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Kedves Kollégák!
Megtisztelő az a bizalom, amelyben társaságunk az utóbbi években ré-
szesül. Ennek jele az is, hogy magazinunkat kézbe veszik, fellapozzák 
munkatársaink és partnereink egyaránt. Ebből a bizalomból építkezünk, 
amikor újabb és újabb feladatokat bíznak ránk akár dolgozószállításban, 
akár a közösségi közlekedés területén. Ebből a bizalomból növekedhet-
tünk az elmúlt negyedévben ismét jelentőset: eddigi teljesítményünk 
egyértelmű elismerése, hogy szeptembertől két jelentős partnerünk is 
bővíteni kívánta együttműködésünket, így a miskolci BOSCH-üzembe 

már csak Homm-buszok szállítják a dolgozókat, és a mosonszolnoki BOS-üzembe is közreműködésünkkel jut-
nak el a munkatársak. Így 460 fős lett a Homm-csapat, új feladatainkhoz több mint 50 autóbuszt szerezhettünk 
be, árbevételünk 30 százalékkal nőtt.

De tudjuk, hogy ez a felénk áradó bizalom nem lenne, ha nem kiváló, munkájuk iránt elkötelezett munkatár-
sak alkotnák társaságunkat. Tudjuk, hogy elsődleges feladatunk a szolgálat: hogy pontosan, rendben megér-
kezzen a jármű és vele a dolgozó, az utas, a gyermek. Ezért dolgozunk mindannyian, ezért áll ki nap mint nap 
kétszáz Homm-busz.

Jó utat!
Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezetők
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Telephely-bemutató
Zalaegerszeg

20 szerződéses járatunk közlekedik a zalaegerszegi Flex üzemébe, és egy helyi 
járattal állunk hétvégente rendelkezésre

Korszerű, kényelmes irodánkból irányítjuk a buszokat

Munkavállalókra várva 2018. április 16-án nyitott műhelyünk

Fékolaj-utántöltés A buszokat már helyben javítjuk
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Jankovics László és fia, Zsolt
Autóbuszvezetők
Nagybuszos párosunk Jankovics László és fia Zsolt. Ők 2008 óta dolgoznak 
együtt, ekkor kerültek egy autóbuszra. Otthoni gazdaságukat már jóval 
hosszabb ideje vezetik együtt, összeszokott párost alkotnak. Nálunk a 
zalaegerszegi 17-es (bajánsenyei) járaton szállítják az utasokat.

Kollégák bemutatása, 
Zalaegerszeg

Horváth Zoltán
Autóbuszvezető – autószerelő
Horváth Zoltán hat évig kamionozott mielőtt hozzánk került; Hajba Sándor 
invitálta autóbuszt vezetni 2017. júniusában. Autószerelő a szakmája, így 
adódott, hogy az április 16-án nyílt műhelyünkbe bekerüljön szerelőként. 
Zoltán a buszozást sem adta fel, reggel egy járatot elvégez, utána a műhelyben 
dolgozik. Büszkesége három és fél éves kisfia, akivel szabadidejét tölti.

Halász István
Szerelő
Halász István 45 éve végzett autószerelőként. Karvalics István hívására 
csatlakozott a Homm Kft. zalaegerszegi csapatához. A műhely megnyitása óta 
a hosszú évek alatt megszerzett tapasztalatait nálunk kamatoztatja.

Karvalics István
Műhelyvezető

Karvalics István gépész végzettségű, 2016 nyarától egyengeti a Homm 
buszok útját. Kezdetben egy szervizautóval közlekedve egyedül javította meg 
bármilyen hibáját a buszoknak, akár útközben, bármilyen időpontban is volt 
rá szükség. Jelenleg a zalaegerszegi műhelyünk vezetője. Hobbija a horgászás, 
és nem csak a gépekhez ért, de szeret főzni is; a Ságodon rendezett falunap 
vadpörköltfőző versenyén első helyen végzett.

Ács László és fia, Roland
Autóbuszvezetők
Zalaegerszegen egyedülálló módon két olyan járatunk is van, melyen egy édes-
apa és fia egymást váltva róják az utakat.
Kisbuszos apa-fia párosunk Ács László és fia Roland. Ők kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal nyolc éve dolgoznak együtt egy buszon. Jelenleg a zalaegerszegi 
4-es (eszteregnyei) járaton teljesítenek szolgálatot.

Hol kezdődött az autóbuszos karriered?
2004-ben kezdtem a Volánnál és ahogy szinte mindenki, én is végigjártam a ranglétrát a dolgozószállítástól a 
nemzetközi menetrend szerinti járatokig. Az Eurolines járatokkal együtt, már többéves tapasztalattal jöttem 
én is a Homm Kft.-hez dolgozni. Itt éveken át jártam Európát, többek között Balázs Misivel számtalan kilo-
métert tettünk meg együtt. Nemrég pedig megkaptam életem első új autóbuszát, ami nagy megtiszteltetés 
számomra.

Akik ismernek tudják, hogy nagyon vigyázol a buszodra és az utasaidra.
Igen, számomra nagyon fontos a tisztaság, rendezettség, igyekszem úgy törődni a buszommal, mintha 
valóban a sajátom lenne, ami minden pillanatban készen áll az indulásra. Szeretem a minőséget; meggyőző-
désem, hogy az utasaink azért térnek vissza hozzánk, mert maximálisan odafigyelünk az igényeikre, elvárá-
saikra, biztonságban érzik magukat velünk, mert nemcsak szállítjuk őket, hanem kiemelkedő szolgáltatást is 
nyújtunk nekik. 

Milyen nehézségekkel, kihívásokkal kell szembenéznie egy autóbuszvezetőnek a 
munkája során?
Nekem, mint családos embernek, a legnehezebb a többnapos távollét, de szerencsés vagyok, a családom jól 
tolerálja a munkámat, és jó szervezéssel mindent meg tudunk oldani. Ma már nagy segítség az okostelefon és 
az internet, jóval könnyebb a kapcsolattartás mint régen. Az olyan mindennapi kihívásokat, mint az időjárás, 
az utak állapota, útlezárások, torlódások, rutinszerűen kell kezelnünk, megoldanunk, de szükség van persze 
nagy fokú türelemre, problémamegoldó készségre is. Minden út és utas más és más, ehhez is alkalmazkod-
nunk kell természetesen, de én ezt például kifejezetten élvezem.

Vannak „kedvenc”, visszatérő utasaid?
Igen, természetesen, nagyon jól esik az embernek mikor név szerint kéri egy csoport vagy cég, nekem pl. a 
Kaeser Kompressoren, velük minden alkalommal nagyon jól éreztem magam, de több olyan partnerünk is 
van, akikkel évek óta én dolgozom. 

Mit szeretnél még elérni a szakmádban, hová szeretnél fejlődni, eljutni?
Közismert, hogy manapság sokan csak a pénz miatt állnak sofőrnek. Engem a vezetés, a busz szeretete, 
az utazás motivál. Szeretnék egy-két olyan helyre eljutni, ahol még nem jártam, mint pl. Skandinávia vagy 
Szentpétervár, akár sofőrként, akár magánemberként, ezeket a helyeket nagyon szívesen megnézném. A mi 
megrendelőink többsége inkább Közép- és Nyugat-Európát választja úti célul, de bízom benne, hogy lesz még 
lehetőségem eljutni északabbra vagy más, különleges tájakra is.

Szeretem a minőséget. Meggyőződésem, hogy az utasaink azért 
térnek vissza hozzánk, mert maximálisan kielégítjük az igényeiket.

Interjú Tóth Tamással

A megrendelőt, az 
utast tisztelni kell
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Az Euro 4, Euro 5 Bova buszokról
A karosszéria formáján csak apróbb eltéréseket fedezhe-
tünk fel, főképp a lámpatesteknél, viszont az autóbuszok 
már a fenti környezetvédelmi jellemzőkkel bíró, korszerűbb 
PACKAR motorral, Mercedes GO-170-es váltóval, Voith R 
115E retarderrel rendelkeznek. A váltófokozatok kapcsolása 
az Euro 3-as Bováktól eltérően bowdenekkel és pneumatikus 
rásegítéssel történik. Ennél a típusnál is fontos, hogy az au-
tóbuszt ne hagyjuk bekapcsolt sebességi fokozattal, mert ha 
elmegy a levegő, akkor nem lehet üresbe tenni a váltót.
A műszerfal kialakításában lehet még jelentős eltérést felfe-
dezni. A korábbi autóbuszoktól eltérően itt már egy központi 
LCD kijelzőn olvashatók a főbb információk. Itt láthatók a leve-
gőrendszer légnyomásai, az Ad-Blue tartály szintje, a motorolaj 
szintje, valamint az esetleges hibaüzenetek is. A hibaüzenetek-
ben kétféle hibát különböztethetünk meg. Az egyik a sárga hi-
bajel, mellyel tovább lehet közlekedni, de hamarosan javítani 
kell az autóbuszt, a másik a piros hibaüzenet, amellyel nem 
szabad tovább közlekedni, azonnali javítást igényel.

Őszi, téli felkészülés
A nyár végén, ősz elején járunk. Időszerűvé vált az autóbu-
szaink őszi, téli felkészítését elvégezni. A műhelyeinkben 
már a nyár folyamán elkezdtük ellenőrizni a fűtőkészülékek, 
fűtésrendszerek működését, illetve azok javítását is elvégez-
tük azokon az autóbuszainkon, amelyeket valamilyen terve-
zett vagy nem tervezett javításra, karbantartásra behoztak. 
Ennek ellenére kérem a gépkocsivezető kollégákat, hogy e 
rendszerek működését, üzemelését ellenőrizzék! A reggeli, 
hűvösebb időszakok lehetőséget adnak arra, hogy beindítsák 
a fűtőkészüléket, bekapcsolják az autóbuszon a fűtést, így el-
lenőrizhető azok működése. Hiba esetén időben forduljanak 
a javítóműhelyekhez, hogy felkészülten várhassuk a hideg idő 
érkezését. 
Fontos ellenőrizni a gumiabroncsok állapotát is. Amennyiben 
azok profilmélysége már a kopáshatárhoz közelít, szintén idő-
ben jelezzék a javító műhely felé, hogy intézkedhessenek a 
cseréről.

Kátai Zoltán

Műszaki 
tanácsok: 
ezekre 
figyelj!
Cégünk a tavalyi évtől kezdődően elkezdte vásárolni a korszerűbb 
Euro 4, Euro 5 környezetvédelmi besorolású motorral rendelkező 
Bovákat.

Kátai Zoltán Buszbemutató: 
IVECO FENIKSBUS FBI 88P
Megérkezett a HOMM Kft.-hez az első három 0 km-es IVECO FENIKSBUS FBI 88P típusú 
autóbusz, melyek Miskolcon fognak szolgálatot teljesíteni. Hamarosan további három érkezik.

Egyéb tartozékok: 
 - klímaberendezés 
 - motor járástól független fűtőkészülék 
 - fűthető tükrök
 - multimédiás egység

Az autóbusz adatai:
Euro 6 környezetvédelmi előírásoknak megfelelő,  
2998 cm3-es motor
Teljesítmény: 132 kW (180 LE)
Együttes tömeg: 7200 kg

Az autóbuszok kialakítására jellemző, hogy a kor elvárásainak megfelelnek, ergonomikus, tágas vezetőtérrel rendelkeznek, 
kényelmes, állítható utasülésekkel vannak felszerelve, az utasüléseknél USB csatlakozós töltési lehetőség található.

A buszok IVECO Daily 70C18 CC fosztott alvázra épített Feniksbus Intercity típusú autóbuszok, 180 LE-s dízelmotorral 
és Hi-Matic nyolc sebességes automata váltóval, Telma retarderrel szereltek, szállítókapacitásuk 33+1+1 fő, minden 
ülés hárompontos biztonsági övvel szerelt SEGE típusú Intecity ülés. 
A buszokban multimédia-lejátszó, GPS, tolatókamera, Wi-Fi router, ülésenként USB csatlakozó teszi komfortossá az 
utazást, nyári időszakban a hűtést a tetőre szerelt Webasto klíma garantálja, télen pedig a programozható Webasto 
állófűtés, valamint a hátsó, állítható, pneumatikus felfüggesztés teszi kényelmessé. 
Az újvidéki Feniksbus gyárban készített buszok rozsdamentes acélból készültek, megfelelnek az IVECO által előírt 
gyártói BUSMASTER programnak, rendelkeznek európai típusbizonyítvánnyal, és megfelelnek az ENSZ EGB R66.02 
tetőszilárdsági vizsgálat követelményeinek. 
A buszok az észak-magyarországi régióban a Bosch gyár dolgozói szállításában fognak feladatot ellátni, már szeptem-
bertől kezdve.
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Ami nélkül meg sem 
mozdul a busz
Buszaink egy centimétert sem képesek megtenni a dízelmotorjaik 
üzemanyagául szolgáló gázolaj nélkül. De mi is valójában ez az éltető 
folyadék, és mit lehet tudni róla?

Ha máskor nem, tankoláskor könnyen közvetlen kapcsolatba kerül-
hetünk buszaink éltető nedűjével, a gázolajjal. Igaz, ez a kapcsolat 
nem feltétlenül örvendetes, hiszen a ruhán nyomot, a kézen hosz-
szan tartó szagot hagy hátra. De mi is ez a nem kimondottan rózsa-
illatú, ugyanakkor nélkülözhetetlen folyadék? Első látásra egyetlen 
anyagnak tűnik, mint mondjuk az étolaj, vagy a méz, valójában 
azonban keverék, háromszáznál is több, különböző szénhidrogén-
vegyületből kevert koktél. Ebből a szempontból hasonló a benzin-
hez, a különbség az, hogy a gázolajat alkotó vegyületek sűrűbbek, 
azaz adott térfogatra nézve nehezebbek – ami miatt egyéb tulaj-
donságai is alapvetően mások.

Ilyen például a gyulladási készség. Ugyan felkészülés nélkül sen-
kinek nem ajánlható a kísérlet elvégzése, de egy vödör szobahő-
mérsékletű gázolajba nyugodtan beledobhatunk egy égő gyufát. 
Legfeljebb annyi történik, hogy a láng kialszik. Ha ugyanezt ben-
zinnel tennénk, szép kis tűz lenne a végeredmény. Az eltérést a két 
motorhajtásra használt vegyület lobbanáspontja okozza. A benzin 
ugyanis már mínusz negyven fokon is annyira párolog, hogy gőze 
könnyedén begyújtható. A gázolaj azonban ugyanezt csak plusz 55 
fokos melegben képes bemutatni, és akkor is legalább 220 fokos 
hőmérsékletű gyújtóeszközre van szükség a meggyújtásához. Ez a 
tulajdonsága tette például különösen alkalmassá arra, hogy harc-
kocsikban használják. A második világháború során nagy számban 
alkalmazott, benzinhajtású, amerikai Sherman harckocsit a katonák 
– az akkor felettébb népszerű öngyújtóra utalva – egyszerűen csak 
Zippónak nevezték, annyira könnyen borult lángba egy-egy amúgy 
nem is súlyos találattól.

Az, hogy egy adott gázolaj mennyire lelkesen ég a dízelmotorban, 
számszerűsíthető is. Ezt írja le a cetánszám, ami azonban erősen 
különbözik a benzineknél használatos oktánszámtól. Utóbbinál mi-
nél nagyobb a szám, annál jobb, mert annál nagyobb teljesítményt 

vehetünk ki az arra méretezett motorból. A cetánszám esetében azonban a minél nagyobb, annál jobb elv nem érvényesül, sőt! 
A nagy cetánszámú gázolaj ugyan nagyon könnyen gyullad (minél nagyobb a cetánszám, annál nagyobb a gyulladási és égési 
hajlam), de a tapasztalatok szerint alkalmazásával nő a fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás. A nehezen gyulladó és lassan égő, 
kis cetánszámú gázolajjal viszont nehezen indulnak, egyenlőtlenül és kelletlenül járnak a dízelmotorok.

A cetánszám esetében ezért az arany középút elve válik be a leginkább, vagyis az 51 és 60 közötti értéket tekintik ideálisnak. 
Itt azonban fontos megjegyezni, hogy mivel a cetánszám a gyulladási hajlammal függ össze, ami egyben a hőmérsékletnek is 
függvénye, télen magasabb cetánszámú gázolajat kell használni, a kutakat is ilyennel töltik fel. (A cetánszám elnevezés amúgy 
onnan származik, hogy az adott, mérni kívánt gázolajat egy kísérleti motorban olyan etalon üzemanyaggal hasonlítják össze, 
amit a nagy gyulladási hajlamú, cetán nevű szénvegyületből és egy alfa-metil-naftalin nevű, kis gyulladási hajlamú vegyületből 
kevernek össze. Ha abban a bizonyos motorban a vizsgálni kívánt gázolaj úgy viselkedik, mint az 52 százalékban cetánból, 48 
százalékban alfa-metil-naftalinból összeállított etalon keverék, akkor a gázolajunk cetánszáma éppen 52.)

A gázolajnak egy további tulajdonsága is kapcsolatos a hőmérséklettel – ami miatt télvíz idején korábban sok dízeljármű-tulaj-
donos gazdagodott kellemetlen tapasztalatokkal. Ez a benzinnél lényegében ismeretlen dermedési hajlam, aminek az oka az, 

hogy a gázolajat alkotó vegyületek jelentős része rokonságot őriz azzal a paraffinnal, amiből az ünnepi asztalokat vagy a szüle-
tésnapi tortákat díszítő gyertyák is készülnek. A gyertya szobahőmérsékleten szilárd anyag, és az a baj, hogy a gázolaj paraffinjai 
is megszilárdulnak – már mínusz nyolc fokon. És ha ez bekövetkezik, eltömődik a gázolajszűrő, és a gázolajat a motor nem képes 
szivattyúzni, illetve a csöveken a rendeltetési helyére továbbítani. Szerencsére már jó ideje van erre megoldás. Különleges, erre 
kifejlesztett adalékok hozzáadásával akadályozzák meg, hogy a paraffinkristályok egymáshoz tapadva tömör anyaggá álljanak 
össze. Talán itt érdemes megjegyezni, hogy a téli gázolajok gyulladási hajlandóságát is adalékolással javítják.

Az adalékolás egy további okból is szerephez jut. Még nem is olyan régen a gázolaj jelentős mennyiségű ként tartalmazott. Ez 
azért volt hátrányos, mert elégésekor kén-oxidok keletkeztek, amelyek a levegő páratartalmával egyesülve kén-, illetve kénes-
savvá alakultak. Az agresszív savak jelenléte pedig éppúgy árt a motor belső részeinek, mint a környezetnek. A ként tehát ki 
kellett vonni a gázolajból, csakhogy ez egy újabb problémát vetett fel. A kénhez kapcsolódó vegyületek biztosították ugyanis a 
gázolaj kenőképességét, ami azért fontos, mert a dízelmotorokban a befecskendező rendszer alkatrészeit maga a gázolaj keni 
(olajozza). A kén kivonásával ezek a vegyületek is eltűntek, pótlásukra ma olyan adalékokat adagolnak a gázolajhoz, amelyek 
helyreállítják a kenőképességet.

Még egy, a mindennapi használatot befolyásoló tulajdonságot érdemes talán megemlíteni. A benzinnel ellentétben a gázolaj 
képes magába szívni a vizet, ami például rozsdásodáshoz vezethet. Emiatt a dízelmotorok üzemanyagrendszerében mindig talál-
ható egy vízleválasztó edény, amit rendszeresen üríteni, tisztítani kell – különösen télen, amikor esetleg be is fagyhat. A gázolaj 
vízfelszívó (szaknyelven higroszkópos) tulajdonsága miatt télen érdemes minél inkább feltöltve tartani az üzemanyagtartályt, 
mert így a tankon belüli páralecsapódások hatása mérsékelhető.

Egyvalamit nem kevernek a mai napig sem a gázolajhoz. Olyan adalékot, amitől virágillatot árasztana. Ám erre talán nincs is 
szükség, hiszen e nélkül is tökéletesen alkalmas arra, hogy mozgásban tartsa buszainkat.

Gajdán

Gajdán Miklós

Ránézésre egy anyagból lévő folyadéknak tűnik a gázolaj, 
valójában azonban több mit háromszáz szénhidrogén-
vegyület keveréke

Személyautóknál fontos jelezni, ha gázolajat kell beléjük tankolni, mert a benzin gyors és csak csillagászati áron javítható 
meghibásodást okozhat. A kék kupak a nitrogén-oxid-kibocsátást csökkentő AdBlue adalék betöltőnyílását fedi
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Miért alszunk el? „A válasz nagyon prózai: álmosak le-
szünk”  – mondta ötven év és néhány dollármilliónyi kutatás 
után William Dement, a Stanford Egyetem erre szakosodott 
kutatási részlegének alapítója arra a kérdésre, hogy miért is 
alszunk el. Valószínűleg kár is ehhez bármit hozzátenni: bár-
milyen okoskodásnál sokkal beszédesebb az, hogy néhány 
tudós az egész életét szentelte az alvás rejtélyének megta-
lálására, és néhány részletkérdésen kívül nem jutottak köze-
lebb a megoldáshoz.
Akik sokat vezetnek vagy virrasztanak, azok jól ismerik a 
holtidő kifejezést, amely minden embernél máskor jön elő. 
Ez az a maximum egy óra, amikor a szervezet mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy pihenéshez jusson és regene-
rálódjon. 

Ne feledjük, a legnagyobb veszély sokszor nem a fáradság, hanem az, hogy a jármű vezetője nem hajlandó magának beismerni, 
hogy fáradt, és így nem is tesz ellene. A belső biológiai óra minden emberben ott ketyeg, és éppen ezért bizonyos törvénysze-
rűségek vonatkoznak ránk. Vannak olyan időszakok, amikor éberek vagyunk és készek arra, hogy teljesítsünk, máskor viszont 
passzívak és leküzdhetetlenül fáradtak. A járművezetők általában alábecsülik a fáradtságot és az ebből adódó esetleges követ-
kezményeket. Ha fáradtak vagyunk vezetés közben, nemcsak magunkat, hanem utasainkat és a közlekedés többi résztvevőjét is 
veszélyeztetjük. A fáradtság okai és tünetei figyelemmel követhetők és kis odafigyeléssel felismerhetők.
A fáradtság korai jelei: ásítás, szemdörzsölés, gyenge koncentrációs képesség, fájó/fáradt szemek, nyugtalanság, álmosság, 
álmodozás, lassú reakcióidő, sávon belüli gyakori mozgás, unalom érzése.
Mindenkinek más-más módszere van a fáradtság leküzdésére. Van, aki energiaitalozik, más kidugja a fejét az ablakon vagy fut 
egy picit. Jellemzően a holtponton átesve már újra képesek vagyunk koncentrálni, a fáradtságérzet ahogy jött, eltűnik. Azonban 
számoljunk azzal, hogy másnap a szokásosnál korábban megyünk aludni, és még harmadnap is érzünk némi fáradtságot.

Az alábbi néhány dolog is segíthet a vezetési fáradtság leküzdésében
Tartsunk szünetet. Ha lehetséges, álljunk meg egy pihenőhelyen. Minden két-három levezetett óra utána ajánlatos húsz perc 
pihenőt tartani. Ilyenkor kinyújtóztathatjuk a lábunkat, kicsit tudunk mozogni, ettől fittebbek leszünk, és jöhet a következő 
néhány óra. Az olyan egyszerű gyakorlatok, mint például a mély ki- és belégzés, törzshajlítás vagy a láb- és karnyújtás, gyorsan 
eloszlatják a fáradtságot, mert a mozgás oxigént juttat a véráramba. Mindenekelőtt ugyanis az agynak van szüksége oxigénre a 
figyelem fenntartása érdekében. 
Kerüljük a nehéz ételeket. Indulás előtt kerüljük el a nehéz ételek fogyasztását. Biztos mindenki tapasztalta már, hogy egy 
bőségesebb étkezés után könnyen álmos lesz, ezért ha vezetünk, ne együnk túl sokat. Ha éhesek vagyunk, kapjunk be néhány 
könnyű falatot. 
Igyunk kávét: Egy vagy két csésze kávé elfogyasztása vezetés előtt/közben jó hatással van a szervezetre. A kávéban található 
koffein ébren tart. Jobb megoldás, mint az energiaital, ami káros az egészségre.
Állítsuk be a jármű „környezetét” ideálisra. A hőmérsékletet tartsunk alacsonyabban, nyáron használjunk klímát vagy húzzuk 
le az ablakokat, télen pedig ne fűtsük fel nagyon a járművet. Kapcsoljuk be a rádiót, de ne hallgassunk lágy, altató zenét.
Figyeljünk a testtartásunkra (ne legyünk túl kényelmesen). A fejünket emeljük fel, a vállakat húzzuk hátra. A lábainkat tartsuk 
45 fokos szögben, ne hajlítsuk be teljesen.
Ne engedjük, hogy a szemünk elfáradjon. Viseljünk napszemüveget napsütésben (de éjszaka soha használjuk).
Törjük meg az egyhangúságot. Kapcsoljuk be a rádiót egy időre, majd kapcsoljuk ki. Változtassuk a sebességünket. Rágózzunk. 
Nyújtsuk ki a lábunkat néha. Beszélgessünk magunkkal. Énekeljünk. Tartsuk a szemünket mozgásban.

Ha a fenti tippek nem váltak be és észrevesszük magunkon a fáradtság jeleit, akkor egy megoldás van: aludni kell. Húzódjunk 
le egy kivilágított pihenőhelyre. Akár húsz perc alvás is segíthet visszanyerni a frissességünket annyira, hogy folytathassuk az 
utunkat.

Hogyan harcolunk az elalvás és 
fáradtság ellen?
Előfordult már, hogy egy-egy hosszabb autózás alkalmával küzdeniük kellett az elalvás és 
a fáradtság ellen? Minden negyedik közúti baleset ennek számlájára írható.

A Homm Kft. első ütemben a miskolci BOSCH és mosonszolnoki BOS gyárak dolgozószállításában új, húsz fő szál-
lítására alkalmas Renault Master járműveket vezet be. A járművek hosszabb távon az eddig használatos Merce-
des Sprintereket fogják kiváltani.
Megérkezett az első 8 db jármű és szeptember végéig hét darabot állítottunk forgalomba. A járművek kétféle ki-
vitelben készülnek, mechanikus és elektromos utasajtó működtetéssel. 

Renault Master
Elkészült az első 8 db járművünk

A busz adatai:
2299 cm3-es motor, Euro 6 környezetvédelmi 
előírásoknak megfelelő
Teljesítmény: 120 kW (163 lE)
Együttes tömeg: 4500 kg
Szállítható személyek száma: 17+2+1 fő
Sebességváltó: 6 + 1 fokozatú mechanikus

Egyéb tartozékok:

 - klímaberendezés 
 - az utasok felszállását segítő plusz lépcső
 - motorjárástól független fűtőkészülék 
 - fűthető tükrök
 - multimédiás egység 
 - digitális tachográf

A mikrobuszok kialakítása a kor elvárásainak megfelel, dinamikus motor, ergonomikus, tágas vezetőtér, kényel-
mes utasülések, utasüléseknél USB csatlakozós töltési lehetőség.
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A Patricius Borház egyike Tokaj-Hegyalja meghatározó, irányt 
mutató és aktív pincészeteinek. A 2000-ben alapított borászat 
minőség és mennyiség tekintetében is az életerős, folyamato-
san fejlődő birtokok közé tartozik. A Patricius felelősnek érzi 
magát, hogy lehetőségeihez mérten, minél többet tegyen 
Hegyalja újrapozicionálásért, kultúrájának hagyományainak 
ápolásáért. Majd két évtized tapasztalatával a hátuk mögött 
ma már tisztán látják, hogy felelősségteljes feladatot kaptak a 
sorstól, az élettől. Ez a feladat pedig nem más, mint modern, 
letisztult és elegáns formában visszaadni azt a természeti cso-
dát és felhalmozott emberi értéket, amelyet Tokaj-Hegyalja 
magában foglal. 
Molnár Péter, a birtok ügyvezető igazgatója elmondta, min-
dennap megihleti őket az a tudat, hogy a világ legcsodálato-
sabb szőlőterületén dolgozhatnak a Világörökség területén. 
Mint elmondta: a Patricius a borkészítésen túlmenően aktí-
van részt vesz a térség kulturális életének szervezésében is. 
A borház filozófiájának fontos része, hogy nagyra becsülik 
Tokaj-Hegyalja tradícióit. „Tisztában vagyunk vele, hogy elő-
deink sokat elértek és azt is tudjuk, hogy ezeket a hagyomá-
nyokat kell újraéleszteni és továbbadni, tradíció, érték, egye-
diség, egyensúly - ezek fejezik ki hitvallásunkat” – tette hozzá.
Ma mintegy 85 hektáron gazdálkodnak nyolc első osztályú dű-
lőben, amelyek öt település határában találhatók. Mindegyik 
egyedi karakterrel, stílussal rendelkezik, ezért is dolgozzák fel 
külön-külön a dűlők termését. Ezek a területek, a megmű-
velt szőlőkkel a természet és az ember évezredes szimbiózi-
sát jelképezik, olyan örökséget, amelyet ápolni kell és minél 
szélesebb körben megmutatni. A birtokközpont a Várhegy-
dűlőben épült fel az – 1867-ben megjelent Tokaj Hegyalja Al-
bumban is szereplő – uradalmi présház átalakításával, amely 
egyszerű és letisztult elemekből építkezik, visszafogottan su-
gallva a nemesi eleganciát. A birtok szimbólumához ma már 
egy organikus stílusban épült, modern, háromszintes, gravi-
tációs rendszerű borászati feldolgozó csatlakozik, amely zöld 
tetővel és finom vonalvezetéssel illeszkedik a világörökségi 
kultúrtájba, tökéletesen tükrözve a hagyományok és a korsze-
rű modernitás együttélését. 
Természetes egyediség – így is megfogalmazhatnánk a 
Kékessy család tulajdonában lévő pincészet ars poeticáját. 
„Természetes, mert mindazt a csodát, amelyet palackba zá-

runk, a természettől kapjuk. Egyedi, mert olyan dűlőkben 
dolgozhatunk, amelyek saját »arccal«, utánozhatatlan karak-
terrel rendelkeznek, s ezt olyan egyedi fajtákkal mutathatjuk 
meg, mint a furmint vagy a hárslevelű. 
Mint a természetben, a Patriciusnál is ugyanaz a fő rendező 
elv: az egyensúly. Borainkkal is ezt a fajta harmóniát szeret-
nénk megmutatni. A furmint, a hárslevelű, a sárgamuskotály, 
párosulva a termőhelyi karakterrel, egyedi és utánozhatatlan 
borok készítését teszi lehetővé, legyen szó egy könnyedebb, 
reduktív friss borról, egy hordófűszereket is diszkréten meg-
mutató, nagy, száraz borról vagy egy harmonikus egyensúlyt 
mutató, késői szüretelésűről vagy az aszúról. Nem véletlenül 
ezek azok a fajták, amelyek hivatalosan is szerepelnek a bor-
vidék által elfogadott és engedélyezett szőlők között. Ezek 
mintegy közvetítőként segítik pincészetünket abban, hogy 
megmutassuk mitől is oly nagyszerű Tokaj. A termőhelyek 
sokszínűsége, az alapkőzet, a talaj és a mikroklíma változa-
tossága a borainkban jól nyomon követhető. Az egyes tételek 
házasításakor a komplexitás, a harmónia elérése a fő szem-
pont, kiváló évjáratokban a legkiemelkedőbb dűlők termését 
dűlőszelektáltan hozzuk forgalomba.”
A Patricius borok egyediségét és minőségét a világ nagy 
borversenyein szerzett, több mint 40 aranyérem bizonyítja, 
amelyhez társul a 2013-ban elnyert „Év legszebb szőlőbirto-
ka” és az „Év Pincészete 2016” díj is.

Patricius Borház Kft.
3917 Bodrogkisfalud, Várhegy-dűlő, 3357 hrsz.

Telefon: +36 47 396 001
Email: info@info@patricius.hu

www.patricius.hu

Patricius Borház – Természetes egyediség

Kér egy csésze kávét?
Ki nem hallotta már ezt a kérdést? lgen gyakran elhangzik 
a legkülönfélébb helyszíneken és napszakokban. A kávéital 
hatásáról viszont igen ritkán hangzik el reális vélemény. Ne-
hezíti a véleményalkotást, hogy igen eltérő kutatási eredmé-
nyek jelennek meg. 
Próbáljuk meg összefoglalni a közszájon forgó városi legendá-
kat. Több legenda is fűződik a kávészemek élénkítő hatásá-
nak felfedezéséhez. A legismertebb az etióp kecskepásztor 
története, aki észrevette, hogy ha a kecskéi egy bokor piros 
bogyóit legelik, akkor sokkal élénkebbé válnak. Ezt elmondta 
a falu egyházi vezetőinek, akik lehetőséget láttak a főzet 
fogyasztásában. Az már véletlen lehetett, hogy a tűzön 
felejtették az ott fővő bogyókat, a víz elforrt és a szemek 
megpörkölődtek.
Több száz év telt el azóta és az ital az egyik legnépszerűbb 
élvezeti cikk lett világszerte. A társasági élet, a baráti be-
szélgetések, a tárgyalások alapvető italává nemesedett ez a 
fekete ital.
Sok éven keresztül arról olvastunk, hogy a kávé alkaloidája a 
coffein, növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések kocká-
zatát, növeli a koleszterinszintet és szívritmuszavart okozhat. 
Vízhajtó hatása miatt fokozódik a szervezet kálciumürítése, 
ami csontritkuláshoz vezethet, illetve a dehidratációs hatást 
okolták a bőr ráncosodásának fokozódásáért is.
Mivel a „mértékben a lényeg”, a túlzott kávéfogyasztás vagy 
az adott személy hajlama, érzékenysége valóban előidéz-
heti ezeket a negatív hatásokat, emelkedhet a vérnyomás, 
alvászavar, szívproblémák is felléphetnek. Pontosan úgy, 
mint az egyéb kockázati tényezők, pl. a zsíros és vörös húsok 
mértéktelen fogyasztása, a helytelen életmód esetében.

Az utóbbi években azonban több német, japán és amerikai 
kutatási eredmény látott napvilágot, melyek eloszlatták 
a rendszeres kávézás körül terjengő tévhiteket. Kutatók 
bizonyították, hogy a mértékletes kávéfogyasztásnak élettani 
előnyei vannak. Csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség koc-
kázatát, az antioxidánsok védik sejtjeinket a szabad gyökök 
káros hatásaitól, csökken a máj- és nyelőcsőrák kockázata.
A kávé legismertebb hatóanyaga a koffein, gyorsítja az 
anyagcserét és a gondolkodást, segíti a koncentrációt és az 
ítéletalkotást. Fokozza az energiaszintet és az állóképessé-
get, keményebben és kitartóbban lehet edzeni. Azt viszont 
ne gondolja senki, hogy eredményesebb lesz egy vizsgára 
felkészülés, munkahelyi tárgyalás, ha félóránként iszik egy 
csésze kávét.
Ha kávézunk, akkor törekedjünk arra, hogy minőségi kávéból 
készült italt igyunk. Manapság a kávézás és a hozzá fűződő 
kellemes időtöltés reneszánszát éli. Vásárláskor egyre több 
fajta kávéból választhatunk.
Vállalkozásunknál a SEMlRAMlS Kft.-nél 35 féle kávéból lehet 
választani.

SEMlRAMlS KÁVÉ
A „mértékben a lényeg”
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Bosch dolgozószállítás
Augusztus 1-jén kezdődött a BOSCH dolgozószállításának első üteme, 
több mint tíz autóbusszal. Szeptember 20-án indult a második ütem, 
ettől kezdve már csak Hommos autóbuszok szállítják 23 vonalon az 
utasokat, melyek közül négy járat Szlovákiából érkezik. Ezeken kívül 
két autóbusz áll rendelkezésre folyamatosan, melyek leendő Bosch-
munkavállalókat szállítanak oktatásra, képzésre.

Ez történt a Homm Kft.-nél

Cé
ge

s 
és

 k
öz

ér
de

kű
 h

íre
in

k

Híreink

JABIL, Tiszaújváros-Debrecen vonal
Szeptember 1-jén indultunk a JABIl Circuit Hungary Kft. tiszaújvárosi 
egységénél két autóbusszal, a Tiszaújváros és Debrecen vonalakon 
teljesítünk szolgálatot, kétműszakos munkarendben szállítjuk a 
munkavállalókat. Várhatóan tavasszal pályázatot írnak ki további 
járatokra, melyen a Homm Kft. részt kíván venni.

Elindult a BOS második üteme
Szeptember 1-jén kezdtük el szállítani a BOS mosonszolnoki 
telephelyének dolgozóit 15 vonalon. Két Mercedes Sprinterrel, 
négy VDl Berkhof Ambassadorral, tíz VDl Bova F13 Futura típusú 
autóbusszal és húsz autóbuszvezetővel kezdtük meg a szolgáltatást. 
Mintegy 3000 munkavállalót szállítunk három- és négyműszakos 
munkarendben a hét minden napján.

Idén is megtartotta budaörsi csoportunk az 
ötödik éve hagyományos nyári összejövetelét
Ha egyszer cégünknél versenyt hirdetnek a legjobb munkahelyi kö-
zösség címért, a budaörsi helyi járat kis közössége minden bizonnyal 
éremesélyes lenne. A járat öt évvel ezelőtti indulása óta rendszere-
sek ezek a munkaidőn kívüli találkozások. Közösségünk tagjai közül 
többen több évtizedet dolgoztak együtt, így természetesen adódik, 
hogy évente több alkalommal is van közös rendezvényünk.
A mostani fénypontja – a szokásos jó hangulat mellett – a Tamás-fé-
le birkapörkölt volt. Sok neves étterem boldog lenne ilyen ízekkel. 
Köszönettel gondoltunk azokra a kollégákra is, akik ezt a napot 
munkával töltötték.

Renault Trafic
Szolgálatba állt az első két Renault Trafic Miskolcon. A személyautók 
a munkavállalók ad hoc jellegű utaztatásában játszanak fontos 
szerepet, valamint kiegészítő ráhordó tevékenységben. Korszerű 
Euro 6 motorral szerelt, fontosabb felszereltségei: SC, ABS, EBV, 
fedélzeti számítógép, keréknyomás ellenőrző rendszer, elektromos 
központi zár, elektromos ablakemelők elöl. A mikrobuszok kialakítása 
a kor elvárásainak megfelel, ergonomikus, tágas vezetőtér, kényelmes 
utasülések, melyeknél USB csatlakozós töltési lehetőség található.

Renault Master
Augusztusban megérkeztek a megrendelt Renault Masterek, 
melyek közül hat a BOSCH gyárába kerül, három pedig a BOS 
mosonszolnoki egységében fog dolgozni. Az alapjárműként érkező 
teherautók átalakításában kiemelkedő szerep jutott a Homm Kft. 
munkatársainak; az átépítést az Őry Builders Kft. végezte. A járművek 
20 fő (17+2+1) szállítására alkalmasak. Az utasok járműbe szállását 
elektromos működésű lépcső könnyíti.

Szervizautók
Vezetői döntés született arról, hogy az elkövetkezendő időszakban 
egységesítjük a szervizautók megjelenését. Az első két Scudo és egy 
Dacia Dokker beszerzésre került és új matricákat kaptak. Feladatuk 
minél gyorsabban a helyszínre érkezni és segítséget nyújtani a vidéki 
kollégák számára. Szipőcs Csaba győri szervizesünk dolgozik az egyik 
Scudóval, a másikat a miskolci csapatunk kapta, a Dokkerrel pedig 
Tóth Károly fogja a mobil műszaki segítségnyújtás feladatát ellátni.



Mindenszentek és a  
halottak napja

Mindenszentek
III. Gergely pápa a 8. században indította útjára mindenszen-
tek ünnepét, amit november első napján ünneplünk. A pápa 
kiállt azért, hogy a vértanúk mellett a kereszténység elis-
merése után szentté avatottakról is emlékezzenek meg, így 
mindenszentek napja mindazon megdicsőült lelkek ünnepe, 
akikről nagy számuk miatt külön-külön nem emlékezik meg a 
kalendárium.

Mindenszentek – magyar hagyományok
Mindenszentekhez Magyarországon is hagyományok fűződ-
nek. Néhol e napon szegődtették a cselédeket, pásztorokat. 
Máshol ekkor volt a legényvásár, azaz ekkor kötöttek a gaz-
dák egyezséget a szolgálatba álló legényekkel. Mindenszen-
tek napján tilos volt a munka, ez is a tisztelet kifejezése volt, 
mivel a szokás szerint aki földet szánt, vet vagy bármilyen 
más munkát végez, az a halottra támad. Nem volt szabad 
mosni, varrni, takarítani sem.
A néphit szerint a mindenszentek és a halottak napja közti 
éjszakán az elhunytak miséznek a templomban, s mikor meg-
kondul a harang, akkor indulnak el hozzátartozóik házába, 
így a parasztházakban ezen a napon még egy tányér került 
az asztalra, melybe kenyeret, sót és vizet tettek. Székelyföl-
dön cipót sütöttek, melyet Isten lepényének vagy a halottak 
kenyerének hívtak.
Magyarországon e napon gondját viselték a koldusoknak és 
a szegényebb embereknek, ételt, alamizsnát osztottak nekik, 
ezzel is segítve a holt lelkek üdvösségének elérését. Többnyi-
re kenyér és mézzel bevont kalács várt a temető kapujában 
ácsorgókra.

Halottak napja
Az első ezredforduló óta emlékezik az egyház az összes 
elhunyt hívőjére, a családok pedig a szeretteikre. Azt a hetet, 
amelybe a halottak napja esik, halottak hetének nevezik. 

A katolikusok november 2-án tartják, ez a mindenszentek 
napját követő ünnepnap. Magyarországon a halottak napja 
fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából – általá-
nos, felekezetektől független – az elhunytakról való megem-
lékezés napjává.

Halottak napja – magyar hagyományok
Ekkor kezdődnek azok a „tiltások”, amik egészen karácsonyig 
előfordulnak a keresztény kultúrkörben. A tiltásokat azért 
tartották, nehogy megzavarják a holtak nyugalmát. Egész 
héten mosási tilalom volt, attól tartva, hogy a hazajáró halott 
vízben állna, megsárgulna a ruha. Nem meszeltek, mert 
akkor a férgek ellepnék a házat. Halottak napján sok helyen 
nem végeztek semmilyen földmunkát, mert úgy gondolták, 
beteg lesz, aki ezt megszegi. A halottaknapi esőből megjósol-
ták, ki fog meghalni az esztendőben, és ezzel riogatták egy-
mást. Különösen varrni tilos, mert minden öltés egy szúrás a 
halottnak. Ez a tiltás egyébként egész hétre érvényes.
Ekkor viszont mindenhol rendbehozzák a sírokat; virágokkal, 
koszorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével gyertyákkal, 
mécsesekkel kivilágítják. Ahány halottja van a családnak, 
annyi gyertyát gyújtanak. Vannak, akik szerint a lángnál 
megmelegedhetnek a fázó lelkek. Mások szerint azért kell 
gyertyát gyújtani, hogy az erre a napra kiszabadult lelkek 
visszataláljanak nyughelyükre.
Idegenben elhunyt, ismeretlen földben nyugvók emlékére 
régen még máglyát is gyújtottak, miközben szünet nélkül ha-
rangoztak. Úgy vélték: „Míg a harang szól, a halottak otthon 
vannak.” Több helyen, miközben a temetőben gyertyát éget-
tek, és odahaza is égve hagyták a lámpát, hogy a halottak 
szét tudjanak nézni.

Gyújtsunk mi is gyertyát elhunyt szeretteinkre emlékezve 
ezen a napon!

Magyar hagyományok a halottak hetében
November 1. mindenszentek ünnepe, november 2. a halottak napja a keresztény világban. Mindenszentek (latinul: 
festum omnium sanctorum) a katolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, a protestánsok az elhunytakról 
emlékeznek meg ilyenkor. A halottak napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytakról való megemlékezéssé.

A kenyér világnapja – október 16.
A Pékek Világszövetsége a 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16. legyen a Kenyér Világnapja. A világnap célja, 
hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének – az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiafor-
rásnak –, a kenyérnek a jelentőségét. 
A világnapot már közel harminc ország ünnepli elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segí-
tik a rászorulókat. Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy a pékek áldozatos munkájára és a kenyér jelentőségére a nagyközönség 
figyelmét is felhívják.
Bár Magyarországon a tradicionális kenyérünnep Szent István napjához, augusztus 20-ához kötődik, ezen a világnapon 2004 
óta a Magyar Pékszövetség kiválaszt az ország területén több gyermekintézményt, szociális és idősotthont, ahol mindenkit 
megajándékoznak termékeikkel.

Recept
Villámgyors házi kenyér 
dagasztás, kelesztés nélkül
Öt perc munka, harminc perc sütés, és már ott is gőzölög 
az asztalon a kenyér. Nem kell dagasztani, nem kell 12 órát 
pihentetni a tésztát, aztán további egy órát, meg a tálat 
melegíteni még húsz percig. A héja kopogós-ropogós és 
aranybarna. Ezt a kérget azonban nem kell tépnünk, könnyű 
harapni, a belseje pedig puha és lyukacsos.
Ez az úgynevezett szódás kenyér, mely bebizonyítja, hogy 
otthon is lehet jó kenyeret sütni. Ráadásul élesztő – így 
kelesztés – nélkül készül, ezért valóban villámgyors.

Hozzávalók:
– 50 dkg finomliszt (5 enyhén púpozott pohár liszt)
– 1 teáskanál só
– 1 teáskanál cukor
– 1 teáskanál szódabikarbóna
– 2 pohár kefir vagy natúr joghurt (150 g-os)
– 2 dl víz (1 pohár víz)

Elkészítése:
A sütőt 200 fokra kapcsoljuk. A száraz hozzávalókat 
keverőtálba szórjuk, majd a közepébe beleöntjük a kefirt 
és a vizet. Kézzel olyan tessék-lássék módra összedol-
gozzuk.
A lényeg, hogy lágy tésztát kapjunk, amit végül nagyjá-
ból kerekre igazgatunk és egyszerűen beleemeljük egy 
sütőpapírral kibélelt jénaiba. Most jön a kozmetikázás: 
vizes kézzel a tetejét elsimogatjuk, hogy picit simább 
legyen, majd késsel bevágjuk kereszt alakban.
Már mehet is a sütőbe, ahonnan bő harminc perc múlva 
illatozó, aranyszínre sült formában emelhetjük ki és 
tehetjük az asztalra.
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ÁLLÁSHIRDETéSEK
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt 

keresünk Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel, nettó  
250–300 ezer Ft fizetéssel.  

Autóvillamossági szerelőt 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.
***

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas 
karosszérialakatosokat keresünk, 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, Miskolcra, Mosonszolnokra, Győrbe és 

környékére.
Jelentkezni Budai Zsolt forgalmi vezetőnél lehet, az alábbi 

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


