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Kedves Kollégák!
Újságunk szerkesztése nem könnyű, ám annál örömtelibb feladat 
számunkra. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy cégünk családias 
hangulatát megőrizve, munkatársainkban a csapathoz tartozás érzését 
erősítve, minden fontosabb változásról, fejlődésről beszámoljunk 
Nektek. 
Ahogy Társaságunk növekszik, úgy növekszik a feladatok száma is. A 
Homm Híradó ezen számában is jelentős előrelépésekről számolhatunk 
be. 

Ahhoz, hogy bárhol az országban szerződéseket nyerhessünk, nélkülözhetetlen a szakmai hozzáértésetek és 
a minőségi munkátok, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Fogadjátok szeretettel legújabb számunkat! Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezetők
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Homm Fotópályázat
Köszönjük szépen, hogy részt vettetek a játékban! Szívből gratulálunk a 
gyönyörű képek készítőinek!
Íme a dobogós alKotásoK:
a nyertes kép: ezt a különleges fotót Hajba Sándor, a zalaegerszegi 24/C járat gépkocsivezetője küldte nekünk.
második helyezett: készítője Panyik Tibor, különjáratos autóbuszvezetőnk, aki a hosszú évek alatt számtalan 
gyönyörű fotót készített.
Harmadik helyezett: készítője Korponai Christopher, Sárvár és Zalaegerszeg területi forgalmi vezető.

A nyertes kép: készítője Hajba sándor

Második helyezett kép: készítője Panyik tibor

Harmadik helyezett kép: készítője Korponai Christopher
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telephely-bemutató
sárvár

Sárvári műhelyünk munkában

László Tibor műhelyfőnökünk a sárvári irodánkban

Sárvári Flex, dolgozószállítás – 2015. január óta Javítás közben Sárváron

Flex-dolgozók gyárba érkezése Újabb pontos és biztonságos érkezés a gyárba

2015. január 5-től kezdődően a Homm Kft. vette át két lépcsőben, 3+2 
éves szerződés keretében, 26 járattal a Flex sárvári üzemegységének 
dolgozószállítási feladatát.
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Korponai Christopher
Területi forgalmi vezető
2016 augusztusa óta dolgozom a Homm Kft.-nél. Munkámat mint forgalmi 
asszisztens kezdtem meg, és hamar beletanultam a buszok világába. Örülök, 
hogy egy ilyen jó csapat részese lehetek, ami által sok értékes embert 
ismerhettem meg. Jelenleg már területi forgalmi vezetőként dolgozom 
Zalaegerszegen és Sárváron egyaránt.

Kollégák bemutatása, Sárvár

lételeme a buszvezetés, a különjárat. Huszonhét éve 
ül a kormánykerék mögött, de még mindig hihetetlen 
derűvel, nemkülönben odaadással mesél a hivatásáról. 
A Homm-flotta egyik legrégebbi főkormányosát, Panyik 
Tibor buszvezetőt – hogyan is máshogyan – a volán 
mögött tudtam csak szóra bírni, útban Szlovákia felé. 

Amikor készültem a beszélgetésre egy 1962-es kultikus 
film címe, „A hosszútávfutó magányossága” jutott az 
eszembe. Lehet magányos egy buszvezető a hosszú 
utakon?

A különjáraton nem lehet magányos az ember, mert ez 
olyan hivatás, ahol állandóan improvizálni kell, kreatív-
nak, felkészültnek kell lenni arra, hogy bármikor, bár-
milyen váratlan helyzetet nekem, a buszvezetőnek kell 
megoldani. 

Családi vagy más indíttatás vezette erre a pályára? Ho-
gyan lett buszvezető?

Gyerekkoromban Érdről mindig távolsági busszal jártunk 
a Kosztolányi Dezső térig. Én már akkor is mindig odaáll-
tam a sofőrhöz és néztem őt, bár az elhatározás mégsem 
ekkor született meg bennem. A hivatásos jogosítványt 
még az MHSZ keretein belül szereztem meg, az első 
adandó alkalommal. Ennek birtokában a katonaságnál 
térítésmentesen vizsgázhattam le buszsofőrként. A lesze-
relés után visszatértem a karosszérialakatos szakmám-
hoz. Mivel azonban a munkaadóm együttműködött egy 
buszos vállalattal – ahol történetesen pont volt egy sza-
bad busz, amire sofőrt kerestek –, meg sem melegedtem 
a műhelyben, már egy 255-ös Ikarusz volánja mögött 
találtam magam. Ráadásul rögtön nemzetközi járaton.

Hogyan került a Homm Kft.-hez?

Az egyik legrégebbi buszsofőrként 16 éve dolgozom 
ezen a telephelyen. Hivatalosan pedig tizenhárom éve 
vagyok a Homm kötelékében. Igaz, volt pár hónap, 
amikor a telephelyre kértem át magamat belső garázs 

sofőrnek. Hétvégenként még szabad napjaim is voltak, de 
nem találtam a helyemet, úgy éreztem, mintha elvették 
volna a játékomat. Nekem ez a világom, én itt érzem jól 
magamat, én a különjáratra születtem. Egyébként ez nem 
jelenti azt, hogy ha kell, akkor ne szállítanék dolgozókat is.

Mennyiben különbözik a különjáratú buszvezető a me-
netrend szerinti vagy dolgozókat szállító kollégájától? 
Pontosan mit takar a „különjáratú” megfogalmazás?

Ez egy teljesen más világ. Itt a megrendelő igényeihez 
kell alkalmazkodni. Nagyon fontosak a gépkocsivezetőre 
vonatkozó szabályok, de a busznak is külön előírásoknak 
kell megfelelnie. Az udvariassági szabályok betartása 
különös súllyal esik a latba.

Közlik önnel egy-egy út végén az utasok vagy a megbízó 
értékelését?

Hála Istennek pont mostanában kaptam két nagyon pozi-
tív, szívmelengető levelet a munkámat illetően. Mindket-
tőt egy-egy ötnapos túra után írták; az egyiket egy lengyel 
utazást, a másikat pedig egy magyar bortúrát követően. 
Külön jól esik, hogy vannak megbízók, akik már személy 
szerint kifejezetten engem kérnek egy-egy útra.

Hogyan vélekedik a hazai vezetési kultúráról? 

Több mint 3 millió kilométert levezettem már, azóta nem 
is számolom, hogy hol tartok. Dolgoztam emeletes bu-
szon is, bejártam egész Európát. Valamit javult a helyzet 
a korábbihoz képest a vezetési kultúra terén, de még 
bőven lenne teendő... Az a legnagyobb baj, hogy nincs 
türelmük az embereknek, mindenki siet, még véletlenül 
sem tartják be a „cipzárelvet”, és még mindig van, aki a 
gyorsító vagy a kanyarodó sávban előz. Mostanában leg-
alább a buszsávon nem hajtanak már végig, talán mert a 
VÉDA látja őket...

Még sok ezer balesetmentes kilométert és jó hangulatú 
utat kívánok, köszönöm a beszélgetést!

Jeney Attila

a különjáraton nem lehet magányos az ember, mert ez olyan hivatás, 
ahol állandóan improvizálni kell.

Interjú Panyik Tiborral

„Én a 
különjáratra 
születtem”

lászló tamás
Területi műszaki vezető
2014 decemberében keresett meg Tehel Károly, aki akkor a sárvári Flex 
személyszállítási szolgáltatásának felépítésén dolgozott. A sárvári Flexnek 
végzett szolgáltatás 2015 januárjában indult, jómagam, mint 0-24-ben dolgozó 
szerelő kezdtem meg a munkát, rendkívül szerény körülmények között. Azóta 
sikerült Sárváron saját műhelyt, majd Gencsapátiban és Zalaegerszegen is saját 
műhelyeket létrehoznunk. A megnövekedett feladatokkal egyidejűleg változott a 
munkaköröm is, jelenleg a régió műszaki vezetője vagyok.

lászló tibor
Műhelyfőnök, Sárvár és Gencsapáti
A sárvári munka kezdetétől, 2015 januárjától dolgozom a Homm Kft.-nél. 
Előzőleg több, kisebb-nagyobb vállalkozásnál dolgoztam autóbuszvezetőként. 
A zalaegerszegi irodás járaton kezdtem meg az itteni munkámat, de már akkor 
is segédkeztem a forgalmi és műszaki ügyek intézésében. A sárvári műhelyünk 
nyitásakor felkérést kaptam a műhely vezetésére, amit örömmel elvállaltam. 
Azóta műhelyfőnökként végzem a munkámat, de a zalaegerszegi irodás járaton 
az autóbuszvezetői feladatokat továbbra is ellátom.

Nagy andrás
Autóbuszvezető

2016 februártól vagyok a HOMM csapat tagja. Előtte dolgoztam az ENYKK-
nál, valamint több magán buszos cégnél is különjáratoztam. Hivatásos 
szolgálatom befejeztével nem a nyugdíjas éveket választottam, hanem inkább 
ingatlanközvetítőként és biztosítási üzletkötőként tevékenykedem. Jelenleg a 
Sárvári Üzemegységben autóbuszvezetőként is dolgozom. Dolgozószállítást 
végzek, valamint a részlegnél adódó különjáratokat vezetem. Segítem a helyi 
forgalomirányító munkáját is a szervezésben.

tehel Károly
Regionális vezető
Kis megszakítással 13 éve dolgozom a Homm Kft-nél. Kereskedelmi igazgatóként 
dolgoztam hét évig, fontos szerepem volt a cég intenzív növekedésében. Három 
évvel ezelőtt az ország nyugati régiójában sikerült komoly személyszállítási 
feladatot elnyerni. A cég tulajdonosaival történt egyeztetés eredményeképpen 
elvállaltam a „Nyugati régió” felépítését, majd üzemeltetését. A kezdetben 
elindított sárvári Flex mellé megnyertük a zalaegerszegi Flex dolgozószállítását is. 
Jelenleg már 45 járat üzemeltetése tartozik a feladataim közé a régióban.
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Hűtőrendszer, légkondicionáló
Idén a hosszúra nyúlt tél után minden átmenet nélkül kö-
szöntött be a nyár. Ez megnehezítette a felkészülést a meleg 
időszakra, mivel egyik nap még a fűtőkészülékeket és a fűtés-
rendszereket kellett javítani, majd minden átmenet nélkül a 
légkondícionáló és a hűtőrendszerek javítása került sorra.
A meleg időszak beköszöntével számítani kell az autóbu-
szok melegedésére. Ez az Euro 3-as, 4-es Bováknál sokkal 
gyakrabban fordul elő, mivel a hűtő elhelyezésének kö-
szönhetően intenzívebben koszolódik be, rakódik be sárral. 
Amennyiben a motor melegedését tapasztalja a gépkocsi-
vezető, kérem, hogy forduljon a műhelyhez a megfelelő 
tisztítás elvégzése végett.

Ezzel kapcsolatban szeretném kérni a tisztelt gépkocsiveze-
tőket, hogy a télen – egyébként nem túl szerencsés módon – 
betakart hűtőket szíveskedjenek „kicsomagolni”. Áprilisban 
érkezett a műhelybe olyan Bova, amelynek teljesen be volt 
takargatva a hűtője pokróccal. Mondanom sem kell, hogy a 
jelzett hiba „Az autóbusz melegszik” volt.

A légkondicionáló berendezés bekapcsolásakor ellenőrizzék 
a gépkocsivezetők a befúvás erősségét! Amennyiben a jobb, 
illetve bal oldalon nem azonos intenzitással fújja a leve-
gőt, akkor valószínűleg a befúvómotorok valamelyike nem 
működik. A visszahűtő kondenzátor motorok meghibásodása 
jelentős mértékben rontja a berendezés hatékonyságát. Ez 
a hiba ráadásul nem mindig észlelhető, mert a nem működő 
visszahűtő motor a többi motor által keltett légáram miatt 
forog, emiatt úgy tűnik, hogy az működik. 

Indulás előtti ellenőrzés
Már említettük korábban is, de nem győzöm hangsúlyozni az 
elindulás előtti jármű ellenőrzés szükségességét. A gépkocsi-
vezető elindulás előtt járja körbe az autóbuszt! Ellenőrizze 
a kerékanyák, csavarok meghúzottságát! Ez szemrevétele-
zéssel is megállapítható, mivel cégünk alkalmazza a kerék-
anya elfordulás jelzőket a hajtott tengelyen. Amennyiben a 
kerékanyákon elhelyezett nyilak nem egymás felé mutatnak, 
az azok fellazulására utal. Ebben az esetben a fuvarfeladat 
nem kezdhető meg! 

Iratok, dokumentumok megléte
Kérjük a gépkocsivezetőket, hogy elindulás előtt ellenőriz-
zék a szükséges okmányok meglétét (forgalmi engedély, 
tachograf illesztés, személyszállítási eng. kivonat, kötelező 
biztosítás igazoló szelvény, PÁV-igazolás stb.)! Természetesen 
ezek érvényességét is ellenőrizni szükséges.
Ezek mellett ne feledkezzenek meg a kötelező tartozékokról 
(tűzoltó készülék, elsősegély csomag, elakadásjelző három-
szög), illetve érvényességük ellenőrzéséről sem!

Kátai Zoltán

Műszaki 
tanácsok: 
ezekre 
figyelj!
A meleg időszak beköszöntével számítani kell az autóbuszok 
melegedésére, ami leggyakrabban az Euro 3-as, 4-es Bováknál fordul 
elő.

Kátai Zoltán
Vezetéstechnikai elemzés a GPS 
rendszer adatai alapján
Az elmúlt időszakban több autóbuszos vállalkozásnál 
előfordult, hogy a gépkocsivezető figyelmetlenségéből 
adódóan személyi sérüléssel járó súlyos baleset 
következett be. Azért, hogy ezt megelőzzük, az alábbiakra 
hívom fel a gépkocsivezetők figyelmét.

Autóbuszaink többsége dolgozószállítást végez, ezért 
a vezetés könnyen rutinná válhat. A megszokott 
rutintevékenységek lehetnek jók és kevésbé jók, egyes 
esetekben viszont kifejezetten veszélyesek. Mivel a 
legtöbb járat napi három műszakra szállítja a dolgozókat, 
a gépkocsivezetők az útvonalat teljes mértékben 
megismerik. Ez a tudás nagyon hasznos a napi vezetési 
tevékenységben, de hosszabb távon akár káros is lehet. 

Az elmúlt időszakban a Densónál több személyi sérüléssel 
és/vagy nagy anyagi kárral járó baleset történt (NXR-704, 
NYV-897, NYV-964 stb). A balesetek többségét az időjárási 
viszonyokhoz képest nem megfelelően megválasztott 
sebesség okozta. A leginkább veszélyeztetett járat a 22:00 
óra utáni hazaszállítás. Ilyenkor már a gépkocsivezetők 
többsége fáradtabb az átlagnál, ezért a vezetés több 
figyelmet és koncentrációt igényel. Ha ilyen esetben nem 
sietünk, „csak” betartjuk a KRESZ sebességre vonatkozó 

előírásait, akkor csökkentjük az esetleges balesetek 
kockázatát. A buszvezető felelőssége, hogy a felvett 
utasokat épségben, a szerződés szerinti célállomásokra 
szállítsa. 

A „Fregatt-rendszer” rendelkezik a gépkocsivezetőkre 
vonatkozó vezetési stílus elemzési lehetőségével.  
A rendszer a túlzott gyorsítást, túlzott fékezést, nagy 
kanyarsebességet, valamint a sebességtúllépést figyeli, 
és amennyiben ez a megengedett értéket meghaladja, 
akkor rögzíti, tehát bármikor visszakereshető. Az 
adatokból kiderül, hogy ki vezet kimondottan nyugodtan, 
megfontoltan (NLJ-700, PIS-769, az összes budaörsi 
autóbusz), és ki vezet gyorsabban a KRESZ által 
megengedettnél (PHP-958, MHH-447, MUS-297, PLS-
187, PBT-422). A „Fregatt” (GPS) által rögzített adatokból 
jól látszik a „Kritikus szakaszok” alatti felsorolásban, a 
„Gyorshajtás közúton”, és „Gyorshajtás lakott területen” 
sorok végén, hogy a jármű az adott napon hányszor haladta 
meg a megengedett sebességet.

A gyorshajtások és a relatív gyorshajtások számát 
csökkenteni kell, mert egyes útvonalak, szakaszok 
minősége nagyon rossz (egyenetlen, gödrös, kátyús stb.).

A Fregatt-monitorról megjelenített képen jól látszik, hogy az autóbusz mikor indult el, mikor érkezett meg, milyen 
sebességgel haladt, mikor mennyi időt töltött a megállóban stb. Ezek az adatok csak egy részét képezik mindannak, 
amit a Fregatt meg tud jeleníteni. A képen minden „hiba” megnevezése fel van tüntetve.

Relatív gyorshajtás: a megengedett sebességhatáron belül a jármű és a rakomány sajátosságait, az útviszonyokat, 
a forgalmi, a látási és az időjárási viszonyokat figyelembe véve a sebesség olyan mértékű túllépése, amely személyi 
sérüléssel vagy anyagi kárral járó balesethez vezet.

Nem könnyű hibamentesen közlekedni a közúton, de törekedni kell arra, hogy minél kevesebb „hibával” zárjuk a na-
pot. Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

Kormány Csaba
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lassan járj, tovább érsz…
Néhány szó a közlekedéskultúra írott és íratlan 
szabályairól
Egy szellemes megjegyzés szerint „mindenhez kell jogosítvány, csak a gyerekneveléshez nem”. Szent igaz, de bizony a köz-
utakon is sokszor felmerül a kérdés, hogy vajon ki, mit tanult a KRESZ-tanfolyamon és mennyit ér a megszerzett jogosítvá-
nya, ha volán mögé ül.

Amikor a társaság egyik oszlopos tagját, Panyik Tibort az itthoni vezetési kultúráról kérdeztem, ő így válaszolt:

Mindig vannak – igaz kirívó esetekben – akik úgy gondolják, 
hogy még ezt a buszt megelőzöm, aztán amikor nem sikerül és 
bevág elém, nekem kell fékeznem miatta. Nem törődik azzal, 
hogy én húsz tonnával jövök, ezért bármikor akár tragédiát is 
okozhat másoknak a meggondolatlanságával az ilyen ember...

Mind az elektronikus, mind az írott sajtóban egyre nagyobb 
teret kap a magyarországi közlekedési kultúra, a hírekben 
azonban sajnos még mindig napi rendszerességgel szerepelnek 
a tragikus, emberéleteket követelő balesetek.
A különböző szakértők véleményében egyre több a közös pont. 
Mint például az a szomorú tény, hogy változatlanul a gyorshaj-
tás és az ittas vezetés – nemkülönben az e kettőt halálos mó-
don ötvöző „diszkóbaleset” – szedi áldozatait a közutakon, de 

nem sokat változtak a kivilágítatlanul közlekedő gyalogosok, szekeresek vagy biciklisek baleseti mutatói sem. A közúti 
tragédiák legújabb halálosztója a vezetés közbeni telefonálás, ami járműtípustól függetlenül rosszra csábítja a sofőrö-
ket. Pedig a kulturált és biztonságos vezetés tanulható, a tapasztalat elsajátítható, nem elég kormányozni és nyomni a 
gázpedált… Egy szakértő nemrégiben arra hívta fel a rádióhallgatók figyelmét, hogy a jelenlegi 3 millió jogosítványtu-
lajdonosból, alig 100 ezer honfitársunk szánta rá magát, hogy részt vegyen egy vezetéstechnikai tréningen, amin azo-
kat a mozdulatokat gyakorolhatjuk be, amelyek például jeges úton megcsúszva, esetleg hirtelen fékezésnél vagy éppen 
szakadó esőben a „gumiabroncs felúszásakor” élete(ke)t menthetnek. Ugyanilyen fontos tudni, hogy minden időjárás 
más-más vezetési stílust, nemkülönben egészségügyi felkészülést kíván. Nem beszélve a fáradtságról, az álmosságról, 
ami nem csupán egy hosszú vezetés közben, de akár egy keményen ledolgozott nap után is ránk törhet, és ilyenkor 
bizony tudnunk kell, hogy nem szabad autóba ülni. Útközben is meg kell állni, ki kell szállni, hogy felfrissüljünk, csak 
ezután induljunk tovább.
Nemcsak magunkat, hanem a gépjárművünket is fel kell készíteni mind a meleg, mind pedig a hideg időre: nem csu-
pán a hűtés/fűtésnek kell tisztának, működőképesnek lennie, az abroncsokat is rendszeresen ellenőrizni kell. Meleg 
vagy hideg italt tartani kell az autóban, illetve a nagyobb járművekben mind a nyári hőségben, mind pedig a téli 
mínuszokban. És természetesen nem menet közben kell inni vagy enni, mindig védett parkolóban kell étkezni. A hang-
erőt sem érdemes tövig tekerni, hiszen nemegy mentőt, rendőrautót öklelt fel vagy tűzoltó autó alá préselődött be 
már a dobhártyaszaggató zenét hallgató áldozat. Bár sötétedés után különösen figyelnünk kell a láthatósági mellényt 
viselő – vagy anélkül közlekedő – gyalogosokra, valamint biciklisekre, nappal a zebrán is kellő türelemmel engedjük 
át őket. Természetesen velük szemben is szigorú elvárás, hogy minden alkalommal a zebrán, zöld jelzésben menjenek 
át, a biciklis vagy a motoros manőverek során ne sodorják el a visszapillantó tükröt és a piroson se kerekezzenek át. 
A GPS-re ne hagyatkozzunk automatikusan; bármit tanácsol az „égi vezető”, mindig a saját szemünknek higgyünk és 
a közlekedési táblák utasításait kövessük. A tömegközlekedési járműveken ne felejtsük el, hogy ha mi tisztaságban és 
nyugalomban akarunk utazni, ugyanez érvényes az utastársainkra is. A sofőrt pedig tisztelet illeti meg a részünkről, 
hiszen minden utasának életéért ő a felelős. A megállóban a buszokat, trolikat semmilyen körülmények között ne előz-
zük meg, hogy elkerüljük a tragédiákat.

y-a

buszbemutató: 
VDL Futura FHD2-129
Nagy örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy társaságunk 2 db új 
buszt vásárolt. 

MŰSZAKI JELLEMZŐK – Futura FHD2-129

Teljes hosszúság: 12,875 mm
Teljes szélesség: 2,550 mm
Teljes magasság: 3,700 mm
Tengelytávolság: 6,830 mm
Mellső túlnyúlás: 2,705 mm
Hátsó túlnyúlás: 3,340 mm
Belsőtér magasság: 1,940 mm
Fordulókör: 22,096 mm
Max. műszaki össztömeg: 19 100 kg
Max. össztömeg*: 18 000 kg
Csomagtér űrtartalom: kb. 12 m3

* Az európai jogrendszertől, az adott ország 
jogrendszerétől függhet.
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Minden eddiginél több konfigurációval érkezik júniusban a 
vadonatúj Mercedes-Benz Sprinter a haszongépjárműveket 
értékesítő kereskedésekbe. A világpremierjét Duisburg városában 
ünneplő, minden elképzelhető feladatkörhöz kaméleonként 
alkalmazkodó bestsellernek idén a harmadik generációja 
mutatkozott be. Az ikonikus modell kiemelkedő kvalitásainak 
és minőségének köszönhetően 1995-ös bevezetése óta a piac 
meghatározó szereplője. 
Az újdonság egyik jelentős hozománya az elsőkerékhajtás 
megjelenése, valamint a hathengeres erőforrás, melyet 
kategóriájában egyedüliként kínál a Sprinter. A Mercedes PRO 

connect szolgáltatásokkal eddig soha nem látott szintre került a flottakezelés, 2019-ben pedig színre lép az 
eSprinter, a típuscsalád tisztán elektromos változata.
A zéró helyi emissziójú eSprinter a Mercedes-Benz Vans részleg szállítmányozási flotta elektrifikációját 
érintő stratégiájának következő állomása, mely egy teljesen tiszta alternatívát biztosít – elsősorban a városi 
áruterítésre.

A méhek alapvetően nem agresszív állatok, a pol-
lent gyűjtő méhek általában csak akkor csípnek, ha 
rájuk lépünk, beléjük tenyerelünk vagy egyéb módon 
„bántjuk” őket. A méhek csak egyszer képesek csípni, 
ennek oka az, hogy a fullánkjuk gyakran beleragad, 
beletapad az áldozatába, és ahogy kiszakad az állat 
szervezetéből, ez a halálát okozza.
A méh csípéskor nemcsak mérget (úgynevezett 
apitoxint) bocsájt ki, hanem egy olyan feromont is, 
mely a közelben lévő többi méhet is figyelmezteti 
a veszélyhelyzetre, és támadó magatartást vált ki 

belőlük. Éppen ezért az első, egyik legfontosabb teendőnk, hogy méhcsípés esetén azonnal menjünk el a baleset 
helyszínéről.
A méhméreg fő összetevője egy mellitin nevű toxin, ez felelős a csípés utáni fájdalomért. Emellett a méreg tartal-
maz hisztamint is (egyéb anyagok mellett), ami szintén fájdalmat, viszketést okoz. Nagyon fontos, hogy a csípés 
után azonnal távolítsuk el a méh fullánkját, ez ugyanis még a csípés után akár egy percig is pumpálhatja a mérget 
az áldozat szervezetébe.
A jelszó a gyorsaság, de próbáljuk meg a körmünk vagy akár egy hitelkártya segítségével „kiemelni” anélkül, 
hogy összenyomnánk, összecsípnénk, ez utóbbi esetben ugyanis megvan annak az esélye, hogy a méregzsákot 
is összenyomjuk. A csípés helyén kialakuló kipirosodott, duzzadt területre tegyünk hideg borogatást, ez enyhíti 
a fájdalmat és csökkenti a viszketést is. A viszketés ellen hatékony lehet például antihisztamint, szteroidot vagy 
mentolt tartalmazó kenőcs.
A méhméreg erősen savas kémhatású, ezért gyakran azt tanácsolják, hogy a csípés helyét lúgos kémhatású 
anyaggal kezeljük, hogy a mérget semlegesítsük. Azonban a méreg nem marad a bőr felületén, hanem mélyebb 
rétegekbe hatol be, így a semlegesítő anyag nem ér el hozzá. Ezért a legtöbb házi módszer (például a szódabi-
karbónás lemosás, a fogkrémmel való bedörzsölés vagy éppen a csípés helyének lepisilése) nem jár különösebb 
enyhítő hatással.
A méhcsípés helye kifejezetten fájdalmas lehet a balesetet követő néhány órában, de a viszketés és az érintett 
terület duzzanata akár egy hétig is elhúzódhat. Az emberek nagyjából két százaléka nagyon érzékenyen reagálhat 
a méhcsípésre, és az allergiás reakció úgynevezett anafilaxiás sokkban is kicsúcsosodhat.
Amennyiben a méhcsípés szokásos tünetein kívül mást is tapasztalunk, például a bőr égő érzését, testszerte 
megjelenő viszketést, csalánkiütést, ödémásodást, orrfolyást, a szem kivörösödését és a szemhéjak feldagadását, 
nehézlégzést, légszomjat, szapora vagy szabálytalan szívverést, hasfájást vagy hasi görcsöket, esetleg hányást, 
fejfájást vagy éppen szorongást, halálfélelmet, azonnal forduljunk orvoshoz!

Forrás: www.hazipatika.com

Méhcsípés:  
mit tegyünk és mit ne?
Hogyan enyhíthetjük a kellemetlen tüneteket?

Ahogy egyre melegebb az idő, úgy töltünk egyre több időt 
a szabadban, és ez természetesen azzal is együtt jár, hogy 
többet találkozunk különböző rovarokkal, bogarakkal – 
sajnos sokszor nem épp kellemes módon.

Mercedes-Benz Sprinter

Nem ismer lehetetlent: bemutatkozott az új 
Mercedes-Benz Sprinter
Megérkezett a harmadik generációs Mercedes-Benz Sprinter – számos újítással debütál a kategóriateremtő 
haszongépjármű
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A Folly Arborétum nem egyszerűen egy arborétum a 
sok közül. Nemcsak különleges cédrusok és ciprusok 
gyűjteménye, hanem Isten segítségével, négy generáció 
elkötelezett munkájának és kitartásának eredménye. 
A család 113 éve dolgozik azért, hogy évről évre minél 
több ember legyen részese ennek a családi történetnek, az 
ide látogató megismerje a százéves cédrusok nyugalmát, 
a varázslatos balatoni panorámát és a borokat, melyeket 
szakértelemmel és fáradságos munkával készítenek 
évszázadok óta. 2016 óta a borokon kívül szörpök is 
készülnek az ifjabbak és a sofőrök kedvére.
Az 5 hektáros ciprus- és cédrusliget elsősorban fenyőfélék 
gyűjteménye. Terméskővel burkolt, fák között kígyózó 
tanösvényeiről, árnyas pihenőiről sok száz pompás, ritka 
fenyőt láthatunk a Badacsony, az Örsi-hegy, az Ábrahám-
hegy és a halványkékbe vesző víztükör ölelésében. 
Története 110 évet ölel fel. Fáit ma már a negyedik Folly-
generáció gondozza. Az arborétum magját, a szőlők fölött 
meghúzódó 0,4 hektáros sziklás, köves „Öreg arborétumot” 
dr. Folly Gyula pécsi orvos telepítette. 1950-ben a családi 
birtok egy része állami tulajdonba és a Badacsonyi Állami 
Gazdaság kezelésébe került. De maradt a hit, az akarat, 
akadt segítő kéz – és folyt tovább a telepítés… Ma már 
ismét a család kezében van a visszavásárolt föld, a kibővült 
arborétum és a csatlakozó erdő. Mintegy 400 fenyőféle és 
200 lombos fa, cserje virul itt. 

Az arborétum szerves részeként működő borászat alapítását 
a szépnagyapához kötik, aki a XIX. század közepén vette 
meg a jelenlegi arborétumot is magába foglaló birtokot a 
ma is használatban lévő épülettel és az alatta lévő pincével 
együtt. A badacsonyi történelmi borvidék hagyományaihoz 
híven főként fehérborokkal foglalkoznak, azok közül is a 
környékre jellemző fajtákat (szürkebarát, muscat ottonel, 
budai zöld, olaszrizling) részesítik előnyben. 
Nyolc évvel ezelőtt Folly Réka és Folly Judit (az arborétum 
történetében a negyedik generáció, a borászat esetében 
a hatodik generáció) is bekapcsolódott a munkálatokba. 
Az arborétum és a borászat fejlesztésével folytatják a 
több mint egy évszázados családi hagyományt. A megújult 
kertben gyermekparadicsommal, borozóterasszal, kilátóval 
és fenséges panorámával várják kedves vendégeiket. 

Mit jelent nekünk az Arborétum? 
“Édesapám sok időt és erőt áldozott az arborétum fenntartására és fejlesztésére. Büszke vagyok arra, hogy kitartóan küzdve, 
készpénzért visszavásárolta az államosítás miatt elvesztett területeket, így Magyarországon egyedüliként családunknak 
sikerült megőriznie, gondoznia, gyarapítania az 1905-ben, dédnagyapánk által alapított kertet. Dédnagyapánk ültette az 
első fákat, Nagyapánk dacolva a kommunizmussal tovább folytatta a munkát, aztán Édesapánk visszaszerezte az ellopott 
területeket, és megnyitotta a nyilvánosság előtt a család féltve őrzött kincsét. Az ő nagyságukhoz igyekszünk felnőni most mi, 
a negyedik generáció. Szeretetük, hitük és kemény munkájuk ott van a fák között, s így mindez sokkal több számunkra, mint 
dendrológiai értelemben vett látványosság. Épp ebben rejlik különlegessége az ide látogatók számára is, akik azonnal érzik a 
különös atmoszférát.” 

Folly Réka

Folly Arborétum
Négy generáció elkötelezett 
munkája és kitartása

Folly arborétum
8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.

Telefon: +36-70-333-2569
Email: info@follyarboretum.hu

www.follyarboretum.hu
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Iveco Feniksbus FBI 88P
A BOSCH vállalattal érvényben lévő szerződésünk alapján megrendeltünk 
6 db középkategóriás Iveco Feniksbus FBI 88P típusú autóbuszt 33+1+1 
fős kivitelben, amelyek közül hármat várhatóan már augusztus 15-
én átvehetünk, a további három pedig szeptember 10-én csatlakozik a 
flottához.
Az autóbuszt korszerű EURO VI környezetvédelmi besorolású motorral és 8 
sebességes automata váltóval gyártották. A jármű hossza 9 m, magassága 3 
m, teljesítménye 180 LE, nyomatéka 430 Nm, az ajtókiosztás képlete 1-0-1. 
115 literes üzemanyagtankkal rendelkezik, az Ad-blu tank 24 liter térfogatú. 
Mindegyik új flottatagunkra 2 év garancia érvényes.

Ez történt a Homm Kft.-vel
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Közérdekű híreink

Újabb szerződést kötöttünk a BOS-szel
A BOS Plastics Systems Hungary Bt. győrladaméri gyárának dolgozóit tavaly 
ősz óta szállítjuk. Örömünkre szolgál, hogy a gyár mosonszolnoki üzemének 
dolgozói szállítására 2018 tavaszán kiírt pályázatot is megnyertük, és újabb 
szerződést kötöttünk a BOS-szel, szeptemberi kezdéssel 3+2 évre szólóan. 
Ezen a vonalon 15 db autóbuszt üzemeltetünk majd: 3 db MB Sprintert, 
3 db VDL Ambassadort és 9 db Bovát. A szerződés sikeres teljesítéséhez, 
megkezdtük a járművek felkészítését.

Renault Trafic Combi Pack Comfort 16. dCi 125 LE 2.9t
A BOSCH szerződésünkhöz kapcsolódóan megrendeltünk 2 db új 9 fős Renault 
Trafic Combi Pack Comfort 16. dCi 125 LE 2.9t mikrobuszt. A járművek főbb 
műszaki paraméterei: EURO VI motor, manuális, 6 fokozatú sebességváltó, 
elsőkerékhajtás, ABS, EBV fékerőelosztóval és vészfékrásegítővel, 
keréknyomás ellenőrző rendszer műszerfali visszajelzővel. A személyautók 
feladata, hogy a boSCH gyár miskolci telephelyén 0-24 órában rendelkezésre 
álljanak, a munkavállalók soron kívüli utaztatását segítve. Az autókat 
várhatóan augusztus elején vesszük át.

Ismeretfelújító oktatás
Április 25-én, illetve május 9-én, két részletben megtörtént a sárvári autóbuszve-
zető kollégák éves ismeretfelújító oktatása. Az előadásokat Kolozsvári Antal szak-
oktató, nyugalmazott gépjármű vezetéstechnikai szakreferens tartotta, az alábbi 
tematika szerint:

Renault Master alapjárművek
Megérkeztek a korábban megrendelt (10 db) Renault Master alapjárművek. 
Társaságunk további 6 db-ra adott le megrendelést a gyárnak. Ezek a 
járműveink részben a bővülést (pl: BOS; BOSCH), részben a kiöregedett 
járműveink cseréjét hivatottak kiszolgálni. Az alapjárművek átépítését (belső 
tér kialakítása, ülések beszerelése, utastér kárpitozása, légkondicionáló 
berendezés beépítés stb.) folyamatosan végezzük. Következő számunkban 
bemutatjuk, hogyan alakítottuk át mindegyiket autóbusszá. 

Társadalmi felelősségvállalás
Társadalmi felelősségvállalásként társaságunk idén is támogatta a 
Mindszenty biciklis zarándoklatot. A bíboros halálának évfordulója 
alkalmából minden évben – idén május 4-5-én – megrendezett kerékpáros 
zarándoklaton a budapesti Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola több 
száz diákja, tanára és szülője teker a Pilis rengetegén keresztül a fővárosból 
Esztergomba, hogy adózzon legendás egyházfőnk emlékének. Az embert 
próbáló zarándoklaton és misén való részvételt az iskoláért, magyarország 
lelki felemelkedéséért és az egykori esztergomi érsek mielőbbi boldoggá 
avatásáért vállalja minden évben a közösség.
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„Magyarországot nem büntették. 
Magyarországot kivégezték.”

(Henri Pozzi)
Pünkösd

a trianoni országvesztésre emlékezünk

Idén napra pontosan 98 éve, 1920. június 4-én 16 óra 30 
perckor Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, 
valamint Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és meg-
hatalmazott miniszter, a versailles-i Nagy-Trianon palotá-
ban ellátta kézjegyével a magyar nemzetre ráerőszakolt, 
békeszerződésnek nevezett, nemzetvesztő diktátumot. 
Aznap már délelőtt tíz órától gyászba borult az egész 
ország, a napilapok egykori jelentései szerint leírhatat-
lan volt a megdöbbenés, egyszersmind a tehetetlenség 
szülte fájdalom dühe is országszerte. Senki nem tudta 
elképzelni, hogy a rémálom valóra válhat és az addig szo-
kásban volt, minden írott és íratlan diplomáciai, valamint 
politikai szabályt felrúgva, a trianoni béketárgyalások 
végkifejleteként, területének kétharmadától megfoszt-
hatnak egy országot.
Mindaz, ami 1919. januárjától 1920. június 4-ig zajlott 
Versailles-ban és Párizsban, a békeszerződés fogalmá-
nak a megcsúfolása volt. Sem békét nem teremtett, sem 
pedig szerződés nem volt, hiszen szerződést egyenrangú 
felek írnak alá egymással, közös megegyezés alapján, egy 
közösen teljesítendő cél érdekében. Trianonban erről szó 
sem lehetett. Henri Pozzi francia újságíró a történelmi és 
jogi aktusról eképpen vélekedett 1934-ben: „Soha eddig 
kényszer-béke nem volt durvább. (...) Soha a történelem-
nek nem volt még ilyen torz békéje, mint a «jóvátétel és 
észszerűség» 1920-i békéje”.
A trianoni békediktátum mindmáig kihat a magyar nemzet 
sorsára. A számok nyers tényszerűségükben elborzasztó 
látleletet adnak a trianoni nemzetgyilkosság hosszú távú 
hatásairól.
Míg a Versailles-ban kierőszakolt békediktátum 20 német-
ből egyet szakított el nemzetétől, addig Trianonban 20 ma-
gyarból 7, azaz 35%-nyi került idegen fennhatóság alá. 

Teleki Pál miniszterelnök hiába jelölte be pontosan a 
térképen, hogy hol élnek többségben magyarok, ígére-
teik ellenére az Antant hatalmak elcsatoltak 3,5 millió 
magyart, színmagyar lakta területeket prédául dobva a 
szomszéd államoknak. Hiába ígérték meg a győztesek, 
hogy a vitatott területekről népszavazás fog dönteni, 
egyedül Sopront a „leghűségesebb várost” és környékét 
sikerült visszaszerezni népszavazással. A balassagyarma-
tiak már fegyverrel verték ki településükről a megszálló 
cseh legionáriusokat a hős vasutasok segítségével 1919. 
január 29-én. Katonai célként Magyarország legyengí-
tését tűzték ki maguk elé, amelynek értelmében a had-
sereg létszámát 35 ezer főben maximalizálták. Az ipari 
termelés 88 százaléka került a határon kívülre az ipari 
körzetek elcsatolásával, bányáink és vízierőműveink 83 
százalékát szakították le a nemzettestről, erdeink 88 szá-
zalékát vették el tőlünk erőszakkal. Hazánk olyan fontos 
nyersanyagkészleteket veszített el, mint a fa, szén, vasérc 
lelőhelyek többsége, miközben a csonka országban jelen-
tős ipari kapacitások maradtak kihasználatlanul. A közle-
kedés és áruszállítás vérkeringését elmetszve, közútjaink 
74%-át, hajóutaink 64%-át, vasúthálózatunknak pedig a 
62%-át rabolták el tőlünk. Az Antant hatalmak által meg-
csonkított Nagy-Magyarország területe 282,000 km2-ről 
93,000 km2-re, lakóinak száma pedig 18 millióról 7,6 mil-
lióra csökkent. Ma minden negyedik magyar nemzettár-
sunk a határainkon túl él.
Hiába volt Teleki Pál polihisztori felkészültsége, hiába a 
tárgyaló küldöttséget vezető gróf Apponyi Albert több 
nyelven ékesszóló rétori képessége, az Antant hatalmak 
a legyőzöttekkel nem tárgyaltak, a békeszerződések elő-
re megírt ítéleteit csak átadták nekik; igaz, a válaszadás 
jogát nem tagadták meg tőlük... Az önkényesen megszö-
vegezett békeszerződéseket később a legyőzött államok 
kormányaival ultimátumszerűen fogadtatták el, a látszat-
ra sem ügyelve.
Mára az Országgyűlés jóvoltából becikkelyezett 2010. 
évi XLV. törvénybe foglalt Nemzeti Összetartozás Napján, 
már mindnyájan szabadon emlékezhetünk a világra szóló 
gyalázatra, ami 1920. június 4-én Trianonban bekövetke-
zett.
Emlékezzünk tehát magyarok! Henri Pozzinak köszön-
hetően pedig gyermekeinknek, valamint unokáinknak 
őrizzük meg David Lloyd George, az Egyesült Király-
ság miniszterelnökének 1929. október 7-én elhangzott 
örökbecsű szavait: „Mindazok az okmányok, amelyeket 
a béketárgyalások alatt bizonyos szövetségeseink elénk 
terjesztettek, hazugok és megtévesztőek voltak. Mi ha-
misítványok alapján határoztunk.”

Jeney Attila, történész

a pünkösdi események
Pünkösd ünnepén három fontos eseményre emlékezünk: 
ekkor jött el a Szentlélek, mint Krisztus megváltó tettének 
gyümölcse és beteljesítője, ekkor született az egyház, vala-
mint ekkor vette kezdetét az egész világra kiterjedő missziós 
munka. Pünkösdöt a keresztény egyház születésnapjának is 
tartják. Az evangélium szerint ugyanis Krisztus mennybeme-
netele után az apostolok, Mária és a legközelebbi tanítványok 
közösen ünnepeltek: Szent Péter prédikációját követően 
sokan megtértek, belőlük alakultak az első keresztény gyüle-
kezetek.

Májusfaállítás
A magyar nyelvterületeken hagyományosan a május elsejére 
virradó éjszaka a májusfaállítás ideje. Másik jeles alkalma 
azonban pünkösd, és a május elsején állított fákat rendre 
pünkösdkor bontják le. A májusfa, a zöld ág a természet 
megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb esetben az ud-
varlási szándék bizonyítéka, szerelmi ajándék is.

a pünkösdi király
A legjellegzetesebb pünkösdi népszokások egyike az ügyes-
ségpróbával egybekötött pünkösdikirály-választás:
A pünkösdikirály- vagy pünkösdikirályné-választás Európa-
szerte elterjedt szokás volt. A pünkösdikirály-választásról a 
középkor óta vannak adataink. Versengés útján választották, 
hogy a falu legényi közül ki az az egy, aki egy évig ingyen 
(vagyis a falu költségére) ihat a kocsmában. Hatalma néhol 
egy napig, de gyakrabban egy évig tartott. A közmondás is 
ismert: „Rövid, mint a pünkösdi királyság.”
A népszokásnak Jókai Mór az Egy magyar nábob című regé-
nyében emléket állít.

A csíksomlyói búcsú
Sok helyen tartottak ezen a napon búcsújárást, a legjelentő-
sebb és legismertebb pünkösdi hagyományok közé tartozik 
a máig is élő búcsújáróhely, Csíksomlyó felkeresése, mely 
az utóbbi években nem csak keresztény, de összmagyar 
zarándokhellyé is vált. Pünkösd megünneplésének kiemelke-
dő magyar eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság 
legjelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, 
amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságának rendsze-
resen ismétlődő tömegrendezvénye lett. 
1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem a határőr 
katolikus székelységet fegyverrel akarta az unitárius vallásra 
áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt székelyek azonban a 
Nagyerdőnél győzelmet arattak, megvédték ősi katolikus 
hitüket. Erre emlékezve tartják meg Csíksomlyón minden 
pünkösd szombatján az ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, 
ahová több százezer ember érkezik az egész Kárpát-meden-
céből és a világ más tájairól is.

A zöldághordás egyik jeles időpontja
A pünkösdi időszakban jellemző szokás a zöld ágak házba 
vitele. Az ablakokra, az ajtók fölé, a szobák falára, a 
kútgémre, a malmokra frissen vágott, zöld ágakat tűztek. Az 
ősi termékenységvarázslások emléke ez a szokás, és egyben 
védelem is a rontás, a boszorkányok ellen. A földbe tűzött 
zöld ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a jégveréstől, a 
kártevőktől. Lányok kapuzós, körtáncos játékai jellemzőek 
erre az időszakra. Énekelve, kapun átbújva és kaput tartva 
járják végig a falut.

Mit ünneplünk Pünkösdkor?
A húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli a keresztény világ a 
Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját. Pünkösd a 
harmadik legnagyobb egyházi ünnep, ami úgynevezett „mozgó 
ünnep”, ugyanis Pünkösd vasárnap legkorábban május 10-én, 
legkésőbb július 13-án lehet. Pünkösd a népi hagyomány szerint 
a fiatalságról, a szerelemről, a párválasztásról is szól.
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Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas 
autószerelőt 

keresünk Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel, nettó 
200–250 ezer Ft fizetéssel.

Karosszérialakatosokat és autóvillamossági szerelőket 
keresünk Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.
Jelentkezni Székesfehérvárra László István műszaki 

vezetőnél lehet,  
az alábbi elérhetőségeken:  

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

Hatósági vizsgabiztost 
keresünk (3,5 t felett) részmunkaidőben (1112 

Budapest, Repülőtéri út 6.) azonnali kezdéssel. Az állás 
betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet,  
az alábbi elérhetőségeken:  

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

Autóbuszvezetőket 
keresünk budapestre, Székesfehérvárra, Sárvárra, 

Zalaegerszegre.
Jelentkezni Budai Zsolt forgalmi vezetőnél lehet,  

az alábbi elérhetőségeken:
budai.zsolt@homm.hu vagy +36 70/378-8486 


