.Kollégáink összeszokott csapatai remek gulyásleves variációkkal lepték
meg a résztvevőket, s nem is gondoltam, hogy ilyen finom ételek készülhetnek ilyen rövid idő alatt.Ez volt az első TSH családi
napom, de olyan jó élményeket gyűjtöttem, melyek egy életre velem maradnak. Remélem, a jövőben lehetőségem lesz részt
venni a következő TSH Családi napokon is!
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Egészségtippek
(Budai Endokrinközpont – Dr. Bérczy Judit, endokrinológus)
Győzze le az őszi fáradtságot
Akárcsak tavasszal, sokakon úrrá lesz ősszel is a fáradtság. Dr. Bérczy Judit, endokrinológus főorvos ennek enyhítésére ad
hasznos tanácsokat. – Mitől alakul ki az őszi fáradtság?
Az őszi fáradtság legtöbbször akkor köszönt be, amikor már észrevehetően rövidülnek a nappalok, valamint a napsütést
felváltja a felhős, csapadékos időjárás. Ez természetesen az ember hangulatára nagy hatással van, ám van ennél még
lényegesebb dolog, ami hozzájárul a szűnni nem akaró álmosság- és fáradtságérzethez. Ehhez a hormonrendszerünket
érdemes górcső alá venni, hiszen többek között a tobozmirigy irányítása alatt állunk, mely a napi ritmusunkért felelős.
Ősszel ugyanis az álmosságért felelős melatonin szintje megemelkedik, arra ösztönözve az embert, hogy lassítson,
hiszen régebben a nyár végi, ősz eleji munkák (pl. aratás, betakarítás) után mindenki visszavett a tempóból. Sajnos ez ma
már nincs így, ugyanolyan keményen dolgozunk, melyhez a szervezet nem szokott hozzá, pedig eredetileg az ősz – és a
tél – a visszavonulás, pihenés időszaka kell, hogy legyen.
Tippek, hogy csökkentse a fáradtságot
Egyen sok friss gyümölcsöt
Az ősz friss gyümölcs szempontjából igen kedvező időszak, hiszen az alma, szőlő, szilva mind ekkor érnek be, így biztosan
frisset tudunk az asztalra tenni, melyek telis-tele vannak értékes vitaminokkal, melyek hozzájárulnak a jó közérzethez.
Ráadásul a bennük található fruktóz, azaz gyümölcscukor plusz energiát ad, így például egy alma elrágcsálása után biztosan könnyebben vészeli át a következő pár órát.
Szellőztessen
Egy kis friss levegő higgye el, csodákra képes! Hiszen gondoljon csak bele, az egész szervezet, így az agy működéséhez is
megfelelő mennyiségű oxigénre van szükség. Az állott levegő nem csupán meleg, de széndioxiddal teli is, ami csak még
jobban elálmosít. Éppen ezért érdemes gyakran szellőztetni, hogy cserélődni tudjon a levegő, és minél több friss oxigénhez jusson-tanácsolja dr. Bérczy Judit.
Irány a természet
Természetesen munka közben nem lehet csak úgy kisétálni és járni egyet, de hétvégén, vagy amikor az ideje engedi,
akkor célszerű egy kicsit kimenni a szabadba, esetleg kirándulni az erdőben. A természetben ugyanis nem csak feltöltődhet, de ki is szakadhat a monotonitásból, és egy kis testmozgásnak sem utolsó.
Sportoljon
Ha a kirándulásnál egy kicsit többet akar sportolás gyanánt, úgy választhat bármit, ami egy kicsit felpörgeti és megizzasztja. Ezzel egyrészt az egészégét óvja, másrészt sokkal jobb alvást biztosít a rendszeres testmozgás, így másnap
kipihentebben fog szembenézni a feladatokkal. Külön jó oldala, hogy remek feszültség levezető módszer is a sportolás,
tehát a munkahelyi stresszel is segít megbirkózni.
Nézesse meg D-vitamin szintjét
Amennyiben tippjeink ellenére is fáradtnak és kimerültnek érzi magát, nézesse meg D-vitamin szintjét, hiszen hiába a
sok nyári napsütés, ennek ellenére még fennállhat D-vitamin hiány, melynek jellemző tünete a szűnni nem akaró álmosság, ráadásul gyakran jár együtt olyan betegségekkel, mint az IR, illetve a pajzsmirigy alulműködés, vagy a mellékvese
működésének gyengülésére, melyek mindegyike okozhat kimerültséget.

Forrás: https://www.webbeteg.hu/cikkek/egeszseges/18270/gyozze-le-az-oszi-faradtsagot Letöltve: 2019.10.29.
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Szüreti kvíz
Játékra bíztatunk benneteket. Várjuk az alábbi mini kvíz minél nagyobb számú
megfejtését a HR Osztályon . Most mindenki nyer egy kicsit, aki beadja válaszait:
egy aprósággal , cégünk logójával ellátott tornazsákkal ajándékozzuk meg őket.
A sorsolást követően a helyes megfejtők legszerencsésebbike pedig egy 3000 Ft értékű
Auchan vásárlási utalvánnyal lesz gazdagabb.
1. A borkészítés első lépése a megfelelő érettségű szőlő leszüretelése, majd préselése.
Hogyan nevezzük a préseléskor a szőlőből kicsurgó „folyadékot”?
a. nektár
b. must
c. szőlőjuice
2. Hogy hívják azokat a különleges szőlőszemeket, melyeket a szüret alkalmával egyesével szednek le a
fürtökről és világhírű édes tokaji borunk alapját adják?
a. aszú
b. mazsola
c. köszméte
3. Hogyan nevezzük az édes borok azon speciális fajtáját, melynek készítéséhez a szőlőt fagyott állapotban szüretelik?
a. téli csemege bor
b. fagybor
c. jégbor
4. Mi a neve annak a háton hordott tárolóeszköznek, melybe a leszedett szőlőt gyűjtötték össze?
a. puttony
b. dézsa
c. vödör
5. Melyik a Szekszárdi Borvidék jellegzetes kék szőlőfajtája?
a. pinot noir
b. bikavér
c. kadarka
Előző nyertesünk: Huszka Lívia, Értékesítés
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Gyereksarok – – színező

