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Kedves Kollégák!
Szeretettel köszöntünk mindenkit a Homm magazin immáron 
harmadik kiadványának megjelenése alkalmából. Úgy érezzük, 
hogy megtaláltuk  a magazin végleges formáját, stílusát, melyet 
a jövőben is tovább kívánunk folytatni, ezáltal erősítve a Homm 
közösséget.
Társaságunk egy újabb szerencsés, eredményekben bővelkedő 
évet tudhat maga mögött; mi sem bizonyítja ezt jobban, mint-
hogy egyre komolyabb résztvevőként tekintenek ránk a piacon. 
Egyedülálló és rendhagyó amit véghezvittünk idén és az elmúlt 
években, és ezt az utat szeretnénk a jövőben tovább folytatni. 

Újabb és újabb partnerekkel kötünk szerződést és olyan szolgáltatást nyújtunk, melyre igazán büszkék lehe-
tünk. Nagy öröm a térképre nézve azt látni, hogy egyre több kis piros zászló tűnik fel a Homm Kft. telephelye-
ként, szervízeként. Köszönettel tartozunk minden munkatársunk helytállásáért, kitartásáért!  Büszkék vagyunk 
mindannyiótokra amiért ilyen odaadással, becsülettel veszitek ki részeteket a munkából nap mint nap!
Új reményekkel telve vágunk neki a következő esztendőnek, melyhez kívánunk Nektek és minden kedves 
olvasónknak:
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, balesetmentes új évet!

Tóth Balázs és Homm Károly ügyvezetők
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Telephely-bemutató
Budapest,	Hídvég	utcai	központ

Homm Károly és Tóth Balázs tulajdonos-ügyvezetők irodája a Hídvég utcában; 
vezetői értekezletek, döntéshozatalok színtere. Hasonlóan a többi budapesti 

irodához, nem hivalkodó, ízléses, barátságos hangulatú környezet. Tükrözi a vezetők 
visszafogott eleganciáját, komolyságát

A budapesti telephely hátsó épületében található nyugodt, 
különálló irodában Lőrincz Edit főkönyvelő és kolléganője, 

Kurucz-Morvai Kitti felel a cég teljes könyveléséért 

Központi telephelyünk főépületének középső irodájában 
dolgoznak műszaki és forgalmi igazgatóink, Kovács Attila és 

Németh Zsolt, valamint belső kontrollerünk, Őry Júlia

A pénzügyi iroda a főépület egy különálló helyiségében kapott helyet. 
Innen bonyolítják Szelesné Török Ildikó vezetésével Opra Valéria és Örkényi 

Gyöngyi a pénzügyi és munkaügyi feladatokat

A forgalmi iroda a Homm Kft. szíve. A mindig nyüzsgő, élettel teli irodában 
Hidvégi-Tasch Krisztina irodavezető, Papp Éva biztosítási ügyekért és pályázatokért 

felelős kolléganő, Budai Zsolt forgalmi vezető, valamint Hegedűs Balázs és 
Vígh Zoltán fuvarszervezők gondoskodnak a napi aktuális forgalom pontos 

bonyolításáról, szervezéséről

Az ősz folyamán költözött nagyobb, felújított irodába a telephely 
logisztikai vezetője, Hidvégi Máté és munkatársa, a cég 

energetikusa, Kormány Csaba. Irodájuk modern, a cég színeit és 
hangulatát híven tükröző helyiség
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A	tél	beálltával	a	közlekedés	a	szokásos	odafigyelésen	túl	
még	intenzívebb	figyelmet	igényel.	Az	autóbuszok	esetében	
a	nagy	tömeg	miatt,	elsődlegesen	elkerülendő	az	autóbusz	
megcsúszása.	Mindenki	tartsa	szem	előtt,	hogy	embereket	
szállítunk.	A	helyesen	megválasztott	sebesség,	követési	
távolság	és	fokozott	figyelem	nagyon	fontos	a	balesetmentes	
közlekedéshez.

Elindulás előtt ellenőrizzük:
 - A	kerekek,	gumik	állapotát,	kopottságát	(a	kopott	gumi-
abroncsokat	cseréltessük	le	a	műszaki	szolgálattal).

 - Az	ablakmosó		berendezést	(az	ablakmosó	mindenképp	
téli	szélvédőmosó	folyadékkal	legyen	töltve).

 - Az	ablaktörlő	lapátokat	(folyamatos	csapadékhullás	mi-
att	fontos	a	jó	ablaktörlő	lapát:	ha	csíkozva	vagy	sávokat	
kihagyva	törölnek,	tegyünk	fel	újakat	azonnal).	A	szélvé-
dőre	ráfagyott	ablaktörlő	lapátokat	sose	erőltessük,	a	
bejegesedett	ablakot	soha	ne	az	ablaktörlővel	próbáljuk	
megtisztítani!	Az	ablakfűtést	(páramentesítő	berende-
zést)	használva	olvasszuk	le	a	jeget.	

 - Az	első	szélvédő	páramentesítő	berendezést.
 - Mindenképp	kapcsoljuk	le	a	fékpedálról	a	retardert	(je-
ges,	csúszós	úton	a	hajtott	kerekek	megcsúszásához	
vezethet	a	használata).	A	hátsó	kerekek	megcsúszása	
esetén	a	legkisebb	oldalerő	kitérítheti	a	járművet	egye-
nes	meneti	helyzetéből,	ami	nagyon	komoly	veszélyeket	
hordoz,	kisodródás,	árokba	csúszás,	borulás	lehet	a	kö-
vetkezménye.

 - Ne	hagyatkozzunk	csak	a	technikára,	hiába	van	az	au-
tóbusz	mindenféle	elektronikus,	vezetést	segítő	beren-
dezéssel	felszerelve	(ABS,	EBS,	ASR),	a	gépkocsivezető	
higgadt,	megfontolt		vezetését	semmi	nem	tudja	pótolni.

 - Az	autóbusz	fűtésrendszere	csak	akkor	tud	megfelelő	

hatásfokkal	működni,	ha	kellő	mennyiségű	folyadék	van	
benne.	Kérünk	mindenkit,	elindulás	előtt	ellenőrizze	a	
hűtőfolyadék	szintjét!

 - Ellenőriztesse	a	műszaki	szolgálattal	a	hűtőben	lévő	fo-
lyadék	fagytűrő	képességét.

 - Tisztítsuk	meg	az	akkumulátorsarukat	és	pólusokat,	
szükség	esetén	ellenőriztessük	az	akkumulátor	teljesít-
ményét.	Az	év	bármely	szakában	bosszantó,	ha	nem	in-
dul	az	autónk...

Ellenőrizzük a világító- és irányjelző berendezéseket
Fontos,	hogy	mi	is	lássunk	és	minket	is	megfelelően	észleljen	
a	közlekedés	többi	résztvevője.	Egyenként	győződjünk	meg	
arról,	hogy	minden	lámpa,	fényszóró	és	jelzőfény	működik,	
az	igénybevétel	előtti	ellenőrzésükre	fordítsunk	nagyobb	
figyelmet.	Az	ősz	–	téli	időszakban	a	látási	viszonyok	gyakran	
rosszak,	korán	sötétedik,	ezért	fontos,	hogy	megfelelően	
működjenek.	A	fényszórókat	és	a	többi	lámpát	ilyenkor	gyak-
rabban	célszerű	tisztítani.

vezetéstechnikai ajánlások téli időszakra*
A	síkos	úton	való	fékezés	teljes	összpontosítást	kíván,	
ráadásul	a	fékút	télen	általában	hosszabb,	mint	optimális	
körülmények	között.	Amennyiben	a	kocsiban	nincs	blokkolás-
gátló	(ABS),	úgy	a	kerekek	gyorsabban	leblokkolnak,	a	jármű	
kormányozhatatlanná	válhat	és	könnyen	kicsúszhat.	Ilyenkor	
lábunkat	vegyük	le	a	fékről,	hozzuk	egyenesbe	az	autót,	és	
csak	akkor	fékezzünk,	amikor	az	autó	már	ismét	irányban	
áll.	Alapvetően	fontos,	hogy	számítson	a	fékezésre	és	tartsa	
meg	a	szükséges	féktávolságot.	Kerülje	a	hirtelen	fékezést	
és	a	nagy	sebességet.	Ne	tegyen	hirtelen	mozdulatokat,	
és	kerülje	a	túl	erős	gyorsítást	(a	gyorsítás	fokozatos	és	ne	
erőteljes	legyen).	
(*Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

Műszaki 
tanácsok: 
ezekre 
figyelj!
A közlekedésben az őszi – téli időszak tudatos felkészülést igényel. 
megváltoznak az út- és látási viszonyok, amelyekhez gyalogosoknak 
és autósoknak – minden közlekedőnek – alkalmazkodni kell. 

Kovács Attila Buszbemutató: 
Mercedes Sprinter
A Homm Kft. a Denso-dolgozók szállításának leghosszabb járatait  
2 db új mercedes sprinter 519 CDI-vel végzi. 

Az autók magas futásteljesítménye (napi 800-900 kilométer) okán cégünk új autóbuszok beszerzését kezdemé-
nyezte. Az eddigi jó tapasztalatok alapján a Mercedes-Benz Sprinter típusra esett a választás, mivel ebből a tí-
pusból már üzemel egy flotta a cégnél. 
A 2 db jármű 2017 októberében érkezett a Homm Kft.-hez. A Mercedes Sprinter 519 CDI típusú, midi kategóriá-
jú autóbusz, 25 személy szállítására alkalmas kialakítással, 5,5 t összgördülő tömeggel.
Az autóbusz korszerű Euro 6 motorja 190 LE maximális teljesítmény leadására képes, ami hatfokozatú mecha-
nikus váltón keresztül jut el a hátsó hajtott kerekekhez. A jármű gyárilag retarderrel és tempomattal rendelke-
zik. A gépkocsivezető környezetének kialakítása ergonomikus, minden könnyen kezelhető és kézreáll. A jármű 
rendelkezik a kor elvárásainak megfelelően sávelhagyásra figyelmeztetési és ütközésmegelőzési asszisztens 
rendszerrel. Klímaberendezéssel és a motor járásától független, vizes rendszerű állófűtéssel került kialakításra, 
amelyek az utas és a gépkocsivezető kényelmét egyaránt szolgálják. Az utasülések dönthetők, ezáltal is fokozva 
a komfortérzetet. A közlekedést a motor járásakor automatikusan bekapcsoló nappali ledes menetfény segíti. 
A jármű kiváló és megbízható műszaki adottságai mellett külső megjelenésében is tetszetős. 

A járműveket a Jász-Plasztik Autócentrum Kft.-től vásároltuk. A felépítményt az Őry Builders Járműtechnika Kft. 
készítette.
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Hódi Attila
Hódmezővásárhely, telephelyvezető
Az	elmúlt	közel	13	évet	az	állami	szférában,	autóbuszos	közle-
kedésben	töltöttem.	Homm	Károllyal	egy	közös	 ismerősön	ke-
resztül	ismerkedtünk	meg.	Szándékaink	találkoztak,	ők	munkát	
ajánlottak,	 én	 munkát	 kerestem.	 Károlyék	 egy	 telephelyben,	
műhelycsarnokban	 gondolkodtak	 a	 dél-alföldi	 régióban.	Meg-
találtam	 az	 elképzeléseknek	 megfelelő	 telephelyet	 Hódme-
zővásárhelyen,	 majd	 a	 munkavégzéshez	 megfelelő	 személyi	
állományt	 is.	 2017.	 júliusban	megkezdtük	 a	 munkát	 négy	 fő-
vel,	 jelenleg	 hatfős	 állománnyal	 dolgozom.	 Feladataink	 közé	
tartozik	 a	 HOMM	Kft.	 flottájába	 tartozó	 autóbuszok	 alváz-	 és	
karosszériafelújítása,	 nullrevíziójának	 előkészítése,	 az	 üvegek	
páramentesítése,	üvegszálazási	és	egyéb	lakatos-	munkák.

szelesné török Ildikó
Budapest, pénzügyi vezető
Közel	11	éve	dolgozom	a	Homm	Kft.-nél	pénzügyi	vonalon:	hoz-
zám	tartozik	pl.	a	pénztár	kezelése,	banki	utalások	intézése.	Ez	
alatt	az	 idő	alatt	átéltem	és	tevékeny	részese	 lehettem,	amint	
kisvállalkozásból	nagy	céggé	nőttük	ki	magunkat,	legyűrve	az	ez-
zel	járó	nehézségeket,	együtt	örülve	a	sikereknek.	
A	 2017-es	 év	 ismét	nagy	 változásokat	 hozott,	 új	 projektek	 in-
dultak,	melyek	próbára	 teszik	 a	 céget	és	annak	dolgozóit.	 Két	
kolléganőmmel	mindent	megteszünk	annak	érdekében,	hogy	a	
Homm	Kft.	sikeresen	vegye	ezeket	az	akadályokat	és	a	dolgozók	
–	velem	együtt	–	úgy	érezzék,	jó	ide	bejárni,	jó	itt	dolgozni. 

lászló tamás
Sárvár, Zalaegerszeg, területi műszaki vezető
2015.	január	5-én	kezdtem	pályafutásomat	a	cégnél,	szerelő	és	
műszaki	koordinátor	pozícióban.	2016	júniusától	már	területi	
műszaki	vezetőként	dolgozom	és	felügyelem	a	sárvári,	illetve	a	
zalaegerszegi	autóbuszállomány	műszaki	feladatait.

Kollégák bemutatása
Hidvégi-tasch Krisztina
Budapest, irodavezető
2008	áprilisától	dolgozom	a	Homm	Kft.	budapesti	telephelyén,	
különjáratos	 fuvarszervezőként.	 Már	 buszos	 tapasztalattal	 a	
hátam	mögött	érkeztem	a	céghez,	de	 itt	kezdtem	el	 igazán	az	
egyedi	 igények	 alapján	 kidolgozott	 különjáratok	 szervezésébe.	 
A	 különjárat	 jellegéből	 adódóan	 mindennap	 újabb	 és	 újabb	
helyzetekkel,	változatos	feladatokkal	találkozom.		
Idén	szeptemberben	átszervezés	alá	került	a	különjáratos	rész-
leg,	valamint	új	autóbuszokkal	is	bővítjük	a	flottát.	Két	új	fuvar-
szervező	 kolléga	 csatlakozott	 a	 csapathoz;	 az	 ő	 irányításukat	
felvállalva,	nagyobb	felelősséggel	ugyan,	de	bizakodva	tekintünk	
a	jövőbe	és	vágunk	neki	a	következő	évnek.

Pőcze Gáborné
Székesfehérvár, diszpécser
Pákozdon	élek	családommal,	két	kisgyermek	büszke	édesanyja	
vagyok.	Idegenforgalmat	és	marketinget	tanultam,	2004	óta	dol-
gozom,	elsősorban	adminisztratív,	ügyintézői	feladatkörökben.
A	Homm	Kft.-nél	2015	októbere	óta	dolgozom	diszpécserként.	
Feladataim	 közé	 tartozik	 az	 általános	 adminisztratív	 feladatok	
ellátása,	folyamatos	kapcsolattartás	a	Densóval	és	a	sofőrökkel	
e-mailen	és	 telefonon	keresztül,	a	 túlórás	kollégák	utazásának	
megszervezése,	adatrögzítés,	számlákkal	kapcsolatos	teendők.

somogyi Zsanett
Székesfehérvár, diszpécser
31	éves	vagyok,	Székesfehérváron	élek	2007	óta.	Az	autók,	bu-
szok,	kamionok	szele	már	kiskoromban	„megcsapott”,	így	nem	
volt	 kérdés,	 hogy	mivel	 szeretnék	 foglalkozni,	 ha	 nagy	 leszek.	
Érettségit	közgazdaságtanból	szereztem,	illetve	elvégeztem	egy	
európai	logisztikai	menedzser	szakot.	
A	Homm	Kft-hez	2015-ben	kerültem.	Feladataim	közé	tartozik	
a	Densóval	(e-mailes,	telefonos	megrendelések	kezelése),	vala-
mint	a	sofőrökkel	való	kapcsolattartás,	adatrögzítés,	számlázás-
sal	kapcsolatos	teendők.

tóthné turóczki tímea
Székesfehérvár, diszpécser
2012-ben	magam	mögött	hagytam	a	vendéglátást,	mert	min-
dig	 is	vonzott	a	 logisztikusok	folyton	nyüzsgő	világa,	és	ezen	a	
pályán	képzeltem	el	a	 további	 jövőmet.	Az	érettségi	megszer-
zését	követően	logisztikai	ügyintéző	tanulmányokba	kezdtem.	A	
Homm	Kft.	székesfehérvári	csapatához	2016	nyarán	csatlakoz-
tam	Somogyi	Zsani	 invitálására,	akivel	már	előzőleg	 is	dolgoz-
tunk	együtt.
Feladataim	 közé	 tartozik	 az	 általános	 adminisztratív	 feladatok	
ellátása,	taxis	személyszállítások	szervezése,	folyamatos	kapcso-
lattartás	a	Densóval	és	a	sofőrökkel,	panaszkezeléssel	kapcsola-
tos	teendők.
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mercedes benz tourismo
16 RHD-m/2A

A különjárati feladatok ellátási színvonalának fejlesztése 
érdekében a cég 2 db új Mercedes Benz Tourismo 16 
RHD-M/2A típusú kereskedelmi megnevezésű autóbuszt 
vásárolt. 
Az első jármű november végén állt forgalomba, a második 
pedig  a tavaszi szezon előtt érkezik a céghez. 
A járművek 53 utas szállítására alkalmasak, + 1 idegenvezető 
és a gépkocsivezető. A jármű emeltsebességű közlekedésre 
(Tempo100) alkalmas, valamint korszerű vezetőtámogató 
rendszerekkel rendelkezik: Elektropneumatikus fékrend-
szer (EBS), Blokkolásgátló (ABS), Kipörgésgátló (ASR), Fék-
asszisztens (BAS), Elektronikus Stabilitás program (ESP), 
Sávtartó asszisztens (SPA), Vészfékasszisztens (AEBS)
Az autóbuszokat az EvoBus Hungária Kereskedelmi Kft.-től 
vásároltuk.
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Szeged, mint tudjuk, a napfény városa, ám nemcsak 
a nyári szünetben, hanem télen, Advent és 
Karácsony idején is sok szép látnivalóval és érdekes 
programmal várja látogatóit. November 24-től már 
égnek a város gyönyörű fényei és a Szegedi Ünnepi 
Heteknek a Széchényi, a Dóm és a Dugonics terek 
adnak otthont. Mindennap más és más program 
várja a kicsiket és nagyokat egyaránt, remek 
hangolódást biztosítva a közelgő ünnepekre. Mielőtt 
elvegyülnénk a vásári forgatagban, látogassuk 
meg Szeged jelképét, a Dómot.  A megújult 
látogatóközpont célja, hogy a Dóm hagyományos 
kulturális és turisztikai jellegén túl közösségi 
élmények színterévé is váljon. Többek között 
multifunkcionális kiállítótér kapott helyet, melyen 
keresztül megismerkedhetünk az egyházmegye, ezen 
belül a székesegyház történetével.  
A fogadásoknak is otthont adó kiállítóterek pedig 
nem csupán állandó egyházi, hanem időszakos 
világi kiállításokkal is várják az érdeklődőket. Az 
Artshopban Szegedhez és az egyházmegyéhez 
kötődő kézműves, szerzetes termékeket, 
ajándéktárgyakat, lekvárkülönlegességeket, 
natúrkozmetikai termékeket kínálnak. 
Kihagyhatatlan a város panorámájának megtekintése 
a felújított toronykilátóból, különösen éjszaka.  
A 287 lépcső megmászására vállalkozók útközben 
megpihenhetnek a közösségi foglalkozásokra 
kialakított terekben, ún. kohókban, melyekben 
LCD monitorok és infopultok segítségével 
tájékozódhatnak a Szent Demeter-templom 
történetéről, valamint az egyházmegye kiemelkedő 
eseményeiről.
Mindemellett a Dömötör-torony is rendszeresen 
megnyitja kapuit, ezen alkalmakkor a látogatók 

idegenvezetéssel járhatják körbe a város legrégebbi 
nevezetességét.
Szintén a látogatóközpont biztosít helyszínt 
Szeged egyik legújabb csúcskategóriás étterme, a 
gyermekbarát Katedrális Étterem és Kávézó számára, 
ahol mediterrán ízvilágú különlegességeket kínálnak 
a hagyományos magyar finomságok mellett.
A Dóm téren találhatjuk meg a kézműves adventi 
kirakodóvásárt, az Adventi Csokoládé Manufaktúrát 
és Dél-Magyarország legnagyobb szalmalabirintusát.
Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 
fényfestést is megtekinthetjük Szegeden, ezúttal 
a Fogadalmi templom falait színezik be különböző 
fényekkel. 
A Széchenyi tér idén is megtelik a jól ismert 
faházikókkal, melyek kulináris különlegességekkel 
várják a látogatókat.
Az Angyalvárban Szeged óriás építőkockáival 
játszhatnak a legkisebbek, és Szeged Nagy 
Mesekönyve is kihagyhatatlan a kisgyerekes családok 
programjai közül.
A december 2-i, 9-i és 16-i Adventi séták alkalmával 
felfedezhetjük Szeged csodásan kivilágított palotáit, 
miközben az ünnepi lámpafüzérek és díszek alatt 
sétálva magunkba szívhatjuk a sült gesztenye és a 
forralt bor illatát. 
A Szegedi Nemzeti Színházban többek között fellép  
a L’art pour l’art társulat, a 100 Tagú Cigányzenekar, 
az IH Rendezvényközpontban pedig mások mellett 
meghallgathatjuk a Quimbyt vagy a Csík Zenekart.
Az óévet idén is fergeteges hangulatú utcabál és 
koncertek zárják a Széchényi téren, tűzijátékkal 
megfűszerezve.

Egynapos kirándulás – szeged
Élménydús téli kirándulás családoknak

Hajlamosak vagyunk azt 
gondolni, hogy az akár 
életet veszélyeztető, sú-
lyos betegségek az idős-
kor velejárói és minket, 
akik a fiatalok és közép-
korúak aktív életét éljük 
– ilyen baj soha nem ér-
het. Az alsó végtagi mély-

vénás trombózissal kapcsolatos ismereteink több 
szempontból cáfolják ezt a vélekedést.
Először is nézzük meg, mik is azok a vénák? A szív-
ből az oxigénben gazdag vért a verőerek, az artériák 
szállítják el a különböző szervekhez, ahol az artériá-
kat hajszálerek, kapillárisok váltják fel. Ezek falának 
szerkezete lehetővé teszi a vér és a szövetek között 
oxigén és anyagcseretermékek közlekedését.

Mi a kapcsolat a hosszú utazás, az autóvezetés és a 
mélyvénás trombózis kockázata között?
A hosszú, három órát meghaladó autóvezetés fokoz-
za az alsó végtagban kialakuló trombózis veszélyét. 
Ennek magyarázata sokrétű. Az alsó végtag viszony-
lag mozdulatlan helyzete azt eredményezi, hogy a 
vénákban az izompumpa működésének hiányában 
a vér lelassul, nem áramlik felfelé, és ez a vér ösz-
szecsapzódásához, trombus képződéséhez vezethet. 
Ehhez járulhat hozzá, ha a kényelmetlen ülő hely-
zetben az ülés széle a térdhajlatot hátulra nyomja, 
ami az itt futó térdi mélyvéna összenyomásához ve-
zet, és ez tovább rontja a vénás vér felfelé történő 
áramlását. Mindemellett ha valaki a hosszú vezetés 
során elfeledkezik a megfelelő folyadékbevitelről, 
akkor a relatív kiszáradás miatt vére sűrűbbé válik, 
ami szintén fokozza a trombózis veszélyét. További 
kockázati tényező a mozgásszegény életmóddal ösz-
szefüggésben kialakuló elhízás, amikor a vastag has-
fali redők az alattuk futó vénákat nyomva szintén 
rontják a vénás visszaáramlást. Fontos tudni azt is, 
hogy vannak olyan veleszületett állapotok, amikor 
az érintett fiatal személy vérének összetétele olyan, 
hogy az fokozza a trombóziskészséget. Ezek a geneti-
kai tényezők adott családban halmozottan vezetnek 
vénás trombózishoz. A felsorolt tényezők mint koc-
kázati faktorok hatásai nem összeadódnak, hanem 
összeszorzódnak, ami adott esetben olyan kocká-
zatot, veszélyt eredményez, ami az egyébként ma-

gát egészségesnek tudó, aktív életet élő egyénekben 
történő trombózis kialakulását magyarázzák.

Hogyan lehet felismerni az alsó végtagi mélyvénás 
trombózist?
Jellemző a vénaszakasz elzáródásával kapcsolato-
san kialakult végtagi duzzanat (a vénás vér nem tud 
elfolyni), ami érintheti a vádlit vagy akár az egész 
alsó végtagot. Ezek a tünetek olyan fájdalommal jár-
nak, amelyek hasonlítanak egy sportolás vagy sérü-
lés okozta fájdalomhoz (izomszakadás, izomláz) és 
így nehéz tőlük elkülöníteni. A végtagi duzzanat jel-
lemzően az egyik végtagot érinti (aszimmetrikus), a 
végtag körfogatkülönbsége centiméter szalaggal le-
mérhető. A duzzanat jellemzően reggelre nem apad 
le. Ha mindehhez mellkasi fájdalom, köhögés járul, 
úgy a tüdőembólia lehetősége is felmerül.

Mi a teendő olyan foglalkozási körben, ahol a fenti 
tényezők a trombózis kialakulását fokozhatják?
A tennivaló két oldalról fogalmazható meg. Elsőd-
leges a megelőzés szerepe. A hosszú távú gépkocsi-
vezetők számára szükséges tudatosítani a veszélyt. 
Megelőzésként javasolható az egyébként is elő-
írt pihenőidőkben végzett testmozgás, ami a vénás 
izompumpa aktiválását jelenti (könnyű séta, koco-
gás, guggolás-felállás, lábfejhajlítás és -feszítés rit-
mikus egymásutánja). Emellett elengedhetetlen a 
tudatos, megfelelő mennyiségű folyadék fogyasztá-
sa. Javasolt a családban tisztázni, hogy a felmenők 
nem szenvedtek-e el fiatalon mélyvénás trombó-
zissal, tüdőembóliával járó megbetegedést, ami a 
veleszületett hajlamra utalhat. A második fontos, ér-
vényesíteni ajánlott szempont, hogy amennyiben 
felmerül a gyanú, hogy valakinek alsó végtagi vénás 
trombózisa van, ne várakozzunk az akár több hetet 
is igénylő szakrendelői előjegyzéssel, az érintett sze-
mély sürgősségi ellátásra jelentkezzék, ahol klinikai 
és ultrahangos vizsgálattal még idejében ki lehet zár-
ni vagy meg lehet erősíteni a mélyvénás trombózis 
kialakulását. Amennyiben a diagnózis beigazolódik, 
akkor szakember irányításával véralvadásgátló terá-
pia beállítása válhat szükségessé.

Dr. Kolossváry Endre angiológus főorvos cikkének 
rövidített változatát tettük közzé.

Fő	az	egészség!
Hosszú távú vezetés és az alsó végtagi vénás trombózis veszélye
Dr. Kolossváry Endre angiológus főorvos
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Barátok az üzleten innen és túl

Nem	lehet	pontosan	tudni,	hogy	az	új	árkategóriát	teremtő	
román	márka	az	állami	támogatás	miatt	vagy	a	válság	során	
felmerülő	új	igényekre	reagálva	jött-e	ki	ezzel	a	modellel,	
de	egy	biztos:	ár/érték	arányát	tekintve	az	egyik	legjobb	
a	piacon.	Ritkán	tapasztalható	népszerűsége	a	régi	idők	
autóvásárlását	idézi.	Ha	most	megrendelünk	egyet,	majd	
csak	a	jövő	év	közepén	(!)	kapjuk	meg	autónkat.	Úgy	tűnik,	
nagyon	jó	időben	jött	ki	ezzel	a	román	gyár,	és	egyelőre	csak	
a	kapacitás	szab	határt	annak,	hogy	bárkinek	lehessen	egy	
Dustere.
A	keleti	autók	egyetlen,	nem	elhanyagolható	hátránya	a	
nyugatiakkal	szemben	a	múltjuk.	

Komoly megjelenés
Sokszor	hallhatjuk,	hogy	akinek	egyszer	volt	Skodája	vagy	
Daciája	még	az	„átkosban”,	az	nem	vásárol	még	egyszer,	
bármilyen	köntösbe	is	bújtatják	a	márkát.	Az	új	Dusteren	
azonban	legfeljebb	a	márkajel	emlékeztet	a	régi	időkre.	
Robusztus	megjelenés,	szép	ívek	jellemzik	–	ha	nem	lenne	
a	sörnyitó	jellegű	embléma	a	kocsi	elején,	senki	nem	hinné,	
hogy	ez	egy	Dacia.	Körbejárva	az	autót	szinte	alig	érthető,	
hogy	ennyiből	sikerült	összerakni.	
A	legtöbb,	Európában	használt	terepjáró	még	erdő	vagy	
akár	egy	nagyobb	pocsolya	közelében	sem	járt,	mégis	fel-
hördülünk,	ha	valamelyikben	nincsen	négykerék-meghajtás	
vagy	felező.	

mitől terepjáró?
A	Duster	legolcsóbb	verziója	kétkerék-meghajtású,	de	a	
kocsi	kialakítása,	magassága	kitűnően	alkalmas	a	hétvégi	
földutas	túrákra.	Ha	tényleg	igazi	terepjárót	akarunk,	akkor	
bizony	rá	kell	költenünk	még	nagyjából	700	ezer	forintot,	
és	akkor	kapunk	egy	komolyabb	terepen	is	használható	
négykerék-hajtásút.	
Ebben	a	típusban	a	váltókar	előtt	elhelyezett	forgókapcsoló	
a	Nissan	Qash	qaiból	lehet	ismerős,	ugyanis	a	négykerék-
hajtás	fontos	részei	főleg	ettől	a	japán	gyártótól	érkeztek.	
2WD	állásban	csak	az	első	két	kereket	hajtja	a	motor,	AUTO	
fokozatban	a	rendszer	magától	osztja	el	a	nyomatékot,	LOCK	
állásban	pedig	megkapjuk	a	fix	4×4	meghajtást.
A	négykerék-meghajtású	Duster	ben	nincsen	ugyan	felező,	ezt	
a	hiá	nyosságot	azonban	kiküszöbölték	a	hatsebességes	váltó	
egyes	fokozatával.	Ez	nagyon	rövid	áttételű,	ezres	fordulatnál		
kicsit	több	mint	5	km/	órával	kúszhatunk	fel	a	hegyre.
Tehát	röviden	összefoglalva:	az	autó	négykerék-meghajtás	
nélkül	is	nyugodtan	használható	terepen,	mivel	210	millimé-

teres	a	hasmagassága,	rövidek	a	túlnyúlásai	(elöl	822,	hátul	
820	milliméter)	és	kedvezőek	a	terepszögek	(30	fok	elöl,	36	
fok	hátul,	rámpaszöge	23	fokos).	Teljesíteni	a	minimumot	
–	ez	lehetett	nagyjából	az	alaptétel,	amikor	megtervezték	
a	Dacia	felszereltségét	és	belső	terét.	Persze	alapkellék	az	
ABS,	a	légkondicionáló,	az	első	légzsákok	és	a	szervokor-
mány.	Ám	ezen	kívül	minden	extra,	még	az	elektromos	
ablakemelő	is.
Már	beszállás	előtt	is	olyan	érzést	keltenek	az	ajtónyitók,	
belül	pedig	a	műanyag	részek,	a	fűtésállító,	mintha	könnyen	
letörhetnének.	Viszont	a	tisztításhoz		elég	egy	nedves	rongy.	
Márkakereskedők	szerint	a	bőrborítást	mint	extrát	ritkán	
kérik	az	autóhoz,	de	ha	szükségünk	van	rá,	mindössze	100	
ezer	forintért	megkapjuk.
Az	összes	extrával	együtt	maximum	4,5	millió	forintot	fizet-
hetünk	ki	a	Dusterért,	és	így	sem	drága,	ha	összehasonlítjuk	
valamelyik	egyszerű,	új	ötajtós	személygépkocsival,	mint	a	
Ford	Focus	(4,2	millió	forint)	vagy	az	Opel	Astra	(4,8	millió).	
Sőt	a	terepjáró	kategóriában	a	maximálisan	felszerelt	Skoda	
Yeti	két	közepes	Duster	árába	(7,5	millió	forintba)	kerül.	

Kényelmes és takarékos
Még	ha	erősen	hátradöntött	támlával	szokott	vezetni	valaki,	
a	mögötte	ülő	akkor	is	jól	elfér.	Így	a	hátsó	utasok	esetén	
hosszú	távon	sincs	kényelmetlen	tartás,	elgémberedett	láb.	
Bár	az	ember	nem	süpped	bele	a	kárpitba,	sőt	a	hátsó	ülé-
sek	kemények,	összességében	elviselhetők	terepen	is.
A	csomagtartó	méretére	sincsen	panasz.	A	kétkerék-hajtású	
modellben	475	literes,	a	4×4-ben	pedig	408	literes.	Öt	em-
ber	csomagokkal	nagyon	kényelmesen	elfér,	ami	alapelvárás	
egy	4,31	méter	hosszú	és	1,82	méter	széles	terepjárótól.	
Pedig	a	kategó	riá	ban	gyakori,	hogy	csak	négyen	tudnak	
hosszú	távon	kényelmesen	utazni.	Háromféle	motorral	
kapjuk	meg	a	Dustert	(két	dízeles	és	egy	benzines),	de	a	
teljesítményt	tekintve	meglepő,	hogy	a	legnagyobb	kivitel	
is	csupán	110	lóerős.	A	hasonló	kategóriájú,	kétliteres	
dízelmotorral	rendelkező	Skoda	Yeti	140,	sőt	170	lóerőre	is	
képes,	és	a	Kia	Sportage	kétliterese	is	140	lovas.	
Akkor	mitől	megy?	A	Duster	legnagyobb	kivitelben	sem	
nyom	1300	kilót,	így	bőven	elég	akár	az	1,6-os	105	lóerős	
dízelmotor	is.
A	motorok	kisebb	teljesítménye	és	a	könnyű	karosszéria	
miatt	a	fenntartás	is	igen	olcsó.	A	gyári	átlagfogyasztás	5,1	
és	8	liter	között	mozog,	ami	ebben	a	kategóriában	szintén	
nagyon	kedvező.		

Schilling Tamás

Autóteszt: 
Dacia Duster
"terepjáró 3 millióért? Az nem lehet” 
– állítja a legtöbb, autóval foglalkozó 
szakember, egészen addig, amíg utána 
nem néz az új Dacia Dusternek.

„Az	ezüstbányászaton	kívül	minden	itt	történik”	–	kezdi	Havrilla	Márton.	Nem	túloz,	tényleg	megtanulták	a	szakma	minden	
fortélyát,	és	az	ezüstgranulátumtól	kezdve,	az	olvasztáson	és	öntésen	át	a	kész	ékszerig	mindent	saját	kezűleg	csinálnak.	 
A	munka	nagy	részét	a	V.	kerületi	kis	üzletükben	végzik.	Egy	rövid	csengetés	után	Márton	nyit	nekünk	ajtót,	és	belépünk	a	kis	
ékszerdobozba.	Valóban	az,	hiszen	közel	500	féle	variánsuk	van	már,	ahogy	Gábor	fogalmaz:	instant	állapotban.	„Tudom,	nem	
a	legjobb	hasonlat,	de	olyan	készenlétben	vannak	az	ékszereink,	mint	a	bepanírozott	hús.	A	vevők	is	meg	szoktak	lepődni,	hogy	
ha	bejönnek	és	kérnek	valamit,	mi	fél	órán	belül	elkészülünk.”	

Újraértelmezett	motívumok	
Ehhez	persze	komoly	kutatómunka	és	megfelelő	előkészítés	kell.	Folyamatosan	
újítanak	a	kínálaton	is	és	a	nyomatokat	már	nagyrészt	3D	printerrel	készítik,	ami-
nek	segítségével	már	3-4	óra	alatt	elkészül.	Bár	igen	kevés	a	forrás	az	ősmagyar	
ornamentikában,	mindent	összegyűjtenek,	amit	lehet.	És	nem	szolgalelkűen	má-
solnak:	újraértelmezik	a	díszítéseket	és	a	motívumokat.	Bár,	főleg	az	első	években	
sok	egyedi	ékszert	is	készítettek,	sokkal	jobban	szeretik,	ha	a	saját,	jól	átgondolt	
és	kitalált	termékeiket	adhatják	a	vevőknek.	Ahogy	ők	fogalmaznak:	„Nem	lelet-
ként	dolgozzuk	fel	a	kincseket.	„A	hagyományt	nem	őrizzük,	hanem	követjük.”

A	lezárt	utca
„Amikor	elkezdtük,	meglepően	könnyen	híre	ment	a	szkíta,	ősmagyar	termékeinknek”	-	meséli	Márton.	„2002	után	a	polgá-
ri	réteg	politikai	csalódottságában	ezekbe	az	ékszerekbe	menekült.”	A	Magyar	Ékszer	ugyanis	főként	a	polgári	réteget	és	a	
minőségi	vásárlókat	vonzza.	„Járt	nálunk	a	köztársasági	elnök	is,	még	a	kinevezése	előtt.	Aztán	utána	is,	de	akkor	már	lezárták	
az	egész	utcát	miatta”	–	anekdotáznak	különleges	vásárlójukról	a	cégvezetők.	Egyébként	a	vállalkozásban	jelenleg	négyen	dol-
goznak,	manufaktúra	jelleggel.	Bár	mindenkinek	vannak	saját	projektjei,	legtöbbször	kiegészítik	egymást,	segítenek,	ha	elakad	
valamelyikük.

magazinunk új sorozatában olyan vállalkozásokat mutatunk be, akikkel 
együtt fejlődtünk az évek folyamán. Nem feltétlenül az üzlet köt össze 
minket, olykor csak egy családi barátság. Rögtön ilyen példa a magyar ékszer 
is. Havrilla márton cégvezető és Homm Károly a feleségeiken keresztül 
ismerkedtek meg, és immár 15 éves barátság köti őket össze.

„A hagyományt nem őrizzük, hanem követjük”
2002-ben,	egy	németországi	kiállításon	látta	meg	Havrilla	
Márton	és	unokatestvére,	Szentimrey	Gábor,	hogy	egy	finn	
ötvös	milyen	mutatós	ékszereket	készít	a	régészeti	leletekből	
megismert	motívumokkal.	Innen	jött	az	ötlet,	hogy	az	igen	
gazdag	ősmagyar	leletekből	ismert	díszek	alapján	saját,	
modern,	hordható	ékszereket	készítsenek.

Havrilla Márton és Szentimrey Gábor
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Külsőleg a jármű egy standard E91-es, egyedüli kirívó eltérés az integrált tetőkonténer, mely biztosítja a kormányszervó, a 
szivattyú, a légsűrítő, a segédüzemi akkumulátorok, valamint a vontatási akkumulátorok töltését – lényegében a vezérlés 
jelentős része költözött a tetőre, ennek oka a bármilyen típusra történő könnyű és gyors adaptálása a rendszernek. További 
elektronikai újítás az alapmodellhez képest a CAN-Bus rendszer kiépítése, valamint apróságként LED-es hátsó lámpákat 
szereltek a buszba.
A meghajtásról egy maximálisan 200 kW-os, háromfázisú szinkron motor gondoskodik, kiegészítő áttételezéssel meghajtva a 
Rába hidat. A szükséges energiát egy 300 Ah kapacitású akkumulátorcsomag adja, lítium-vas-foszfátban tárolva az energiát, 
310 V-os névleges feszültségen. Az akkumulátor cellakiegyenlítése külön üzemmód, a ki nem söntölt cellák ebben az 
üzemállapotban 2 A-rel töltődnek, amíg elérik az egységes szintet.
A teljes gépészeti átalakítási, valamint villamossági dokumentációt a Sedulitas-Pro Kft. készítette el, csakúgy, mint a 
rendszertervet és a járművezérlő szoftvert. A Dunai Repülőgépgyár (Danubian) volt a finanszírozó partner, a karosszéria- és 
vázjavítást, valamint gépészeti átalakítást a VJSz Kft. végezte.

Az E91-E elektromos busz az alábbi előnyös tulajdonságokkal rendelkezik:
 - a jó hatásfokú hajtásrendszernek és a vontatási akkumulátor telepbe történő visszatápláló fékezésnek köszönhetően 

kedvező fogyasztás,
 - korszerű diagnosztika, látványos, színvonalas színes kijelzővel, hibanaplókkal, a tervszerű karbantartást segítő 

számlálókkal,
 - esztétikus külső, belső kialakítás, a budapesti közösségi autóbusz-közlekedés új, egységes arculatának megfelelően,
 - az új CAN rendszerrel kialakított ajtórendszernek köszönhetően a busz külső-belső leszállásjelzőkkel van ellátva,
 - az ajtók akadályozás esetén történő visszanyitása lehetővé teszi az utasok biztonságos le és felszállítását,
 - rendelkezik térdeplési funkcióval a mozgáskorlátozott utasok kényelmesebb, biztonságosabb fel- és leszállása 

érdekében.

A Homm Kft. 2017. október 16-tól budaörsön, 
a helyi szolgáltatásban elektromos autóbusz 
tesztjét indította.

tesztelünk Ez történt a Homm Kft.-vel
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E91-E elektromos busz Auchan
A múlt hónapban ötéves szerződést kötöttünk az Auchan Magyarország Kft.-vel a vásárlói, illetve 
dolgozói járatok üzemeltetésére. A tizenkettő VDL Ambassador és a három Sprinter 2017. november 
1-jétől kezdte meg a munkát a Budapesten és környékén található áruházak kiszolgálásában. Az 
áruházlánc járatainak felügyeletét Budai Zsolt területi vezetőnk közreműködésével végezzük.

bova Futura FlD 13, Euro 5, 62 fős
Társaságunk a járműpark fiatalítása érdekében 9 db Euro 5-ös környezetvédelmi besorolású Bova 
Futura FLD 13 autóbuszt vásárolt az elmúlt időszakban, melyek 62 fő szállítására alkalmasak. 
A járművek motorja 6 hengeres, 9186 cm3, 266 kW teljesítményű. A műszerfal és a környezete 
ergonomikus (sofőrbarát) kialakítású. A buszok mechanikus, Mercedes-Benz GO-170-es típusú 
váltóval szereltek, amit bowdenes működtetésű joystick váltókarral lehet kapcsolni. Terveink szerint 
ezeket a buszokat a Budapestről, Székesfehérvárról és Sárvárról indított dolgozói járatoknál kívánjuk 
üzemeltetni. 

Fotók: Budaörsi Infó Online
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Karácsonyi 
szokások és 
hagyományok

Recept

Karácsony a kereszténység jelentős 
ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra 
családi vonatkozása felerősödött, 
a szeretet, az összetartozás, az 
ajándékozás ünnepe lett.

számos hagyomány és szokás kötődik az adventi és a kará-
csonyi ünnepkörhöz. Az adventi időszakban több fogalom 
is felmerül a karácsonnyal kapcsolatban, de vajon tudjuk-e, 
hogy melyik mit jelent?

Adventi	koszorú
Az adventi időszakot Szent András napját követő vasár-
naptól, vagyis november 30-tól kell számolni, méghozzá 
úgy, hogy karácsonyig egy-egy gyertyát kell meggyújta-
ni az adventi koszorún. 
Az ünnep a Jézus születéséig tartó várakozást jelenti, a 
koszorún lévő gyertyák az ő életét jelképezik.

Luca	széke
Luca	napját,	vagyis	december	13-át	gonoszjáró	napnak	is	
tartják	a	néphagyomány	szerint.	A	babona	azt	mondja,	hogy	
a	13	napon	át	készített,	kilenc	fából	barkácsolt	Luca-székre	
állva	meg	lehet	pillantani	a	boszorkányokat.	Ezután	a	széket	
tűzbe	kell	dobni,	ezzel	elpusztítva	a	banyákat.	Állítólag	aki	
mindezt	helyesen	teszi,	az	hallhatja,	ahogy	a	boszorkányok	
sírnak	a	szék	megsemmisítése	közben.

Betlehemezés
A	többszereplős,	énekes	pásztorjáték	arról	kapta	a	nevét,	
hogy	a	Betlehemben	történteket	meséli	el	Heródes	intézke-
désétől,	Mária	és	József	szökésén	át	a	Háromkirályok	látoga-
tásáig.	Fő	kelléke	a	jászol	vagy	a	kézzel	barkácsolt	betlehem,	
amit	a		szereplők	házról	házra	vittek	magukkal,	miközben	
előadták	a	jól	ismert	történetet	jókíváságaikkal	tarkítva.	 
A	műsort	követően	a	házigazda	figyelmessége	jeléül	megven-
dégelte	a	beöltözött	résztvevőket.

Karácsonyfa-állítás
A	fenyő	feldíszítésének	története	egészen	a	16.	századig	
nyúlik	vissza.	Úgy	tartották,	hogy	a	zöld,	illatos	fa	elűzi	a	rossz	
szellemeket	és	cserébe	egészséget	és	szerencsét	hoz	a	ház	
lakóinak,	ezért	fenyőgallyakat	akasztottak	fel	mindenhová.	
Csak	jóval	később	kezdődött	a	fák	kivágása	és	egészben	való	
felállítása.	Eleinte	kizárólag	gyertyákat	rögzítettek	fel	rá,	
később	almával,	dióval,	valamint	fából	és	textíliából	készült	
díszekkel	dekorálták.	Magyarországon	csak	a	19.	században	
terjedt	el	a	karácsonyfa-állítás	szokása.

Éjféli	mise
A	keresztények	körében	a	december	24-én	tartott	éjféli	mise	
az	egyik	legfontosabb	hagyománynak	számít	a	karácsony	kap-
csán.	Az		éjféli	mise		lezárja	az	adventet,	föloldja	a	karácsonyi	
böjtöt,	bevezeti	az	egész	ünnepkört.	Az	éjféli	mise	alatt	a	
pásztorok	egyes	vidékeken	körbejárták	a	templomot,	és	
zajkeltéssel	(ostorcsattogtatás,	kürtölés)	igyekeztek	a	gonoszt	
távol	tartani.	A	mise	után	a	gazdák	megrázták	a	gyümölcsfá-
kat,	hogy	bő	termés	legyen,	illetve	az	állatoknak	is	különféle,	
mágikus	erővel	bíró	ételeket	adtak	(pl.	szentelt	ostyát,	piros	
almát),	hogy	egészségesek	maradjanak.

Regölés
Vidéken	–	elsősorban	a	Dunántúlon	–	még	manapság	is	szo-
kás	a	regölés,	ami	egyfajta	termékenységvarázslás.	A	regősök	
hangos	énekkel	és	még	hangosabb	zajjal	–	furulyával,	
köcsögdobbal	és	csörgő	lánccal	zavart	keltve	–	a	ház	népének	
bőséget	és	gazdagságot	kívántak.	Általában	hátsó	szándéka	
is	volt	a	fiúknak,	hiszen	többnyire	olyan	házakhoz	jártak,	ahol	
még	akadt	hajadon	leány.

Hozzávalók
A töltelékhez:
    1 kg darált sertéscomb
    só
    őrölt feketebors
    pirospaprika
    3-4 gerezd fokhagyma
    1 közepes fej vöröshagyma
    30-40 dkg rizs
 valamint:
    1 közepes fej savanyú káposzta
    füstölt bordaszél
    kevés olaj
    2-3 evőkanál liszt
    pirospaprika
    2 evőkanál tejföl

Klasszikus	töltött	káposzta
Elkészítés: Megmossuk a rizst, hozzáadjuk a töltelék összes hozzávalóját. 
Óvatos mozdulatokkal összegyúrjuk. A káposztát ízlés szerint kimossuk, 
majd a lefejtett levelekbe göngyöljük a tölteléket.

A megmaradt káposztaleveleket feldaraboljuk és a lábas aljára 
halmozzuk, a megmosott füstölt bordaszéllel együtt. Erre rakjuk a 
megtöltött káposztákat, majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. 
2-3 nagyobb káposztalevéllel betakarjuk, és felfőzzük.

Kb. 30-35 perc alatt fő meg (ez a hústól is függ).

Ha megfőtt, rántást készítünk: kevés olajat hevítünk, 2-3 evőkanál lisz-
tet pirítunk benne, majd a tűzről levéve pirospaprikát teszünk bele, 
hogy szép színe legyen, majd 2 evőkanál tejfölt is belekeverünk. A ká-
poszta levéből annyit teszünk hozzá, hogy kb. egyforma meleg legyen 
(hőkiegyenlítés), rászűrjük a káposztára, és ha felforrt, el is zárhatjuk.

A	karácsonyi	ünnepkörrel	kapcsolatos	hagyományok,	szokások	sok	családban	még	ma	is	élnek.	Ünnepeljük	bármilyen	
hagyomány	szerint	is	a	keresztény	egyház	s	egyben	a	családok	egyik	legszebb	ünnepét,	a	legfontosabb,	hogy	a	szeretet	
és	az	összetartozás	hassa	át	ezeket	a	meghitt	napokat.
A	karácsonyi	lakomán	a	legtöbb	családnál	a	nemzetre	jellemző	ünnepi	ételek	kerülnek	az	asztalra,	de	az	egyes	népek	hagyomá-
nyos	fogásainak	egy	része	ma	már	keveredik,	sok	esetben	a	közös	együttélés	hatására	beolvad	a	régi,	hagyományos	receptkörbe.
A	magyar	ünnepi	 konyha	azonban	nem	 felejti	el	 a	 sertéshúst,	hiszen	karácsony	 táján	van	a	disznóölések	 ideje,	 így	az	ünnepi	
asztalról	nem	hiányozhat	a	kolbász,	a	hurka,	a	disznósajt	és	a	töltött	káposzta	sem.	

Karácsonyi ételeink
Jóformán minden ünnepi ételnek megvan a maga jelentősége. 
A néphit szerint a mák gazdagságot hozott, a méz 
megédesítette a mindennapokat, míg a dió az ártó szándékot 
semmisítette meg. A halászlé szerves része a menünek a mai 
napig, hiszen a hal pikkelye pénzt hoz a házhoz, ahogyan a 
töltött káposzta a jövő évi nélkülözés ellen szolgált.
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Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas

autószerelőket
keresünk a XI. kerületbe és Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel, nettó 

200-250 ezer Ft fizetéssel.

Karosszérialakatosokat és autóvillamossági szerelőket 
keresünk XI. kerületbe és Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.
Jelentkezni Budapestre Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet, az alábbi 

elérhetőségeken: 
katai.zoltan@homm.hu vagy +36 20/236-9011 

Jelentkezni Székesfehérvárra László István műszaki vezetőnél lehet az 
alábbi elérhetőségeken: 

laszlo.istvan@homm.hu vagy +36 20/580-4620

Raktárost keresünk 
a XI. kerületbe, azonnali kezdéssel 

(hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelenthet).
Jelentkezni Kovács Attila műszaki igazgatónál lehet, az alábbi 

elérhetőségeken: 
kovacs.attila@homm.hu vagy +36 20/772-3025

Autóbuszvezetőket keresünk 
Budapestre, Székesfehérvárra, Sárvárra, Zalaegerszegre.

Jelentkezni Budai Zsolt forgalmi vezetőnél lehet, az alábbi 
elérhetőségeken:

budai.zsolt@homm.hu vagy +36 70/378-8486
 


