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Karácsonyi köszöntő
Kedves Kollégák!
2020. év végéhez közeledünk, így mint minden évben most is visszatekintünk a mögöttünk álló időszakra. Egy olyan
év végére értünk, amely a szó legszorosabb értelmében rengeteg új,– és ez nem túlzás – szokatlan kihívást hozott
mindannyiunk életébe. Mégis olyan szavakkal szeretnénk most benneteket köszönteni és búcsúzni az óévtől,
amelyek között nem szerepelnek az elmúlt néhány hónap/az elmúlt év kulcsszavai.

Visszatérünk a hagyományokhoz. Azt gondoljuk, lassan elérkezik az elcsendesülés időszaka, amikor mindenki megáll
egy kicsit, szeretteire és magára figyel, amikor a mindennapok rohanását átveszi az ünnepvárás idilli hangulata. Ám
mielőtt teljesen átadnánk magunkat a családi karácsonyozás pillanatának, engedjétek meg, hogy cégvezetésünk
nevében megköszönjem elkötelezett, egész éves kitartó munkátokat, azt a sok erőfeszítést, amit egész évben
tettetek a cég működéséért. A 2020-as év eredményeit nem érhettük volna el a ti kitartó, állhatatos munkátok
nélkül. A köszönet nem csak titeket illet meg: szeretnélek megkérni benneteket, amikor hazaértek, köszönjétek
meg szeretteiteknek is a türelmet és támogatást, mellyel segítették munkátokat, támogattak abban, hogy
munkátokban a maximumot tudtátok nyújtani.

A 2020-as év kihívásai után azt reméljük a 2021-es év kevesebb nehézséget tartogat számunkra. Ebben az
eszetendőben több új kolléga erősítette a TS Hungaria Kft csapatát. Az együtt elvégzett munka, közösen megélt
sikerek igazi csapattá kovácsoltak bennünket. Hiszünk abban, hogy a 2021-es év kihívásait csak együtt, igazi
csapatként fogjuk tudni megoldani. Mielőtt azonban a 2021-es tervezésébe kezdenénk, adjunk teret a pihenésnek,
az ünneplésnek, hiszen csak így leszünk képesek megfelelni az előttünk álló feladatoknak.

Engedjétek meg, hogy munkátokat, kitartásotokat, elhivatottságotokat megköszönve
Ady Endre szavaival kívánjunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
Nektek és Szeretteiteknek!

„Harang csendül,

Minden ember

Ének zendül,

Szeretettel

Messze zsong a hálaének

Borul földre imádkozni,

Az én kedves kis falumban

Az én kedves kis falumban

Karácsonykor

A Messiás

Magába száll minden lélek.

Boldogságot szokott hozni.”

TS Hungaria Kft. ügyvezetése
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Személyi változások
Új belépők bemutatkozása
Bobcsák Kitti
November közepén nyertem felvételt az SCM osztály beszerzési csapatába. A fém és fa
alapanyagok, a kormányszelepek és egyéb indirekt anyagok/szolgáltatások (pl. kalibrálás,
emeléstechnika) tartozik hozzám. 2009-ben végeztem a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és
Informatikai Karán, Műszaki Menedzser Szakon. A Sanofi-Aventis/Chinoin Zrt.-nél voltam
gyakornok, majd a Nestlé diósgyőri gyárában és a Remy Europe-nál dolgoztam ellátási lánc
szervezetekben. Szabadidőmben kirándulok, kerékpározok, síelek. Érdekelnek az aukciók, a
motorsport, szívesen vagyok keresztfiaimmal.
Gabura-Nagy Vanda Katalin
2010-ben végeztem Miskolcon közgazdászként, Menedzsment szakirányon. Első és egyetlen
munkahelyem Tiszaújvárosban volt, a PARTIUM 70 Zrt.-nél, ahol több mint tíz évig voltam
állományban. Munkám során piacmenedzserként export értékesítésben szereztem
tapasztalatokat. Kereskedelmi szaknyelvi nyelvvizsgával rendelkezem német és angol nyelvből.
Két kisfiú anyukája vagyok, családommal Diósgyőrben élünk lassan három éve. Szabadidőm
minden percét természetesen a kisfiaimmal töltöm. Szeretünk kirándulni, sütni, főzni együtt.
Kusnyir-Gondola Nikolett
2020 október 26-tól vagyok a TSH pénzügyi osztályának tagja. 2017-ben felsőfokú szakképzés
keretében a Miskolci Egyetemen végeztem Nemzetközi gazdálkodás, szállítmányozás és
logisztika szakirányon, majd elkezdtem a Pénzügy és számviteli alapképzést szintén a Miskolci
Egyetemen, amely szakon ebben a félévben fogok államvizsgázni. Időközben megszereztem egy
általános és egy szakmai középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből. Mindeközben folyamatosan
dolgoztam, melynek első állomása a Robert Bosch Energy and Body System Kft. volt, ahol a
logisztikai osztályon dolgoztam mint gyakornok, majd a pénzügyi és számviteli tanulmányok
elkezdése után egy könyvelő irodánál helyezkedtem el könyvelő asszisztens pozícióban. Kedvenc
hobbim a biciklizés, szívesen vagyok a férjemmel és családommal. :) Szeretek sütni, olvasni és
squashozni is, illetve új hobbiként elektromos rollerezni is ,,megtanultam”. :)

Petus Ilona
A Nyugat-Magyarországi Egyetemen végeztem idegenforgalmi közgazdászként. Németül felsőfokon, angolul középszinten, spanyolul alapfokon beszélek. Végzettségemből fakadóan lehetőségem nyílt külföldön több országban is tapasztalatot szerezni, különböző kultúrákat megismerni.
Miskolcon élek a párommal, aki mozdonyvezető , így rajta keresztül már volt kötődésem a vasúthoz. Szabadidőmben zongorázok, nagyon szeretek sakkozni, utazni és régi bútorokat felújítani.
Kérjük, köszöntsétek, támogassátok új kollégáinkat feladataik ellátásában!
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Akikre büszkék vagyunk
Kitüntetettek&jubilálók
JÚLIUS hónap dolgozója: Rékási Lajos (Fővizsga)
„2015 óta dolgozik nálunk. Nagy felelősség van a vállán: a jövő munkavállalóit tanítja mint
hegesztő gyakorlati oktató. Lajos diákok körében is nagy tiszteletnek örvend. Olyannyira, hogy jó
híre a szakképző intézményekbe is elért. Sok olyan tanulónk van, aki azért választott bennünket
gyakorlati helyként, mert „Lajos bá“- ról annyi jót hallott. Diákjait nagyon ügyesen motiválja,
inspirálására tanulóink/gyakorlatosaink hegesztő versenyen is részt vesznek, ahol szép
eredményeket érnek el. Magas szintű szakmai tudásával, kedvességével, emberséges
hozzáállásával méltán lehet példa valamennyiünk számára.”
AUGUSZTUS hónap dolgozója: Lucskai Szilárd (Fővizsga)
„2017-től dolgozik nálunk Rendes István csapatában, lakatos II. munkakörben.
Munkája során kiemelkedő teljesítményt nyújt, kollégáit gyakran és szívesen segíti.
Munkatársai szakmailag és emberileg is méltán számíthatnak rá.” (Jurkinya József,
Fővizsga&Komponens üzemvezető helyettes)
SZEPTEMBER hónap dolgozója: Fekete Gábor (Kerékpár)
„2012 májusában kezdett nálunk dolgozni mint csapágyszerelő. Később, mikor bevezették,
hogy mindent rögzíteni kell a webbe, ő volt a legalkalmasabb és legrátermettebb, ezért
kikerült a szerelőből. Felvevőként, adatkezelőként és diszpécserként dolgozott tovább.
Majd elkerült a raktárba, de ott is inkább a kerékpáros dolgokkal foglalkozott. Mikor
kikerült az anyagraktár kezelése hozzánk, vissza lett helyezve a Kerékpár üzem
létszámába. Anyagdiszpécseri, kerékpár diszpécseri munkát folytat. Nagy részben
köszönhető neki, hogy szinte megszűnt az anyaghiányunk, mivel pontosan vezeti és figyeli
a fogyásokat, így időben tud jelezni a beszerzésnek, hogy miből, mennyit rendeljenek.
Kollégáival jó viszonyban van, mindenkinek segít, ahol tud, az új belépőket nagy mértékben támogatja amennyire
lehet, átadja. Sok helyen bevethető és nem zárkózik el attól, hogy más területeken besegítsen, ha szükség van rá.
Rengeteg plusz munkát vállal, ha szombati műszak van, nem kell neki kétszer szólni. Megbízható, jó
munkaerő.” (Molnár Ferenc, Csoportvezető)
III. negyedév dolgozója: Turzó Dániel
„Az év folyamán már több feladatban bizonyította elhivatottságát és hozzáértését.
A második negyedévben többek között az RCH-s futó kocsik anyagait készítette össze,
de az SAP és SAM projektekben is nagyon aktívan részt vesz. Valamint a 2021-es terv
előkészítésében is jelentős szerepet vállalat. A harmadik negyedévben az ő hathatós
közreműködésével két új technológiát is sikerült bevezetnünk (3D nyomtató/3D
szkenner). Nagyon nagy szerepe volt a 2021-es RCA fővizsgás kocsik árelfogadásában.
Idejéhez mérten igyekszik a két kiesett szaktechnológus munkájából részt vállalni.
Egyike azon kollégáknak, akik az RCH 2021-es tendert összeállították. Emellett
elkészítette a 2021-es komponens anyagok összesítő tábláját is. Két héten keresztül
besegített a felvevő csapat munkájába. Az MRP alapú tervezés egyik mozgató rugója.”
(Kappelmajer József, Technológia osztályvezető)
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2020 második félévében kerek évfordulót ünneplő
kollégáinknak köszönjük sokéves, elkötelezett munkáját,
kívánunk még sok-sok jubileumot a TSH-nál!
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Domonkos László
Sándor János II.

Fővizsga
Fővizsga

45
45

Nagy László II.
Nagy Zsolt
Pinczés István
Tamás Bertalan

Fővizsga
Fővizsga
Komponens
TS ENG HU

40
40
40
40

Dégi László
Dudás Imre
Ivanics Zoltánné
Jámbor László Péter
Lengyel József II.
Madarász István I.
Magyar Károly
Spielman Zsolt
Szabó József II.
Tudós Ágoston
Vass László II.

Fővizsga
Fővizsga
Logisztika
Kontrolling
Fővizsga
Fővizsga
Fővizsga
Fővizsga
Kerékpár
MMK
MMK

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Glonczi Imre
Karsza Zsolt
Kondás Elemér

Fővizsga
Kerékpár
Kerékpár

30
30
30

Balázs Béla
Bodnár Zoltán II.
Dancs József
Juhász László III.
Konti Imre
Poroszkai László

Technológia
Fővizsga
Kerékpár
Kerékpár
Fővizsga
Technológia

25
25
25
25
25
25

Csele Norbert
Nagy Ferenc III.
Üveges András

Fővizsga
Üzemeltetés
Fővizsga

20
20
20

Jarabin Zoltán
Mató József

Technológia
Komponens

15
15

Komjáti Gergő
Kövesdi István

Ügyvezetés
Kerékpár

10
10

Ajzner Krisztián
Árvay Gergely
Bárány Imre István
Burger György
Császár Tamás
Jakab Ferenc
Javorek Attila
Juhász Antal
Kácsor Gergő
Kapitány Sándor János
Karnóczi Sándor
Karsza László
Kiss László
Kiss Vince
Kolosai László
Lovász Károly
Lukács Csaba
Onda Péter
Pályka András
Pásztor Kristóf
Pusztay-Patvaros Renáta

Fővizsga
Kerékpár
Fővizsga
Kerékpár
MMK
Fővizsga
Komponens
Fővizsga
Fővizsga
Fővizsga
Fővizsga
Fővizsga
Komponens
Fővizsga
Fővizsga
Fővizsga
MMK
Fővizsga
Komponens
MMK
HR

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Gratulálunk!
Koleszár József
kollégánk november 9-én,
38 év munkaviszony után vonult nyugdíjba.
1982. április 6án kezdte meg
munkáját lakatosként a Járműjavítóban, dolgozott a járműgyártáson is és az elmúlt hat évben
csoportvezető volt. Ezúton is köszönjük Józsefnek az itt töltött éveket, megbízható és kitartó
munkáját, lojalitását. Kívánunk jó egészségben
eltöltött, nyugodt, békés, örömteli nyugdíjas
éveket!

Bemutatkozik a Technológia
A Technológia a TS Hungaria Kft. egy önálló szervezeti egysége, melynek osztályvezetője Kappelmajer József.
Felépítésének tekintetében hat szakterület különíthető el: Hegesztési Felügyelet, Technológiai Szakértő,
Tervezés, Munkatechnológia és kalkuláció, Rendszertechnológia, Folyamatmérnökség.
Jelenleg a technológia területen 16 fő tevékenykedik.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2020-as évtől a
Hegesztési felügyelet is immár a Technológia osztály
része lett.
Feladataink közé tartozik:












Folyamatosan dolgozzuk
fel a javítási
irányelveket a vasúti teherkocsik fővizsgáihoz,
Hegesztéstechnológiai kérdések, problémák
megválaszolása
Segítjük az üzemek munkáját,
Árajánlatokat, előkalkulációkat, kalkulációkat
készítünk,
Utókalkulációkat, költségelemzéseket végzünk,
Ellenőrizzük a műszaki előírásokat,
Rajzdokumentációkat kezelünk,
Oktatjuk a szabványokat, műszaki előírásokat,
Kezeljük a szabványokat és előírásokat,
A cégen belül fejlesztési funkciót is ellátunk,
Tervezünk készülékeket, kocsi átalakításokat
és új kocsikat stb.

Felső sor: Kalocsai Zita (jelenleg kisgyermekével otthon), Kovács
Róbert, Vinczéné Berta Katalin, Balázs Béla, Takács Gabriella, Török
Zoltán, Juhász Benő, Turzó Dániel, Kolláth Gábor, Bocz Tamás.
Alsó sor: Pásztor Kristóf (jelenleg az MMK terület megbízott
vezetője), Kappelmajer József, Baptiszta Balázs, Vasas József (már
csak volt kollegánk), Tóth Attila, Sári János.Csapatunk tagjai még:
Bernáth Bertalan, Jarabin Zoltán illetve Poroszkai László.

A technológia osztály munkáját jelenleg két egyetemista
diák segíti. Vargáné Németh Dóra, aki adminisztratív
feladatokat lát el, illetve idegennyelvi fordításokat végez
német és angol nyelven.
Dán Gergő pedig a rajzdokumentáció kezelésében és a 3D-s
nyomtatásban jeleskedik.
Fontosnak tartjuk a csapategységet és a csapatban való
gondolkodást a nehéz időkben is.
Ennek erősítéseként rendszeresen tartunk csapatépítő
összejöveteleket, melyeket remek hangulat jellemez. Ezek
közül a nyaranta rendezett „nyéki összetartásokon”
minden évben jelen vannak nyugdíjas kollégáink is. Erőt
meríthetünk ezekből és bízunk benne, hogy hamarosan
optimistán és kedvező körülmények között szervezhetjük a következő összejövetelünket.

Osztályának bemutatását köszönjük Vinczéné Berta Katalin kolléganőnknek!
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Újítások
Az idei évben sajnos visszaesett az újítási ötletek száma. 2020-ban novemberig összesen
hat darab 5let lapot kaptunk. Arra bíztatunk Benneteket, ha kipattan a szikra, ne
habozzatok megosztani velünk az ötletet!

Az újítások nem csak a minőséget, illetve a hatékonyságot

tudják javítani, hanem
a

BIZTONSÁGOSABB

munkavégzéseteket is elősegíthetik!

Ezért továbbra is várjuk a Ti ötleteiteket, amivel hatékonyabb,
biztonságosabb lehet a munkavégzésetek.

Az újításokat változatlanul díjjazzuk!
Szempont ...


a munkahatékonyság növelése,



állásidők csökkentése,



karbantartás és gyártás minőségének javítása,



elavult eljárások és beidegződések kiküszöbölése,



munkavédelem javítása/fejlesztése.

Aki az újításokat várja:
Vinczéné Berta Katalin (Technológia)
5let felelős
+36-30/578-2494
Vinczene-Berta.Katalin@tshungaria.hu

Abban az esetben, ha a felsoroltak közül valamelyik területhez
köthető és az újítási felelős elfogadottnak nyilvánítja, továbbra
is díjazzuk bruttó 10.000 Ft-tal.
Továbbá azok az újítások, amelyeknél kimutatható


az átfutási idő csökkenése,



rövid vagy hosszú távon megtakarítást hoz a cégnek, vagy



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

a menedzsment elé kerül elbírálásra, hogy a további jutalom
összegéről döntsön.
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Onboarding újratöltve
Megújuló beillesztési folyamat új belépőknek
Ahogyan azt tapasztalhattátok már korábban, a hétfő, de sokszor a szerda is az új belépők napja Társaságunknál:
akik sikeresen felvételt nyertek, ezekben a napokban kezdik meg ismerkedésüket a céggel, hogy a mindennapi
munkavégzés mellett tisztában legyenek azzal: ügyes-bajos dolgaikkal hová fordulhatnak.
A korábban egy délelőttbe foglalt beillesztési folyamatunkat szeptembertől megújítottuk.
A szellemi munkakörbe érkező kollégák számára két napos a program, míg a fizikai területen dolgozók egy teljes
napig ismerkednek a TS Hungariával, mielőtt elfoglalnák helyüket a területükön. Az onboarding folyamatról
annak felelőse, Révayné Misinszki Anett kolléganőnk mesél nekünk részletesen.
A visszajelzések alapján elmondható,
hogy olyan hasznos információkat
osztunk meg e két nap alatt az új
felvételes munkatársainkkal, melynek
eredményeképpen
sokkal
gyorsabban és könnyebben el tudják
saját magukat/munkájukat helyezni
a cég életében Ezen ismeretek
birtokában
és
a
személyes
ismeretségeken keresztül sokkal
magabiztosabban tudnak mozogni az
új munkakörnyezetben. A bemutatott
globális képpel a tarsolyukban már
konkrét kérdésekkel keresik közvetlen
kollégáikat, így segítve a minél
hatékonyabb ismeretszerzést és
munkavégzést.
Az első napon új kollégáink
megismerhetik a cég történetét,
szervezeti
felépítését,
mivel
foglalkozik
a
cég,
milyen
rendszabályok
vonatkoznak
a
munkavállalókra, legyen szó a
belépésről, dohányzásról, kulcsok
felvételéről, szondáztatásról stb.
Ezután
munka-,
tűzés
balesetvédelmi
oktatásban
részesülnek példák bemutatásával,
hogy tanuljanak kollégáink korábban
elkövetett hibáiból: megismerjék az
esetleges baleseti veszélyforrásokat.
Videó segítségével ismertetjük a
jogszabályi
megfelelés
követelményeit és az etikai kódexben
foglalt legfontosabb tudnivalókat,
normákat.

A MEO képviseletében Hlavács Fanni
kolléganőnk
elmagyarázza
új
munkavállalóinknak, miért olyan
fontos minőségi munkát kiadni a
kezünkből a vasútnál , milyen
előnyökkel és hatással van a
minőségi munkavégzés akár a vevők
elégedettségére, akár a piaci
versenyre,
a
szállított
áruk
sértetlenségére.
A program következő pontjaként
felvesszük a munkaruhát és a
védőbakancsot a raktárból és már
így felöltözve indulunk az egy órás
gyárlátogatásra. A séta közben
elhangoznak kapacitás információk,
bemutatásra kerül a Fővizsga üzleti
folyamata, valamint a Kerékpár
üzemcsarnokban zajló technológiai
folyamatokat
is
megtekintjük,
átbeszéljük.

Az onboarding második napján már
csak
a
termeléstámogató
munkakörbe
felvételt
nyert
kollégákkal folytatjuk a programot.
Ekkor bemutatásra kerül a TSH
szabályozási rendszere Sósné Bihati
Tímea ügyvezetői asszisztens által, a
számítástechnikai környezet, a céges
mobiltelefonok
használatára
vonatkozó szabályok, a vállalatanál
működő integrált irányítási rendszer
keretében
a
minőségirányítási,
környezetközpontú,
munkahelyi
egészségvédelem
és
biztonság
irányítási rendszer az IT munkatársai
által. Egymás után bemutatkozik a
Pénzügy (Farkas Mária), az SCM
(ellátási lánc; Csizmár Evelin),
Ügyfélmenedzsment
(Babik-Joó
Szilvia),
HR
(Fórizs
Katinka),
Technológia
(Balázs
Béla),
Üzemeltetés
osztálya
(Tamás
Norbert), valamint a Fővizsga
(osztályvezető) és a Kerékpár (Jéger
Gábor) üzemei.

Ezt követően a termelési területre
felvételt nyert kollégák elfoglalják
öltöző
szekrényeiket,
vezetőik
beosztják őket mentoraikhoz, majd
Az osztályok képviselői bemutatják
egyeztetik, milyen munkarend szerint
saját területüket, az osztályon
érkezzenek következő nap dolgozni.
dolgozó kollégákat és az általuk
Az első nap záró akkordjaként ellátott munkaköröket, feladatokat.
bérszámfejtő és TB ügyintéző A program délben ér véget, amikor
kolléganőnk, Fórizs Katinka fontos az új kollégák bekapcsolódnak a saját
ismereteket oszt meg az új felvételes osztályuk munkájába, innentől az
csapattal a munkaügyi szabályokról, osztályvezető gondjaira bízzuk új
kötelezettségekről, munkarendről és kollégáinkat.
többek
között
a
szociális
juttatásokról.
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T

anműhelyünk hírei
Mindannyian tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy
a járványhelyzet kezelésével kapcsolatban a

szükséges intézkedéseket lehetőleg helyben és gyorsan
reagálva lehessen meghozni. Ezért az ITM álláspontja
az, hogy a szakképzési centrumok és szakképző

D
A

olgozóink figyelmébe

HR

részéről

esetében

valamennyi

munkakörnek

monitorozzuk,

aktualizáljuk

dolgozónk
megfelelően
a

képzési

intézmények vezetői – szoros együttműködésben

igényeket és ennek megfelelően iskolázzuk be

egymással, a fenntartóval, a gyakorlati képzőkkel és

a kollégákat.

szükség esetén a járványügyi hatóságokkal – önálló
rugalmas

döntéseket

hozhatnak

az

átmenetileg

szükség esetén részben vagy egészben bevezetésre
kerülő online oktatás tekintetében (de természetesen
az oktatás szüneteltetéséről nem).
A gyakorlati képzéssel kapcsolatban az elsődleges
mérce az, hogy az adott vállalat, képzőhely a
főtevékenysége

során,

nem

gyakorlati

képzési

tevékenysége körében milyen munkarendet követ.

Az oktatásokkal kapcsolatos észrevételekre,
igényekre

nyitottak

208-as irodájában.
Üdvözlettel,
HR csapat

távmunkában látják el feladataikat, úgy természetesen
a tanulók részére is kialakítható hasonló munkarend.
Cégünknél gyakorlaton lévő tanulók (hegesztők és
technikusok)

oktatásukat

munkarendben,

digitális

az

elméleti
gyakorlati

feladataikat az eddig megszokott rend szerint,
változatlan formában teljesítik. A rendkívüli helyzetre
vonatkozó

egyéb

szabályok

(

maszkhasználat,

fertőtlenítés, távolságtartás, stb.) rájuk úgyanúgy
érvényesek, mint minden kollégánkra.

M

unkavédelmi képviselő választás 2020.

Az Üzemi Tanács 3/2020-as határozata alapján a TS Hungaria Kft.-nél 2020. november 26án megtartott munkavédelmi képviselő választás a munkavállalók 59,39%-os megjelenési
arányával eredményes volt. Az újonnan megválasztott munkavédelmi képviselők: Bakos
Barnabás, Pinczés István, Molnár Csaba, Lajhó Lajos, Glonczi Imre. Póttag: Spielman
Zsolt.
Gratulálunk kollégáinknak az elért eredményekhez, s munkájukhoz további sok sikert
kívánunk!
10

várjuk

észrevételeiteket, kérdéseiteket a főépület

Amennyiben az alkalmazottak is részben vagy egészben

gépgyártástechnológiai

vagyunk,

Járvány vs. hétköznapok
Mi változott?
Ősszel, a járványügyi intézkedések szigorodásával ismét sok kolléga home officeban volt kénytelen folytatni
munkáját. A korlátozások mindannyiunk életébe változást hoztak, így arról kérdeztük munkatársainkat, ők miként
élték meg/élik meg ezt az időszakot. Négy kérdés, négy kolléga, akik válaszoltak kérdéseinkre.
Hogyan változtatták meg a korlátozások a napi rutinodat?
Révayné M. Anett: Mivel egy héten csak egyszer kell bemennem az irodába, a kisebbik fiam pedig
általános iskolás, a hét többi napján elviszem őt az iskolába, majd visszafordulok és igyekszem haza,
hogy a 8:00-kor kezdődő Skype-megbeszélésen részt tudjak venni. A nagyobbik fiam középiskolás, neki
már digitális oktatáson kell részt vennie. Nap közben párszor rá szoktam kérdezni, hogy tanul-e, illetve,
hogy milyen digitális órái voltak. A digitális oktatás már sokkal szervezettebben történik mint tavasszal.
Online tartják a tanárok az órát, közben bevonják a gyerekeket is a feladatok megoldásába úgy, mintha
még mindig egy tanteremben ülnének. Szigorúan veszik a hiányzást és a beadandó feladatok határidőre
való elkészítését is. Délután, mivel hamar sötétedik és nincs miért kimozdulni, sokkal kevesebbet töltünk
a szabad levegőn, ez is növeli a bezártság érzést.
Selleiné R. Eszter: Öt nap benti munkavégzés helyett kettő nap maradt. Az interjúkhoz igazodva járok
be dolgozni.
Tomkai Zoltánné (Brigi): A napi rutint annyiban változtatták meg a korlátozások, hogy munkába
induláskor már otthon felveszem a maszkot, a vonaton és a telephelyre történő beérkezéskor is viselem,
és rögtön a belépésnél használom a kézfertőtlenítőt. A napi munka során is igyekszem minél többször
kezet mosni, fertőtleníteni, és természetesen folyamatosan viselem a maszkot.

Vajda Róbert: Teljesen felborított mindent, se csoportos edzések, se rendezvények – na de még este 8
után sem jöhetek haza vendégségből – ez egy nonszensz.

Miben látod a legnagyobb változást?
Anett: Home office-ban dolgozva kevesebb a kontaktus a kollégákkal és ennek ellensúlyozására nagyon jó ötlet,
hogy az osztályvezető naponta kétszer tart Skype-megbeszélést. Egyrészt, hogy zökkenőmentes legyen az
információáramlás, másrészt, hogy a személyes találkozás hiányát enyhíteni tudja.
Eszter: Amit bentről gyorsan meg lehet oldani, otthonról jóval nehézkesebb.
Brigi: A legnagyobb változást abban látom, hogy a Home Office munkavégzés következményeként nagyon kevés
kollégával és keveset tudok személyesen találkozni, és ez hiányzik a mindennapokban. Telefonon megbeszélni az
ügyeket persze meg lehet, de az mégsem olyan.
Robi: Az emberi kapcsolatokban: a kötelező korlátozó intézkedések, mint maszkviselés, távolságtartás stb. – bár
fontosak,– véleményem szerint mentálisan maradandó nyomokat fognak hagyni az emberekben.
Mondj egy negatív és egy pozitív dolgot arra, hogy otthonról dolgozhatsz/arra, ahogyan a
mostani körülmények között kellett berendezkedned!
Anett: Nagyon pozitív, hogy a TSH komolyan veszi a vírus helyzetet és azonnal lehetővé tette a home office
bevezetését, hogy minél kisebbre csökkentse a fertőzések veszélyét.
Szintén pozitívum hogy a be- és hazautazásra szánt időt most ennyivel több alvással lehet tölteni.
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Negatívum: mivel többet tartózkodunk itthon (beleértve a gyerekeket is) ráférne a lakásra, hogy plusz egy
takarításra szánt napot beütemezzünk, de ez nem kivitelezhető. Ezért el kell viselni, hogy körülöttünk nem minden
olyan rendezett és tiszta mint korábban volt, vagy mint az irodában szokott lenni.
Eszter: Negatívum, hogy lassabb, nehézkesebb a feladatok koordinálása, elvégzése. Pozitív: a lányomnak is
digitális oktatás van, többet láthatom.
Brigi: Otthonról dolgozni nem könnyű, a megfelelő hely biztosítása ahhoz, hogy minden, a munkámhoz szükséges
eszközt el tudjak helyezni, elég nehéz. Pozitívum csak annyi, hogy otthon lehetek, nem kell vonatra szállni.
Robi: Az otthoni munkavégzés nekem már nem volt újdonság – viszont covid előtt (nélkül) a hangulat miatt
hatékonyabb volt. Negatívum talán, hogy óhatatlanul összemosódik a munka és privát szféra, ami nem föltétlen jó.
Mit tartasz a legfontosabbnak, a legnagyobb értéknek, ami átsegít most a nehézségeken?
Anett: Ha néha rátelefonálunk egymásra és egy kicsit kötetlenül beszélgetünk, már az is feldobja az ember
napját.
Eszter: Vannak kollégák, akik sokat segítenek szakmailag és emberileg egyaránt.
Brigi: A legfontosabb a család, a család egészségének megóvása, biztosítása. A velük való szoros kapcsolat segít
át a nehézségeken.
Robi: A figyelmességet, bármiben is nyilvánul meg az – na meg a kellő mennyiségű pálinkát, fontos a
fertőtlenítés… :)
Ünnepvárás a korlátozások jegyében (Pankacziné Tóth Ági írása)
Hosszadalmas előkészületek, ünnepélyes
ajándékcsomagolás, közös családi fadíszítés, halászlé és
jó sok bejgli – avagy a tipikus magyar karácsony
elengedhetetlen részei: de mi történik akkor, ha valaki
nem tud hazajönni külföldről az ünnepekre? Akkor is
van szaloncukor és Mennyből az angyal?

És a szaloncukor? Na az nehéz megoldás. A szaloncukor
az teljesen magyar hagyomány, csak Magyarországon
kapható. Se Németországban, se Angliában nem
kapható. Tehát van a Magyar Posta (nagyon drága), ami
megoldja ezt is. A külföldi emberek rajonganak ezért a
magyar kis édességért, érdekesnek találják. (Azért a
jobb minőségi szaloncukrot kapják. )

Én már novemberben elkezdtem megtervezni a
karácsonyi előkészületeket.
A Szenteste????
A normális években elkezdődött az egyeztetés, ki mikor
van szabadságon, mikor, hogy tud hazajönni , vagy
Ha minden így marad 22-én és 23-án, kezdődik a közös
egyáltalán hol találkozunk, hol ünneplünk.
főzés, ajándék csomagolás, interaktívan.
Most itt a korona vírus. Az én családomban mindenki
külföldön dolgozik, így nagy valószínűséggel nem
tudnak hazajönni . (Gondolok itt főleg az Angliában
dolgozókra).

24-én délelőtt a közös fadíszítés, este a szépen
megterített asztálnál az interaktív vacsora, valamint
vacsora után az elmaradhatatlan karácsonyi film, a
Reszkessetek Betörők! :)

Mi a megoldás??? Az „interaktív karácsony”.

Itt mondunk köszönetet az Internetnek , hogy sok
család legalább a világhálón keresztül tud találkozni a
szeretteivel ebben a nehéz helyzetben.
Reméljük, ez az utolsó olyan családi ünnep, amit különkülön ünneplünk.
Nehéz próbatétel lesz
mindenki számára, de a
vírus után még több együtt
töltött utazás kárpótol
majd mindenért.

Advent heteiben időpont egyeztetés, hogy mikor
tudunk (internetnek meg az okostelefonoknak hála)
„találkozni“.
Időpont egyeztetés után megbeszéljük, mit vásárolunk
pl. ha mézeskalácsot szeretnénk sütni . Mindenki
bevásárol és kezdjük a sütést. Most nem egymást
kerülgetjük a konyhában, hanem képernyőn keresztül
mindhárman a saját konyhánkban egyszerre keverjük a
tésztát, szaggatjuk a figurákat.
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EREDMÉNYHIRDETÉS
Gratulálunk

valamennyi

alkotásokkal

leptetek

pályázónak,

meg

minket!

szívet
A

melengető

főépület

első

lépcsőházának fordulójában kiállítva is megtekinthetitek a
pályamunkákat.

Mindannyian

remekeltek

és

még

egy

igazán eredeti levelet is kaptunk, három helyezettet mégis
választanunk kellett. A döntés nagyon nehéz volt, három
kiválasztott alkotónk, akiknek külön is gratulálunk:
1.

helyezett: Béres Julianna
(apukája Béres Attila a Fővizsgáról)

2.

helyezett: Horváth Lili
(anyukája Huszka Lívia az Ügyfélmenedzsmentről)

3.

helyezett: Révay Dénes
(anyukája Révayné Misinszki Anett a HR-ről)

A beküldött munkákat a következő oldalakon is megtekinthetitek, fogadjátok
őket szeretettel. Következő számunba pedig már a farsangi témájú képeket
várjuk gyermekeitektől a HR osztályra. Leadási határidő: 2021. január 31.
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Béres Julianna — Édesapja Béres Attila (Fővizsga)

Horváth Lili — Édesanyja Huszka Lívia kolléganőnk
(Ügyfélmenedzsment)

Révay Dénes — Édesanyja Révayné Misinszki Anett kolléganőnk (HR)
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Babik Véda rajzai – Édesanyja Babik-Joó Szilvia kolléganőnk (Ügyfélmenedzsment)

Babik Zille rajza – Édesanyja Babik-Joó Szilvia kolléganőnk
(Ügyfélmenedzsment)

Jéger Panna rajza — Édesapja Jéger Gábor kollégánk
(Kerékpár)

Jéger Panna rajzai — Édesapja Jéger Gábor kollégánk
(Kerékpár)
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Jéger Kata rajzai — Édesapja Jéger Gábor kollégánk (Kerékpár)

Vafnóczki Lőrinc és Vafnóczki Vince rajzai — Édesapjuk Vafnóczki Attila kollégánk (Üzemeltetés)

Horváth Virág írása— Édesanyja Huszka Lívia kolléganőnk (Ügyfélmenedzsment)

Jéger Kata és Panna

Babik Véda és Zille

Révay Dénes és anyukája

Horváth Lili és Virág

Béres Julianna

Vafnóczki Lőrinc és Vince

Gólyahír

Császár Alíz vagyok, 2020.szeptember
21-én születtem hajnali 3 óra 32
perckor, 3820 grammal és 56 cm-rel,
apukám Császár Tamás, kocsiátvevő.

Juhász Ambrus vagyok, 2020.
szeptember 29-én láttam meg a
napvilágot 3770 grammal és 53
cm-rel. Jó étvággyal és erős
hangommal hozok boldogságot a
családnak mindennap. Apukám
Juhász Benő, hegesztési felelős.

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

Gyereksarok
Szabó Lőrinc: Esik a hó
Szárnya van, de nem madár,
repülőgép, amin jár,
szél röpíti, az a gépe,
így ül a ház tetejére.
Ház tetején sok a drót,
megnézi a rádiót,
belebúj a telefonba,
lisztet rendel a malomban.
Lisztjét szórja égre-földre,
fehér lesz a világ tőle,
lisztet prüszköl hegyre-völgyre,
fehér már a város tőle:
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fehér már az utca,
fehér már a muszka,
pepita a néger,
nincs Fekete Péter,
sehol,
de sehol
nincs más fekete,
csak a Bodri kutyának
az orra hegye –
és reggel az utca, a muszka, a
néger,
a taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter
és ráadásul a rádió
mind azt kiabálja, hogy esik a hó!
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Ünnepi sütiajánló
Diós kifli

Sárga tetejű diós sütemény
Szlovákiából

30dkg liszt
25 dkg margarin
25 dkg túró
1 db tojás
1 csomag sütőpor

Nyújtáshoz
15 dkg darált dió
15 dkg cukor

A liszthez hozzáadjuk a sütőport és a margarinnal
elmorzsoljuk, majd hozzáadjuk a túrót. A tojás
hozzáadásával tésztát gyúrunk. A kidolgozott tésztát 3
egyenlő részre osztjuk, és kis cipókat formázunk
belőle. A nyújtáshoz összekeverjük a darált diót és a
cukrot és 3 részre osztjuk. A cukros dió egy harmadát a
nyújtó deszkára szórjuk és ezen a cukros keveréken
nyújtjuk ki kör alakura az első cipót, úgy hogy a cukros
diós keveréket mindkét oldalán felvegye. A kinyújtott
tésztát 8 részre vágjuk, és mint a kifliket, kívülről
befele feltekerjük. Igy járunk el a másik 2 cipóval is. Az
elkészült kifliket sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és
az előmelegített 190 fokos sütőben készre sütjük.

25 dkg margarin
25 dkg porcukor
25 dkg darált dió
25 dkg sima liszt
1 csomag sütőpor
6 tojás fehérje
6 tojás sárgája
2 csomag vaníliacukor
40 dkg porcukor

1. Két tálba szétválasztjuk a tojásokat, a
fehérjéből kemény habot verünk. A margarint
(sütés előtt pár órával vegyük ki a hűtőből: ha
nem hideg, kemény, jobban dolgozhatunk vele)
a porcukorral habosra (simára) keverjük.
2. Majd kicsinyenként hozzákeverjük a darált
diót,,, óvatosan kevergetve hozzáadjuk a
kemény tojáshabot, adagoljuk a sima lisztet és
hozzáadjuk sütőport. Óvatosan összekeverjük,
majd kikent, kilisztezett tepsibe öntjük,
egyenletesre
elkenegetjük.
Előmelegített
sütőben 170°C-on kb. 20 percig sütjük (sütőtől
függően ez lehet 15, de akár 30 perc is).
3. Míg sül a tészta, elkészítjük a sárga öntetet: A
tojássárgákat jól elkeverjük a vaníliacukorral és a
porcukorral. Ha túl sűrű a krém –
pár csepp meleg vizet adunk
hozzá.
4. A megsült, még forró tésztára
öntjük a sárga krémet (azonnal,
ahogy kivettük a tepsit a sütőből)
és elsimítjuk a tetején. Hagyjuk
kihűlni, míg a sárga krém teljesen
megkeménykedik.(kb. 2 óra)
Ezután vizes késsel felszeleteljük.
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Téli kvíz
1. Mekkora átlaghőmérsékletnél kell lecserélni a téli

6. Hány rajzot küldtek be az őszi pályázatra?

gumit az autón?

a.

13

a.

0°C

b.

20

b.

–10 °C

c.

7

c.

7 °C
7. Melyik munkatársunk dolgozik legrégebben a

2. Mikor van a téli napforduló?

cégünknél?

a.

december 21.

a.

Balázs Béla

b.

november 20.

b.

Domonkos László

c.

október 21.

c.

Dudás Imre

3. Hány napos az onboarding folyamatunk fizikai

8. Hány fő dolgozik jelenleg a Technológia területén?

területen dolgozóknak?

a.

16+2 diák

a.

1

b.

15

b.

2

c.

20

c.

3
9. Mit láthatunk meg a Luca-székre állva?

4. Mit ne együnk a babona szerint újév napján?

a.

a jövendőbelinket

a.

lencsét

b.

Szent Miklóst

b.

szárnyast

a.

a boszorkányt

c.

disznóhúst
10. Mit tegyünk a népi hiedelem szerint az ünnepi

5. Hány hónapig dolgozik együtt szorosan a mentor

asztalon maradt morzsával?

mentoráltjával (segítség a mentor-program

a.

gyorsan dobjuk ki az ablakon

cikkünkben)?

b.

együk meg tejbe szórva

a.

1

c.

tegyük el, mert gyógyító ereje van,

b.

2

c.

3

családtagoknak adjuk ajándékba

Gratulálunk Riz Dávidnak az előző szám őszi totójának helyes megfejtéséhez,
nyereményét a HR osztályon veheti át!

Téli kvíz megfejtés: várjuk a HR osztályra a szokott módon, a helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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