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Tisztelt Olvasók! Kedves Kollégák!
Ismét eltelt egy mozgalmas, új kihívásokkal teli év kinek-kinek egyéni 
életében csakúgy, mint társaságunk történetében. Az év vége 
hagyományosan a visszatekintésnek, az értékelésnek,  
a megpihenésnek az ideje. És a köszönetnyilvánításnak, mindazoknak, 
akik nélkül nem léphettünk volna előre: munkatársainknak és 
partnereinknek, akik nap mint nap ránk bízzák vállalataik legnagyobb 
értékét, dolgozóikat. 

Így, év vége felé igyekszünk jobban egymásra figyelni, pótolni, amit az 
év közbeni rohanás talán nem tett lehetővé, a családban és a munkahelyeken egyaránt. Előtérbe kerül  
a „humán erőforrás”, de mondjuk inkább úgy, az emberi tényező, amely nélkül nem jutnánk sehova sem 
egyéni sorsunkban, sem egy-egy cég fejlődésében.

A HH legújabb számával is szeretnénk köszönetünket kifejezni a Homm-csapat csaknem félezer tagjának, 
azoknak, akik hosszú évek, akár évtizedek óta jöttek közénk, és azoknak is, akik idén csatlakoztak 
hozzánk. Hálánkat fejezzük ki üzleti partnereink felé is, akik idén is egyre bővülő körben vették igénybe 
szolgáltatásainkat. És hogy ez nem csak egy udvarias fordulat részünkről, mi sem demonstrálja ezt jobban, 
mint címlapunk: megérkezett a Homm Kft. 250. autóbusza! 

Kívánunk minden munkatársunk és partnerünk számára békés, áldott karácsonyt, szerettei körében eltöltött 
meghitt időt és sikerekben gazdag, boldog újesztendőt, a Homm Kft. 30. évét!

Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezetők
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Telephely-bemutató
Miskolc
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Timkó Szebasztián
Belső kontroller asszisztens

Hét éve dolgozom logisztikai területen. 2018 májusában 
keresett meg Móga Bence, a miskolci telephely területi 
vezetője, aki a Bosch személyszállításának kialakításán 
dolgozott. 2018 júliusában kezdtem el dolgozni a Homm 
Kft.-nél mint belső kontroller asszisztens. A járatok, 
illetve a telephely kialakításában segítettem. Ezalatt a 
rövid idő alatt sokat tudtam tanulni, és remélem, hogy 
a továbbiakban kamatoztatni is és gyarapítani is tudom 
majd a tanultakat. 

Kollégák bemutatása,  
Miskolc

Szarka Zoltánné Marika
Csoportvezető
Ötéves tapasztalatom van a járatszervezés terén, 
melyből két évig saját vállalkozást tartottunk fent. 
Az előző szolgáltatónál már közel három évig volt 
lehetőségem bizonyos vonalak koordinálására. A 
Homm Kft.-nél 2018 júliusában kezdtem meg a 
munkát mint csoportvezető. Feladataim között van a 
sofőrök közvetlen irányítása, valamint a beosztások és 
bizonyos adminisztratív feladatok ellátása. Jó egy ilyen 
csapat részét képezni, és örülök annak, hogy egy ilyen 
kollektívában dolgozhatok. Remélem tapasztalataimmal 
sokáig tudom még segíteni a csapat munkáját.

Molnár Tamás
Megbízott műszaki vezető
Nyolcéves tapasztalatom van a járműjavítás terén, melyet 
autóbuszok javításával és karbantartásával szereztem. 
2018 augusztusától dolgozom a Homm Kft.-nél mint 
autóvillamosság szerelő. Októbertől megbízott műszaki 
vezetője vagyok a miskolci telephelynek. Ez a munkakör 
nagyon sok kihívás elé állít, aminek igyekszem megfelelni, 
amihez a kellő segítséget is megkapom. Remélem, hogy 
sokáig együtt tudok dolgozni a miskolci kollégákkal.

A nyitás óta már naponta húsznál is több járattal szállítják a 
dolgozókat az üzemekbe, kétműszakos munkarendben. Móga 
Bencével beszélgettünk az elmúlt fél év tapasztalatairól.

Móga Bence, forgalmi vezető
Mindig a fuvarozás területén dolgozott? Mióta foglalkozik 
személyszállítással?
A klasszikus értelemben vett dolgozószállításba két éve csöp-
pentem bele. Több mint hat évig dolgoztam a logisztika más 
területein, később a teher- és áruszállításban is szereztem ta-
pasztalatot. 
Hogyan fogott hozzá a miskolci feladathoz?
Az első hónapok nagyon tartalmasan teltek. Többek között az 
aktuális útvonalak felmérése, új útvonalak kialakítása, megfe-
lelő telephely és iroda megválasztása, valamint megbízható 
kollégák felvétele volt a feladatom.
Mekkora létszámú cégeknek kell a szállítását ellátni? Mi-
lyen kezdeti nehézségek adódtak?
Jelenleg két partnernek biztosítjuk a dolgozói beszállítást. A 
miskolci Boschban közel kilencezren dolgoznak. Ezenkívül a 
tiszaújvárosi Jabilban két vonalon biztosítjuk a dolgozószállí-
tást.
A jó műszaki szakemberek megtalálása és megtartása komoly 
nehézséget okokozott számomra. Büszke vagyok rá, hogy si-
került minden területen megbízható és motivált kollégákat 
találnom. Molnár Tamás több éves szerelői tapasztalattal ki-
váló segítséget nyújt és megfelelően irányítja a műszakos csa-
patot, akik hozzá hasonlóan megbízható, motivált és kiváló 
szakemberek.
Az útvonalak közvetlen átvétele és az autóbuszok telepítése 
két ciklusban valósult meg. Talán ezért nem okozott problé-
mát ezek koordinálása
Hogy oszlik el a kétműszakos munkarendjük?
Az irodai személyzet közel harminc autóbusz folyamatos fu-
varszervezését látja el. Ezek az autóbuszok a hét minden nap-
ján teljesítenek, így ügyeleti beosztás szerint folyamatosan 
elérhetők vagyunk a partnereink és a dolgozók számára.

***

Apa és fia egy vonalon 
Apa és fia, idősebb és ifjabb Pallagi Lajos, egy buszon, egy 
vonalon dolgozik. Őket is megkérdeztük, hogy fél esztendő 
elteltével, miként élik meg az új feladatokat.
Korábban is dolgoztak már együtt?
Fiú: Valójában már születésemtől kezdve az üzemanyag hatá-

rozta meg az életemet. Érettségi után csatlakoztam a családi 
céghez, ahol lehetőségem volt gyakorlatot szerezni a szakma 
számos területén. Közben főiskolai diplomát is szereztem, de 
a buszvezetés szinte mindennapos maradt.
Apa: Ötven éve úton vagyok. 1970-ben már a honvédségnél 
Ikarus 31-est vezettem. Később a helyi Volánnál dolgoztam tá-
volsági járaton, majd 1985-tól vállalkozóként, saját buszokkal. 
Jelenleg is van egy 18 személyes kisbuszunk. A családi vállal-
kozás leépítése után ez az ajánlat további lehetőséget ad a 
munkára anélkül, hogy bármelyikünknek lakóhelyet kellene 
változtatni.
Mikor csatlakoztak a Homm csapatához, és hogy jött ez a 
munkalehetőség?
Fiú: Bence közös ismerősök útján ért el bennünket. Mind-
ketten egy buszos vállalkozónál dolgoztunk, de mérlegeltük 
az ajánlatot, és úgy döntöttünk belevágunk. Édesapámmal 
együtt kezdtünk szeptember 20-án a Bosch Ózd–Miskolc vo-
nalán, később még egy kolléga csatlakozott hozzánk.
Régóta foglalkozik személyszállítással. Immár nyugdíjas-
ként miért döntött úgy, hogy mégsem vonul vissza, hanem 
elvállalja ezt az új feladatot?
Apa: Akik otthon maradtak nyugdíjazás után, már nem élnek. 
Én pedig szeretem ezt csinálni. Nem az anyagiak motiválnak. 
Bár közlekedési szaktechnikus vagyok, soha nem akartam 
mást, mint buszt vezetni. Mint nyugdíjas, ebben a munkakör-
ben csak a hobbimra, a vezetésre koncentrálhatok.
Kinek erősebb a szava, hogy lehet helyes mederben tarta-
ni egy apa-fia kapcsolatot a munkában is? Mennyire nehéz 
vagy éppen könnyű a közös munka?
Apa: Nincs kijelölt irányító, hárman együtt osztjuk be a fel-
adatokat a vonalon teljesítő további kollégánkkal.
Fia: Nem nehéz a közös munka, főként mivel mindketten hob-
biként éljük meg a vezetést. Korábban is együtt dolgoztunk, 
van benne gyakorlatunk.

Miskolci irodánk nyári megnyitását egy komoly, új partner kiszolgálása s az ezzel járó új kihívások 
indokolták. Móga Bence lett a forgalmi vezető, az ő felelőssége, hogy flottul menjen minden, a 
partnerekkel is ő tartja a kapcsolatot. 

Beszélgetés  
Móga Bencével 
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Autóbuszainkat a javítóműhelyeink a nyár elmúltával folya-
matosan készítik (készítették) fel a téli időszakra. Felszerelték  
a téli gumiabroncsokat. Beüzemelték a fűtőkészülékeket, fű-
tőberendezéseket. 
Ablaktörlő lapátok 
Az ősz és a tél a nagy esőzések, havazások időszaka. Minden, 
ami az „égből jön” a szélvédőnkön landol. Ezenkívül mindaz, 
amit az előttünk haladó, a szembe jövő gépkocsik vagy saját 
járművünk felver az útról. Például olvadáskor, csúszásmente-
sítés után a sós, homokos latyakot. Hogy ilyen körülmények 
között jól kilássunk a szélvédőn, ahhoz tökéletes ablaktörlő 
lapátok kellenek. Ezeket tanácsos évente lecserélni. Ameny-
nyiben csíkozva vagy nagyobb sávokat kihagyva törölnek, 
tegyünk, tetessünk fel újakat!
Szélvédőmosó 
A jó ablaktörlő lapátokhoz megfelelő ablakmosó folyadék is 
kell, hogy szélvédőnk mindig tiszta, átlátható legyen. A mai 
nagy forgalmú, tömött utakon elkerülhetetlen, szinte lehe-
tetlen úgy közlekedni, hogy ne haladjon előttünk is másik 
gépkocsi, ami felveri a vizet, latyakot. Ebben az esetben nem 
kell sokat bizonygatni az elegendő mennyiségű ablakmosó 
folyadék fontosságát. Akinek pedig fagyott már be (vagy 
szét!) az ablakmosó tartálya, az tudja, hogy nem véletlenül 
van nyári és téli ablakmosó folyadék is!
Hűtőfolyadék 
Vizsgáljuk meg a folyadék szintjét a tartályban, a legfon-
tosabb azonban, hogy a fagyáspont megfelelő legyen. Ezt 
általános szabályként a várható legalacsonyabb hőmérséklet 
alatt 5 fokkal kell beállítani. Nálunk mínusz 20-25 fok körül. 
Műhelyeinkben a téli felkészítés során ellenőrizték és a szük-
séges mértékben feljavították hűtőfolyadékot. Amennyiben 

valamilyen oknál fogva az autóbusz nem került műhelybe az 
ősz folyamán, vagy valamilyen szivárgás miatt a hűtőrendszer 
tiszta vízzel lett feltöltve, feltétlenül ellenőriztessük annak 
fagytűrő képességét a javító műhelyeink valamelyikében. 
Fontos, hogy legalább a téli időszak alatt az utántöltéshez ne 
vizet, hanem kevert fagyállót használjanak a gépkocsivezető 
kollégák.
Világító és fényjelző berendezések 
Fontos, hogy lássunk és bennünket is lássanak a közlekedés 
többi résztvevői. Elindulás előtt ellenőrizzük a világító és fény-
jelző berendezések megfelelő működését. Fordítsunk gondot 
azok tisztántartására is! Nedves, latyakos időben gyakrabban, 
akár naponta többször is célszerű azokat tisztítani.
Üzemanyag szint 
Télen különösen figyeljünk arra, hogy legyen minél több 
üzemanyagunk, hogy ha esetleg elakadunk vagy egy baleset 
miatt araszolgatásra kényszerülünk, kitartson és tudjunk 
fűteni is.
Amiről eddig szinte minden számunkban írtunk, de nem lehet 
elégszer hangsúlyozni:
Iratok, dokumentumok megléte 
Ismételten kérjük a gépkocsivezetőket, hogy elindulás előtt 
ellenőrizzék a szükséges okmányok meglétét! (Forgalmi 
engedély, tachograf illesztés, személyszállítási eng. kivonat, 
kötelező biztosítás igazoló szelvény, PÁV igazolás, stb.) Ter-
mészetesen ezek érvényességét is ellenőrizni szükséges.
Ezek mellett ne feledkezzenek meg a kötelező tartozékokról, 
tűzoltó készülék, elsősegély csomag, elakadásjelző háromszög 
meglétének, illetve érvényességének ellenőrzéséről sem!

Kátai Zoltán

Műszaki  
tanácsok:  
ezekre figyelj!

Megérkezett a tél. Ilyenkor megváltoznak az út- és látási viszonyok, a nappalok egyre 
rövidebbek, gyakoriak a hajnali, illetve egész napos ködös, esős, nyirkos időszakok. 
A közlekedésben az őszi–téli időszak fokozottabb odafigyelést, felkészülést igényel. 
Ezekről szeretnék néhány szót ejteni.

Kátai Zoltán Buszbemutató: 
Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI

Különjárati autóbuszparkunk egy új Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI autóbusszal bővült. Ezzel a járművel egy új „belső
dizájn” jelenik meg a különjárati „midi” kategóriában.
A jármű rövid leírása:
Megengedett össztömege: 5,5 t
Férőhely: 18+2 fő
A hosszított felépítmény lehetővé teszi a tágasabb utas üléssor osztásokat, ez kényelmesebb utazást tesz lehetővé.
Az autóbusz panorámaablakos kivitelű, Omnibusz hátfalas. Az utasok beszállását könnyíti az elektromos távműködtetésű utas-
téri ajtó.
A gépkocsivezető vezetési komfortérzetét növeli az automata váltó, a tartós lassító fék, valamint a tempomat. A jármű
blokkolásgátlóval (ABS) és kipörgésgátlóval szerelt (ASR).
Az utastérben audió- és vizuális eszközök lettek elhelyezve. A járműbe motortól független fűtőkészülék került, amely közvetle-
nül meleg levegőt juttat be az utastérbe. Vezetőtéri és utastéri légkondicionáló berendezés tovább növeli a komfortérzetet.
Az autóbuszt társaságunk a Jász-Plasztik Kft.-től vásárolta. A jármű átépítését az Őry Builders Kft. végezte.
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Melegítsük a motort, vagy ne?
Beköszöntött a tél, így bármikor fagyosra fordulhat az idő. Joggal 
vetődhet fel a kérdés: mi használ jobban a motornak: ha indulás 
előtt bemelegítjük vagy ha azonnal útra kelünk?

Két, szélsőséges vélemény feszül egymásnak motormelegítés té-
májában. A hagyományos nézet szerint, ha röpködni kezdenek a 
mínuszok, indulás előtt érdemes akár percekig alapjáraton járatva 
előmelegíteni a motort. A másik nézet szerint ez környezetszennye-
ző és nem utolsósorban pénzpocsékoló megoldás (hiszen álló hely-
zetben pufogtatjuk el az üzemanyagot), azonnal indulni és terhelni 
kell a motort, hogy minél hamarabb bemelegedjen.

Mindkét nézet azon a felismerésen alapul, hogy a benzin- és dí-
zelmotorok üzemmelegen működnek a legjobban, és alkatrészeik 
kopása is ilyenkor a legkisebb. (Erre kísérleti bizonyíték is akad. Is-
mert olyan személygépkocsi-motor, amely másfél millió kilométert 
futott komoly kopás nélkül – igaz, sosem hagyták kihűlni és a gyári 
előírásnak megfelelően cserélték benne a kenőolajat és a szűrőt. A 
nagyobb busz- és kamionmotoroknak ennyi persze meg sem koty-
tyan.) A hideg motorban ugyanis a bejuttatott üzemanyag egy része 
lecsapódik a hengerfalon, és lemossa annak olajbevonatát, illetve 
felhígítja a kenőolajat, aminek ettől lecsökken a kenő- és kopásmér-
séklő képessége.

No, de mi számít hideg motornak? Mivel a belsőégésű motorok 
üzemi hőmérséklete 90 Celsius-fok körüli, ezért a motor működése 
szempontjából még a 30-35 fokos kánikulában, hosszabb ideje álló 

jármű motorja is hidegnek számít. Ám ilyenkor a bemelegítés kér-
dése fel sem merül, hiszen ha a hőmérséklet határozottan nulla fok 
feletti, a motorindítást követően személyautóval gyakorlatilag azon-

nal útnak indulhatunk. Mivel azonban ez is hidegindításnak számít, és emiatt bizonyos mértékig ilyenkor is lemosódik, illetve 
hígul a kenőolaj, a fokozott motorkopás elkerülése érdekében  – lehetőség szerint az üzemi hőmérséklet eléréséig, de legalább a 
vízhőfok mérő mutatójának határozott megindulásáig  – ilyenkor sem ajánlatos teljes terheléssel (padlóig nyomott gázpedállal) 
járatni vagy üveghangon pörgetni azonnal a motort. Sajnos egyes típusokból ma már mellőzik a hőfokmérőt, ezekben általában 
egy kék lámpa kialvása jelzi, hogy már emelhető az igénybevétel. 

A nagy kérdés azonban az, mit tegyünk télen, amikor könnyen süllyedhet a hőmérő higanyszála nulla fok alá vagy esetleg még 
lejjebb. A melegítéspártiak általában azzal érvelnek, hogy az alapjáraton előmelegített motor már nyugodtan terhelhető és a 
kopások is kisebbek. Az azonnali indulás mellett kiállók viszont azt hozzák fel, hogy terhelés alatt gyorsabban melegszik a motor, 
ezért lesz kisebb a kopás. Az első esetben azonban – épp a terhelés elmaradása miatt – hosszabb ideig tart a motor felmelegedé-
se és hosszabb ideig áll fenn az olajréteg-lemosásának veszélye. A második esetben viszont egy olyan motort kezdünk terhelni, 
ahol még nem alakult ki a megfelelően kenő olajréteg a motor alkatrészein.

Ebből következően a kettő közötti megoldás a legésszerűbb. Még -10 Celsius-fok vagy annál alacsonyabb hőmérséklet esetén 
sem érdemes hosszú percekig vagy akár negyedóráig egy helyben járatni a motort. Annyit azonban érdemes várni, amíg a kenő-
olaj a legtávolabbi helyre is eljut és ott is kifejti kenőhatását. Ez az időtartam azonban nagyban függ a motor konstrukciójától és 
az olaj folyási tulajdonságaitól, idegen szóval viszkozitásától. Az adott hőmérsékleten nehezebben folyó (nagyobb viszkozitású) 
motorolajok nehezebben, hosszabb idő alatt jutnak el a kenési helyekre. A különbség jelentős is lehet, például a német auto 
motor und sport szaklap műszaki mellékletében megjelent diagram szerint a 15W (hidegviszkozitási) jelzésű olaj nulla fokos 
környezeti hőmérséklet esetén 48 másodperc alatt jut el a legtávolabbi pontokig, míg az 5W jelzésű alig 8 másodperc alatt! Itt 
érdemes megjegyezni, hogy a piros olajnyomás-visszajelző lámpa elalvása, illetve az olajnyomásmérő műszer mutatójának meg-
mozdulása nem mérvadó, ugyanis többnyire mindkettőt az olajszivattyúhoz közel helyezik el. Így valójában azt mutatják, hogy a 
szivattyú ellátja a feladatát, de azt nem, hogy az olaj a legtávolabbi pontokhoz is eljutott-e.

Az észszerű eljárás tehát személyautók esetében az, ha nagyobb hidegben várunk egy kicsit, legfeljebb fél percet, amíg az olaj 
körbeszalad a motorban, például annyit, amíg letakarítjuk az ablakokat a hótól vagy a dértől, majd finoman elindulunk. Hideg-

ben különösen fontos, hogy csak fokozatosan, a motor melegedésével párhuzamosan növeljük a motor terhelését. Amíg a hő-
fokmérő mutatója határozottan meg nem indul a 90 Celsius-fok irányába, még véletlenül se padlózzuk le a gázpedált! (Kivételt 
képez, ha hegynek felfelé kell teljesen megpakolt autóval elindulni. Ilyenkor érdemes egy kicsit hosszabban – de két-három 
percnél ekkor sem tovább - melegíteni a motort, de az olaj körbeérése után nem alapjáraton, hanem kicsit megemelt – 1500-
2000/perces – fordulatszámon.)

Ma már az autóbuszok motorjai sem igényelnek hosszas melegítést. Az 5W-30-as, 10W-40-es olajjal kent modern buszmotorok-
ban még -10 Celsius-fok környékén is körülbelül egy perc alatt körbeér az olaj. Ezek után még érdemes emelt alapjáratot beállí-
tani körülbelül egy percig, mialatt a légtartályokban is felépül a nyomás, de ha ez is megtörtént, nyugodtan útnak indulhatunk. 
Buszmotorok esetében is fontos azonban, hogy a motor hőmérsékletének emelkedésével együtt, fokozatosan növeljük a motor 
terhelését.

Ezzel a módszerrel a motor kopását és fogyasztását is alacsonyan tarthatjuk, miközben a környezetet és a pénztárcánkat is csak 
a legkisebb mértékben terheljük.

Gajdán

Gajdán Miklós

Ha a hőmérő higanyszála nulla fok alá csökken, a motor 
indítása több körültekintést igényel

Általában még nulla fok alatt is elegendő csak addig melegíteni a motort, amíg letakarítjuk a hótól vagy a jégtől az ablakokat  
(ha ez hosszabb időt venne igénybe, elegendő csak az utolsó ablak tisztítása előtt indítani)

5W téli viszkozitású olaj: 8 másodperc

1

2

10W téli viszkozitású olaj: 28 másodperc

1

2

15W téli viszkozitású olaj: 48 s

1

2
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Közúti baleset esetén sokan nem tudjuk, mi a teendő
Közeledik a télies időjárás, azaz a csúszós utak és a megnöve-
kedett közúti balesetek időszaka, amikor is az elsősegélytudá-
sunk még fontosabb szerephez juthat. Tény, hogy aki jogosít-
ványt szerzett, az részt vett kötelező elsősegély tanfolyamon 
is. De ugyan mennyire emlékszünk az ott elhangzottakra?

TEENDŐK BALESETI HELYSZÍNEN
1. Helyszínbiztosítás
Az elsődleges feladat egy baleset helyszínén, hogy a közle-
kedők biztonságát megóvjuk, felhívjuk a figyelmet a baleset 
tényére. Pl: vészvillogók bekapcsolása, elakadásjelző három-
szög kihelyezése, közúti jelzőfáklya használata.
2. Tájékozódás, segítségnyújtás
Fel kell mérni a baleset helyszínén a sérültek számát és álla-
potát, meg kell kezdeni az ellátásukat. Mérlegelni kell, hogy 
szükség van-e műszaki mentésre (tűzoltóság hívása).
3. Segítséghívás
Késedelem nélkül segítséget kell hívni! Bármilyen telefonról 
az alábbi számokon lehet segítséget hívni:
104 Mentők • 105 Tűzoltók • 107 Rendőrség
112 Általános Segélyhívó

TeSZTeljüK TuDáSunKAT
A jelentős vérvesztést szenvedett sérült tünetei és ellátása
Tünetek: intenzív, folyamatosan vagy spriccelve távozó sötét-
vörös vagy élénk-piros vérzés.
Elsősegély:
• Nyugtasd meg a sérültet, helyezd nyugalomba! Ültesd 

vagy fektesd le!
• Nyomj a sérülésbe mielőbb, lehetőleg steril anyagot (köt-

szert), és azzal alkalmazz ún. direkt nyomást! Ennek során 
az anyagot vagy kötszert nyomd a vérző sebbe, így csök-
kentve a vérzést.

• Ha a vérzés intenzitása csökkent és rendelkezésre áll elsőse-
gély-felszerelés, fertőtlenítsd a sebet, helyezz rá steril mull-
lapot, majd mullpólya segítségével készíts nyomókötést!

• Óvd a sérültet a kihűléstől!
• Kivérzéses sokk tünetei (sápadtság, émelygés, száraz aj-

kak és nyelv) megjelenésekor alkalmazz sokk-fektetést, a 
földön fekvő sérült lábát emeld fel kb. 45-60 fokban, így 
biztosítva az agy vérellátását. Óvd a sérültet a kihűléstől!

Amit NE tegyél! Az átvérzett kötést NE vedd le! Készíts újab-
bat arra! NE folyass vizet a sebre, mert gátolja a véralvadást! 
NE alkalmazz elszorítást!

A sérüléstípusok főbb jellemzői; rándulás, törés, ficam
Ficam és rándulás esetén az ízületek sérülnek meg. Törés ese-
tén a csont. A törés lehet nyílt és zárt, előbbi esetben a törött 
csontvég a kültakarót is megsérti.
Tünetek: fájdalom, deformitás, duzzanat, vérömleny, részle-
ges mozgás kiesés, vagy képtelenség.
Elsősegély: A laikus segélynyújtónak nem feladata megállapí-
tani, hogy rándulásról, ficamról vagy akár törésről van-e szó, 
ezt gyakran az egészségügyi dolgozók is csak Röntgen-felvétel 
alapján tudják megállapítani.
• Nyugtasd meg a sérültet, helyezd nyugalomba! Ültesd 

vagy fektesd le, de ügyelj arra, hogy a sérült testrészt le-
hetőleg NE mozgasd!

• Rögzítsd a talált helyzetben rugalmas pólyával szorosan, 
de NE szorítsd el! Illetve kétoldalról támaszd meg!

Amit NE tegyél! NE próbáld meg a deformitást (pl. ficam) 
visszailleszteni!

SZüKSégES-E SEgÍTENüNK?
Egyértelmű irányelv, hogy a súlyos, életveszélyes sérültet ne 
hagyjuk magára, a segélyhívást követően kövessük figyelem-
mel állapotát, annak súlyosbodása esetén próbálkozzunk a 
beavatkozással.
Egy baleseti sérült ellátásához természetesen lélekjelenlét-
re is szükség van, ennek meglétéhez azonban hozzásegíthet 
bennünket, ha magabiztosan mozgunk az elsősegélynyújtás 
területén. Saját lelkiismeretünk érdekében is érdemes lehet a 
tudásunkat felfrissíteni, és ne feledkezzünk meg az elsősegély 
dobozunk szavatosságának ellenőrzéséről sem. 

Segítségnyújtás közúti baleset esetén:  
tudod-e, mi a teendő?
Mit tennél, ha egy közúti baleset kapcsán segítséget kellene nyújtani egy sérült részére? 
Persze, ha súlyos sérülésről van szó, azonnal hívjuk a mentőket, de addig is, amíg 
kiérkeznek, mi magunk is elkezdhetjük a sebesülések ellátását, hiszen a jogosítvány 
megszerzéséhez el kellett végeznünk elsősegély tanfolyamot, és az autónkban található 
egészségügyi doboz is.

Már az első pillantásra kiderül, hogy a V-osztály minden 
tekintetben jól sikerült. Formái harmonikusak és össze-
téveszthetetlenek – egy valódi Mercedes-Benz modell-
hez méltóan. Kifejező front rész, dinamikusan formázott 
hűtőrács, az oldalfelületek letisztult vonalvezetése, 
funkcionális hátsó rész, elegáns hátsó lámpák: a V-osz-
tályban a praktikum valódi esztétikummal párosul. 
A V-osztály szériafelszereltsége igen gazdag: többek kö-
zött menetfényasszisztenssel, reflexiós fényszóróval és 
oldalszél asszisztenssel is rendelkezik. A szériafelsze-
reltség mellett az autót rendelhetjük több különböző 
kivitelben is, melyek számos egyéb extrát tartalmaz-
nak. Az AVANTgARDE és az az EXCLUSIVE kiviteleket bő-
víthetjük AMg Line és Night csomagokkal is. 
A gyári segédrendszerek és ülésmódosítások a mozgás-
korlátozottak számára is könnyebbséget jelentenek. 
ezen rendszerek közé tartozik például a kormánygomb 
vagy a pedálmagasító is: a Mercedes-Benz minden eset-
ben az egyéni preferenciák alapján szereli fel az autókat.
Egyedülállóan variálható utastér

A V-osztály az üléskoncepció át-
gondolt sokoldalúságával győz 
meg mindenkit. Mindkét hátsó 
üléssorában a legsokoldalúbb vál-
tozatokban kombinálhatók a kü-
lönálló ülések és a kettes és hármas 
üléspadok. Szériafelszereltségként 
hátul négy kényelmes, különálló 
ülés található. Kívánságra már a 

kompakt járműhosszba is két hármas üléspad építhe-
tő be, ami a V-osztályt nyolcülésessé teszi. Amennyi-
ben elegendő a hét ülés is, akkor az első hátsó üléssor 
vagy egy kettes üléspaddal, vagy két, különálló üléssel 
szerelhető fel.

Hatékony erőforrások
A V-osztály három különböző, nagy nyomatékú, négy-
hengeres dízelmotorral érhető el, melyek egyaránt 
meggyőző menettulajdonságokkal és alacsony fogyasz-
tással (akár már 5,9 l/100 km-es átlagfogyasztással, 
V 220 d-nél BlueEFFICIENCY csomaggal) rendelkeznek. 
A legdinamikusabb vezetési élményt a nagy vonóerejű 
V 250 d változat nyújtja 140 kW (190 LE) teljesítménnyel 
és 440 Nm maximális forgatónyomatékkal – mindezt 
alacsony fogyasztás mellett. Az overtorque technológia 
a V 250 d-ben rövid ideig további 10 kW (14 LE) többlet-
teljesítményt és 40 Nm forgatónyomatékot biztosít, így 
9,1 másodperc alatt gyorsít 0-ról 100 km/órára.

Egy útitárs, amelyre szívesen rábízza magát
Biztonsági és asszisztensrendszereivel az új V-osztály 
magabiztosan segíti vezetőjét a mindennapokban. A 
Mercedes-Benz Intelligent Drive biztonsági koncepció ja 
olyan, modern rendszereket foglal magában, mint pél-
dául az extraként rendelhető DISTRONIC távolságtar-
tó tempomat, a LED-es Intelligens Világítási Rendszer, 
a COLLISION PREVENTION ASSIST, valamint a további 
extraként rendelhető Parkolás csomag és a kategóriá-
ban egyedülálló 360°-os kamera. 

Amikor a praktikum esztétikummal párosul  
Mercedes-Benz V-osztály

MOTORVÁLTOZATOK

V 200 d 100 kW (136 LE) teljesítménnyel és 330 Nm maximális forgatónyomatékkal | 6 fokozatú kézi kapcsolatos váltó 
Kompakt változat: átlagfogyasztás: 7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 179 g/km | Hosszú változat: átlagfogyasztás: 6,5 l/100 km, 
CO2-kibocsátás: 179 g/km | Extra hosszú változat: átlagfogyasztás: 6,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 179 g/ km

V 220 d 120 kW (163 LE) teljesítménnyel és 380 Nm maximális forgatónyomatékkal | 6 fokozatú kézi kapcsolatos váltó 
Kompakt változat: átlagfogyasztás: 7,5 l/100 km, CO2-kibocsátás: 179 g/km  | Hosszú változat: átlagfogyasztás: 6,4 l/100 km, 
CO2-kibocsátás: 179 g/km | Extra hosszú változat: átlagfogyasztás: 6,8 l/100 km, CO2-kibocsátás: 179 g/km

V 250 d 140 kW (190 LE) (+10 kW [+14 LE]) teljesítménnyel és 440 Nm (+40 Nm2) maximális forgatónyomatékkal
7g-TRONIC PLUS automata váltó | Kompakt változat: átlagfogyasztás: 7,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 179 g/km 
Hosszú változat: átlagfogyasztás: 6,6 l/100 km, CO2-kibocsátás: 179 g/km | Extra hosszú változat: átlagfogyasztás: 6,8 l/100  km, 
CO2-kibocsátás: 179 g/km
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A borászokról talán sokunk fejében az a kép él, hogy maguknak való, a 
saját gondolataikban a pince mélyén elmélyülten alkotó emberek, akik 
tán csak éppen ők maguk hisznek megrögzötten valamiben, egy vélt 
vagy valós igazságban. Akadnak azonban olyan borászok, akik nagyon is 
érzékenyen reagálnak környezetük rezdüléseire, és nemcsak túllátnak 
saját kerítésükön, hanem képesek közösségi szerepvállalásra; képesek 
értékeiket, eredményeiket, borukat a nagyvilág mércéjével vizsgálni, és 
képesek benne megtalálni saját helyüket. Tokajból Demeter Zoltánt az 
idei szüret után kérdeztük, merre tart a tokaji pezsgőkészítés, milyennek 
látja tíz év után a borászok 12 pontját és milyen szerepe van egy kisvárosi 
közösségben a szeretetnek, a családnak, az óvónéninek.

„Tokaj az egyetlen lehetőség 
 a világ előtti identifikálásunkra”

Milyen tapasztalásokkal fejeződött be a 2018-as szüret, mik 
a főbb tanulságai az idei évnek?
Soha ilyen korán nem kezdtem szüretet (augusztus 15). Soha 
ennyi borom nem volt még a szokott hozamszabályozás mel-
lett. Soha ilyen mustkihozatallal nem találkoztam, a megszo-
kott présnyomásviszonyok mellett. Minden típusú boromat el 
tudtam készíteni. A minőséggel is nagyon elégedett vagyok.

Egy kis borászatnak mennyire kell innovatívnak, merésznek 
lenni, és ön milyen kísérletezések mentén fogott bele az 
idei borok megálmodásába?
Egy kis borászatnak a létezése múlik az innováción.  Egy kis 
borászat csak csúcsprodukcióval tud érdekes maradni a pia-
con. És így tud „életben” maradni is. 
Az idén is folytatom a francia hordóval a kísérletsort, illetve 
egy magyar kádár tölgy- és akáchordójával kísérletezem. Ezen-
kívül a pezsgőkészítésben is próbát teszek egy új iránnyal.
Mennyire alkalmas a furmint nagy pezsgők készítésére? És 
mit képvisel a tokaji pezsgő a Demeter Zoltán-szortimenten 
belül?
Véleményem szerint nagy lehetőség van a Tokaji pezsgőben. 
Megfelelő termőhelyen a jó klónnal nagyon biztató eredmé-
nyeket lehet elérni. A lényeg, hogy ne másoljunk, hanem mu-
tassunk valami egyedit a világnak. A Tokaji borvidék ebben a 
témában (is) közel tíz éve mindig jó partnerem volt.

Még sosem kérdeztem, de végül is adja magát a kérdés, mi-
ért éppen Tokajban telepedett le családjával, és mennyire 
tartja ma élhető városnak a borvidék fővárosát?
Tokaj-hegyaljai születésű vagyok. Abban az időben, amikor 
erről kellett határoznom, épp itt éltem, Tokajban és adódott a 
természetesség, hogy itt kezdjek életet formálni. Éppen olyan 
kicsi és bensőséges városka, amiben nagyon el tudok képzelni 
egy szereteten alapuló közösségi életet, hiszem, hogy nagyon 
élhető tudna lenni. Ebben próbálok segítségére lenni a város-
nak az alapítványomon keresztül is.

A Tokaj Alapítvány immár több éves eredményes munkával 
a háta mögött fontos, iránymutató szereplője lett a borvi-
déknek. Emlékpark, újra kiadott Tokaj Hegyaljai Album... 
Milyen terveik vannak még a közeljövőre nézve?
Ezek mentén mozgunk. Elsősorban az Emlékparkra és a kör-
nyezetére koncentrálunk, valamint a park társadalmasítására. 
Várjuk a felismerést és a megértést.

Szakmai berkekben az egyik legjelentősebb mozzanat öntől 
a borászok 12 pontjának megírása volt. Tíz év is eltelt azóta. 
Mennyi valósult meg ebből a 12 fontos gondolatból?
Mindig is féltem, hogy a kiáltvány idővel tükörré válik. Én meg-
írtam. A szakma és a politika csinálja meg a leltárt. Azt hittem, 
hogy hamarabb és egyszerűbben tudnak megtörténni a dolgok, 
de várakozom. A pezsgőnek örülök, hogy szabad utat kapott.

Több mint húsz éve indította saját borászatát. Ez idő alatt 
mik a legfontosabb változások, amik végbementek a borvi-
dék mindennapjaiban?
Megszületett a magas minőségű édes bor, amely nemzetközi 
szinten értelmezhetővé vált és kivívta a szakma csodálatát. 
Sok mindenbe belekezdtünk tudatosan vagy kényszerből, ami 
folyamatosan változik és jó irányokat mutat. Meglepő, hogy 
az ország nagy része a múltbéli romantikán túl nem tudja 
értelmezni Tokaj fontosságát. Tokaj az országunk természeti 
csodája, olyan produkcióval, mely hordozza az egyediség va-
rázsát. Nem mellesleg szerintem ez a különlegesség az egyet-
len lehetőség a világ előtti identifikálásunkra.

És kicsit megfordítva a kérdést: mik azok a fontos fejleszté-
sek, melyek borászszemmel nézve váratnak magukra?
Az egyik legfontosabb, hogy a dűlőutakat megépítsük. Az utak 
mindig új lehetőséget nyitnak.
Marketing- és kereskedelmi stratégia kell a borvidéknek és 
nem mellesleg az ország borgazdaságának. Jelenleg sodró-
dunk, nem kihasználva az egyéni teljesítmények összevonha-
tó erejét.
Lánya, Eszter idén ment iskolába. Jól tudom, hogy a helyi 
óvodában már van Tokaj-dűlőtérkép?
Szabó József 1865-ös geológiai térképét akasztottam ki az 
oviban. Nagyon fontos a stílus formálása a gyermekeknél (is). 
Ennek kis eleme, hogy az ovisok emlékezetébe észrevétlenül 
bevésődjön a százötven éves múltból küldött üzenet, ami a 
borvidékhez kapcsolja őket. 
Az óvónő-tanítónő-édesanya hármason múlik egy nemzet jö-
vője. Ezt tisztán látom az Eszter által elém tárt világból. Próbá-
lok jelen lenni, segíteni ahol csak tudok.

Elérhetőségeink: Demeter Zoltán, Tokaji Pincészet • 3910 Tokaj, Vasvári Pál utca 3.  
e-mail: demeterzoltan@demeterzoltan.hu • www.facebook.com/demeterzoltantokaj

Demeter Zoltán Tokaji Pincészet
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A cég 1992-ben alakult, feladata karbonszál erősítésű szörf-
deszkák előállítása volt a Világ- és Európa-kupa versenyzői 
számára. A Fűzfőgyártelepi Nitrokémia területén 1500 m2-es 
csarnokban, húsz munkatárs bevonásával folyt a termelés. A 
termékek kizárólag exportra készültek. 1994-től autóipari al-
katrészfejlesztések kezdődtek, amelynek eredményeként a 
termékkínálat megváltozott, a könnyű szerkezetű versenyha-
jók helyébe szálerősített gépjárműelemek kerültek. 
Változást jelentett a cég életében osztrák és német partne-
rek bevonása, akiknek köszönhetően elkezdődött poliuretán 
rendszerek alkalmazása és a legyártott nyers műanyag ele-
mek felületkezelése. Ennek eredményeképpen elindult az 
autóipari alkatrészek, főként tuningelemek nagyarányú ex-
portálása. Jelenleg a haszongépjárművek, autóbuszok számá-
ra készítünk alkatrészeket.
A cég telephelye a csodálatos Balaton-felvidéki Nemzeti Park-
ban helyezkedik el, Klárapuszta majorságában. A gyártócsar-
nokokat régi téeszépületekből alakították ki. Jelenleg 3200 
m2-en folyik termelés a mintegy 35 000 m2 területű ipari 
parkban. A cég minden évben 10 százalék feletti növekedést 
produkál.

Technológiák-kompetenciák
A gyártás két tevékenységi kört foglal magába. Fő tevékenység 
a műanyag elemek fejlesztése, szerszámozása és gyártása. 
Kiegészítőleg elvégzik az elemek méretre vágását, felületke-
zelést és összeszerelését is.
A gyártás az alkatrészek tervezésével vagy a kész tervek adap-
tálásával kezdődik. A gyártmányrajzokat a partnerek bevoná-

sával 3D-s felületté alakítják át, 
melyeket később az ősminták 
és gyártószerszámok kialakítá-
sához használnak. Az ősminták 
kimarására Magyarország leg-
nagyobb asztalfelületű (4000x 
2860x1250 mm), öttengelyes 
CNC portálmarógépe, egy Zim-
mermann FZ35 berendezés áll 
rendelkezésre.

Carbon, üvegszál, kevlár erősítésű szerkezetek gyártása 
zárt eljárással
Nagyméretű, magas szilárdsági igénybevételnek kitett ele-
meket szálerősített műanyagból készítenek zárt eljárások 

alkalmazásával. A termékek erősítését főként üvegszál fel-
használásával végzik, a pontos terítéket egy automata, SMRE 
SM-381-TA típusú kivágó gép segítségével alakítják ki.
A matrix epoxi-, poliészter vagy vinilésztergyanta. Zárt eljá-
rást, úgynevezett RTM technológiát alkalmaznak, ahol az erő-
sítőanyag behelyezését követően zárják a szerszámfeleket, 
majd a gyantát pneumatikus adagolóberendezés segítségével 
injektálják. Az eljárás környezetre kifejtett hatása kedvező.

Poliuretán elemek gyártása
Magas nyomású berendezések segítségével keményhab, lágy-
hab, integrál hab és R-RIM elemek gyártását végzik, főként az 
autóipar számára. Burkolati elemeiket az általános gépipar és 
az építőipar, valamint a gyógyászati kezelőeszközök területén 
használják fel. Az uretán rendszerek négy változatát dolgozzák 
fel: kemény integrál hab, lágyhab, lágy integrál hab, kompakt 
rendszerek.

Projektek

Bemutatjuk partnerünket, a Carbon Kft.-t

Carbon Composites Kft. H-8245 Pécsely, Klárapuszta • Telefon: 06/87 545-030 • E-mail: info@carboncomp.hu

Boldogkő vára a Hernád völgyének ékszerdobozaként, Zemplén 
kapujának küszöbén, Miskolctól kb. 50 km-re helyezkedik el.  
S hogy miért érdemes ellátogatni arrafelé, azt 5 pontban fog-
laltuk össze:

1. Mediterrán hangulatú, varázslatos panoráma.
2. Ínycsiklandó középkori étkek, korabeli, hagyományos 

receptúra alapján.
3. Eredetvédett gönci barack pálinka, avagy a palackba zárt 

napfény esszenciája. 
4. Kulturális- gasztro programok hazánk egyik legromantiku-

sabb lovagvárában és festői környékén.
5. Garantált minőség és szórakozás minden generációnak, 

minden hétvégén.

A HÉT TÜNDÉR VÁRA
A legenda szerint a hét tündér, hét kérője, kerek hét esztende-
ig építette Boldogkő várát IV. Béla magyar király uralkodásának 
idején. Történt, hogy a muhi csata után Bodó aszalómester 
bújtatta el a tatárok elől errefelé menekülő királyt, majd saját 
lovát is felajánlotta az uralkodónak. Mikor a tatárok elhagyták 
Magyarországot, s a király visszatért, Bodó ismét segített: hét 
szekér aszalt gyümölcsöt vitt fel az éhínséggel küszködő Bu-
dára, a szekerek bakjára pedig hét tündérszép lányát ültette. 
A király nem maradt hálátlan: Bodónak adományozta Aszaló 
és Bodolló községeket, valamint a környéküket, fel egészen a 
Zempléni hegyekig. Az uralkodó azonban egy feltételt is sza-
bott neki, méghozzá azt, hogy cserébe egy erős várat kell épí-
tenie. E helyzetben a leányai segítették ki Bodót oly módon, 
hogy csak olyan kérőknek ígérték a kezüket, akik hajlandók 
voltak egy-egy évig építeni azt. Hét év alatt így fel is épült a 
vár, amelyet kezdetben Bodókőnek hívtak. A hét tündér es-
küvőjét egyszerre tartották Bodókő várában, amikor is a jelen 
lévő király így rendelkezett:
„E vár ezután Boldogkőnek neveztessék, mivel a hét szép le-
ány, a hét tündér itt volt a legboldogabb.”

PROGRAMOK/ RENDEZVÉNYEK
Húsvéttól október végéig minden hétvégén és ünnepnapon 
garantált hétvégi programokkal várják a látogatókat, ame-
lyen napi három alkalommal középkori fegyver-, és párbaj 

bemutatót láthatnak a várba érkezők. Emellett személyesen 
találkozhatunk Károly Róbert király udvarhölgyeivel is, akik 
szemrevaló, korabeli ruhákba bújva, archaikus nyelvezettel 
varázsolják el a vendégeket a középkorba, és mutatják be a 
vár nevezetességeit. 

További programok:
május: Bor- és Fröccsfesztivál Boldogkő várában
május vége-június eleje: Osztálykirándulás a középkorba, 
Boldogkő várába
augusztus: Középkori Várjátékok
szeptember: Csülkös- Pálinkás Nap Boldogkő Várában
Bővebb információ: www.boldogkovara.hu

Kirándulás tippek

BOLDOgKŐ VÁRA
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Ez történt a Homm Kft.-nél
Tokaji kirándulás

November 16-án kirándulást tettünk az irodában dolgozó kollé-
gákkal Tokaj-Hegyaljára. Már a kora reggeli induláskor vidám volt 
a hangulat, jó kedvvel vágtunk neki az útnak. Sokan most ültünk 
először az új luxus VDL autóbuszunkon, melyet az első etapon 
Miskolcig Homm Károly tulajdonosunk vezetett. 
A miskolci irodánál megálltunk egy kis pihenőre, ahol az ottani 
kollégák gyönyörűen megterített asztallal, finom szendvicsekkel 
vártak minket. 
Megnéztük legújabb telephelyünket, beszélgettünk, reggeliztünk, 
majd Mezőzombor felé vettük az irányt, ahol a Sárga Borházban 
látott minket vendégül Szarka Dénes kiváló borász, és kínálta 
finomabbnál finomabb borait a társaságnak. 
Ebéd után, hogy lemozogjuk a finomságokat, a csapat felsétált a 
Disznókő kilátóhoz, majd rövid túrát tettünk a tarcali Szent Teréz-
kápolnához, ahol együtt néztük meg a csodás naplementét, 
fotózkodtunk, és a dűlők között sétálva lejutottunk a főútra, 
ahonnan már csak pár perc volt az út a Patrícius Borházig. Itt 
betekintést nyerhettünk a kiváló minőségű tokaji borok előállítási 
folyamataiba, majd vacsorával egybekötött borkóstolón ízlelhettük 
meg Hegyalja különleges ízvilágát. 
A hazaút fáradtan bár, de vidám, éneklős, zenélős hangulatban telt.
Köszönet ezért a szép napért!

Hannover – Nemzetközi Autókiállítás
Szeptember 25-26–án Őry László kollegámmal a hanno-
veri IAA (Nemzetközi Autókiállítás) nagy hagyományokkal 
rendelkező kiállításán jártunk, melyet minden második 
évben tartanak meg Hannoverben. 
Látogatásunk célja az autóbuszok és a köréjük felépülő 
kiszolgálócégek megismerése és felfedezése, új kapcso-
latok, beszállító partnerek  keresése.  egyben jó alkalom, 
hogy betekintést nyerjünk a gépjárműipar jövőjébe és 
megtekintsük a személy- és teherszállítás múltját is. 
Az utunk nagyon kényelmesen telt, és a kevés időt is 
hasznosan tudtuk eltölteni, találkoztunk a jelenlegi 
partnereinkkel, és felfedeztünk újakat is. 

Hegedűs Andor 
műszaki menedzser – Beszerzés

A budaörsi anyaggazdálkodási csapat kirándulása Agárdra
Szeptember 15., szombat (Hegedűs Andor, műszaki menedzser)

A budaörsi és Hídvég utcai raktári dolgozókkal csapatépítő kiránduláson jártunk a Velencei-tó partján, 
Agárdon. 
A kirándulás apropója, hogy az idén kialakult, anyaggazdálkodás és raktárkezelés köré szervezett csapat  
jobban megismerje egymást egy közös kikapcsolódás keretében. 
A Hídvég utcából indultunk, és autóval mentünk Agárdra, ahol kellemes ebédet töltöttünk el egy helyi 
sütödében, jó hangulatú beszélgetéssel, étel és ital mellett töltöttünk el az időt. Ezután a part felé vettük 
az irányt, ahol a napsütéses őszi időben töltöttük el a délután további részét, focizással. 
Szerencsére gyönyörű, napsütéses őszi idő volt.
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A patak még az őszön kiöntött, és a kósza vadvizek ott ma-
radtak a réten. Szétterültek, elcsendesedtek, és tükrükben 
nappal felhők, éjjel pedig csillagok nézegették magukat. Ké-
sőbb fázni kezdtek, és ködöt leheltek maguk fölé, de a ködöt 
elcsapta a szél, és a dermedt december hártyás jégüveget si-
mított fodrozó hátukra.

– Aludjatok! – mondta, és elkopogott az erdő felé. Lerázta a 
fákról a maradék leveleket. Letördelte a korhadt gallyakat, 
és rá sem nézett a fenyőkre, melyek zöldek voltak, mint a fű 
a tavalyi pásztortüzek helyén. A fenyőknek nem parancsolt 
December, nem is szerette őket. Kemény léptekkel ment el 
mellettük, és nem tehetett semmit, ha zsongó susogással ne-
vettek össze a háta mögött…

Fogcsikorgatva állt meg az erdőszélen. Körülötte jeges szél 
perdült, és a messze, ködös határ hangtalanul borult patkós 
csizmája alá. Csak a patakparton volt valami mozgás. A kiön-
téseken csúszkáltak a gyerekek. Nekifutottak a réten, és a jé-
gen könnyű lett egyszerre a csizma, mintha elszakadtak volna 
a földtől. Már akinek volt csizmája. Borsos Jóskának csak cipő-
je volt. Bár ez a cipő! Madzag itt, madzag ott. Egy kis rongy is 
lóg ki belőle. De csúszik, és ez a fő. Jóska szinte repül. Mindig 
messzebb, mint a többiek. Jó kis cipők ezek, és nem cserélne 
semmiféle csizmával. Meleg, meleg az a csizma, de nem lehet 
benne futni…

A kiöntés közepén sás van. Jóska odáig szeretne elcsúszni.
– Ha akarnék, el is csúsznék…
– Hát akarj! – mondta irigyen a bíró fia, akinek csizmája szé-
pen nyikorgott ugyan az utcán – misére menet –, de itt hasz-
navehetetlen volt.

Jóska nekilendült. Vékony lábai dobogva rohantak a jégre, és 
csúszott, csúszott, egész a sásig. Ott azonban vékonyabb volt 
a jég, roppant egyet, és Jóska derékig benne volt a jeges víz-
ben. Hamar kikapaszkodott, és nevetve rázta le a vizet.
– Hát ugye elcsúsztam?…
– El, de most mehetsz haza…
– Semmi ez – mondta, pedig nagyon fázott. – Megszárad…

És csúszkált tovább. Rajta ne nevessen a bíró fia.

Amikor a vacsorafüstök kiszálltak a rétre, Jóskán már zörgött a 
vékony nadrág. Jég volt az egész.
Másnap reggel kilelte a hideg, és Jóskát valami ismeretlen bá-
gyadtság fogta alélt karjaiba.

Harmadnap doktorért kellett menni.
– Megfizetni csak a tavasszal tudom – mondta anyja párás 
szemmel, és megigazította kendőjét, melyet még ura teme-
tésére vett, és fakón zöldes volt, mint a falusi özvegyeké ál-
talában.
A doktor nem sokat vizsgált.
– Tüdőgyulladás – mondta, és kinézett az ablakon, melyen túl 
köd volt és szomorú, hideg bizonytalanság. – Nagyon gondo-
san tartsa be, Borsosné, amit mondok. Nagyon gondosan… 
Orvosságot küldök.
Jóska ezekről a dolgokról már nem tudott semmit. Néha a for-
róság verejtékében főtt, néha hideg ölelésbe fordult, ha anyja 
vizes lepedőbe csavarta. Ilyenkor kinyílt a szeme, de olyan ret-
tentő messzeségbe néz, hogy anyja elsírta magát.
Így jött el a karácsonyeste.
Délután nagy lett a csend, mert hullt a hó, és az ünnep már a 
faluvégen volt, és csak arra várt, hogy az ablakszemek hívoga-
tóan kinyíljanak. Néha csengő csendült az utcán, néha kinyílt 
egy ajtó, s ilyenkor a fény kisurrant a hóra, mely tiszta volt, 
puha, mint nagy ünnep arca.
Amikor elsőt harangoztak éjféli misére, elállt a hó. A harang-
szó halkan megverte az ablakokat, aztán kiszállt a határba. 
Végiglengett az utakon, megsimogatta a sóhajtó nádast, és 
sokáig kerengett az erdő felett, hol fehér pompában álltak a 
fenyők, és hócukros tobozkáikat szívesen odaadták volna va-
lakinek.
Második harangszókor a falu már mozgolódni kezdett. A 
templom ablakaiban meleg derengés lobogott, és az öre-
gebbek már elindultak éjféli misére. Borsosék háza előtt hal-
kították a szót, mert a Jóska gyerek, Isten tudja, megéri-e a 
reggelt…
A falu gondolatai puhán léptek Jóska mellé, és megsimogat-
ták. De Jóska ezt nem érezte. Aszott kis kezei fuldokolva verték 
a levegőt, szíve ijedten kapálódzott valami rém szorításában, 
és szája cserepes részében izzó lélegzet repkedett.
A harmadik harangszóra kitárult a templomajtó. Az öreg bolt-
ívek alatt az orgona búgni kezdett. A gyertyák lobogó fénye 
kavarogva szállt szét az ének szárnyán, aztán kitódult az ajtón, 
és a szelíd, meleg világosság szétáradt az éjszakában.
Ránevettek a csillagok, fellobbantak érintésére a házi tűzhe-
lyek, és az erdő szélén üldögélő zúzmarás december is felkap-
ta a fejét. A fény már a réten közeledett az erdő felé.

Fekete István: KARÁCSONYI LÁTOGATÓK
– Erre tart! – ugrott fel, és amikor felállt, már körülvette a 
derengő fény.
Mélyen meghajtotta fehér, havas fejét, és arca olyan volt, 
amilyennek sohase látták a didergő fák, cserjék és madarak.
A fény aztán szétlobbant az éjszakában, és csak a csillagok su-
gároztak azután erősebben.
December pedig odalépett a legközelebbi kis fenyőfa mellé.
– Készülj, fiam! Szedd össze magad. Vendégségbe megyünk.
A kis fenyő boldogan mocorgott.
– A hó rajtam marad?
– Persze hogy rajtad! Ki látott karácsonykor fenyőt csupa-
szon?… Mindjárt jövök, mert nem mehetünk csak úgy üre-
sen…
És az öreg December fürgén lépett el az erdőben. De mint a 
gondolat, már újra ott volt megint. Mögötte egy kis őz, egy 
nyúl, egy róka, feje felett pedig röpködő madarak. A madarak 
a fenyőre szálltak.
– Mehetünk.
– És a lábam? – topogott a kis fenyő. – Hogy menjek így? Bele 
van fagyva a földbe.
– Elfelejtettem – dörmögött az öregember. – De azért nem 
muszáj mindjárt siránkozni…
Talpra állította a kis fát, és elindultak a falu felé. A fenyőn piró-
kok ültek, piros mellénykében, kékcinkék, királykák és egy kis 
ökörszem, mely még itt is fürgén ugrált az ágak között.
– Leveri rólam a havat – panaszkodott a fenyő –, még ilyenkor 
se tud veszteg maradni…
– Csend! – mordult rájuk az öregember. – Csak nem vesze-
kedtek ilyenkor…
És attól kezdve csend lett. Csak a róka szólalt meg a faluvégen, 
hogy ő már ismeri erre az utat… de a többiek olyan szemrehá-
nyóan néztek rá, hogy lehajtotta fejét, és látszott rajta, súlyos 
lelkiismeret-furdalások gyötrik…

A falu üres volt. A házak fáradt szeme már lecsukódott, és a 
havon nagy békesség hallgatott. Csak Borsosék háza nézett 
virrasztó vörös szemével az éjszakába, de már álmos volt ez 
is, és észre sem vette, hogy nyílik a kis ajtó, és vendégség ér-
kezett
– Csendesen – susogta a havas szakállú öregember, és amikor 
mindnyájan bent voltak, betette az ajtót.
Borsosné aludt, Jóska pedig égő szemekkel kínlódott. Arcá-
ra már odaszáradt a tűz, szája cserepesen suttogott, és a Láz 
már csak játszott vele, mert tudta, hogy Jóska az övé…
– Kifelé! – mordult rá az öreg December, de olyan hangon, 
hogy még a kis fenyő is megreszketett…
A Láz ötölt-hatolt, hogy ez az ő dolga…

– Kifelé!…
És a Láz ész nélkül kapta bundáját.
– No, most aztán játszogassatok!
Jóska szeme álmosan kinyílt. Hűvös fenyőillatban úszott a szo-
ba. Anyja mélyen aludt. Az ajtónál szikrázó ragyogásban állt a 
fenyő, és rajta piros, kék ruhájú kis madarak… Alatta pedig – ó 
ez nem is igaz! – nyúl, őz, róka…
– Hogy vagy, fiam? – nézett az öregember Jóskára.
Jóska csak gondolataival felelt.
– Jól… Istenem… jól, de nem álmodom?
– Dehogy álmodol. Játssz egy kicsit velünk… Csak meg ne szo-
rítsd őket…
És Jóska megsimogatta a pirók piros mellénykéjét, a cinkék 
kék kabátkáját, és nem tudta megfogni a kis ökörszemet, mert 
az mindig kibújt a markából, és Jóska fáradt volt egy kicsit… Az 
öregember rá is szólt az ugrabugra ökörszemre:
– Ne fáraszd a gyereket!
A nyúl felugrott a székre, az őz odatette a fejét Jóska párnájá-
ra. A róka felágaskodott, és hűvös nyelvével megnyalta Jóska 
kezét.
– Nem harap?…
– Dehogy harap, fiam. Szeret téged – és szigorúan nézett a 
rókára, mintha azt mondta volna: – Látod, milyen híred van?…
Jóska boldogan simogatta a róka fejét, és úgy elaludt, észre 
se vette.
Az öregember eltette pápaszemét – mert eddig az asszony 
imakönyvét lapozgatta –, és intett.
– Elaludt.
Kinyitotta az ajtót, és kisurrantak az éjszakába.

*
A párnás, puha hó aztán megroskadt. A szántások párás föld-
jén okos szemű csókák jártak, és amikor az első fecske benyi-
lallt régi fészkébe az eresz alá, Jóska már alig emlékezett a 
nagy betegségre.
Tudta, hogy akkor éjjel csak álmodott…

Eljött a húsvét is. Jóskában széles öröm volt és napsugár. Ki-
szaladt a rétre, hol a tétova kis vadvizeket benőtte már a sás, 
onnét az erdő alá, hol sárgult már a kankalin, és a fenyők su-
sogva nyújtózkodtak a napsugárban. Egy kis fenyőfa távolabb 
állt a többitől, és Jóska csodálkozva nézte.

Az erdő alján áldó lángolásban úszott a nap, és nagy lett a 
csend. A fenyő ágai közt egy kis cinke bujkált, és fényes sze-
mével Jóskára nevetett, aki körüljárta a kis fát. Kezét össze-
csapta a nagy ámulattól, és úgy suttogta:
– Istenem, milyen ismerős…

Szépirodalmi rovatunk
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Az advent a karácsonyra való 
készülődés és várakozás időszaka

Nemrégiben még bronz-, ezüst- és aranyvasárnapot emle-
getett a közbeszéd, újabban amerikai mintára Black Friday-t 
hallhatunk a vásárlást ösztönző reklámokban. Ugyanakkor az 
utóbbi években az egyre szélesebb körben elterjedt adventi 
koszorú négy gyertyája egy négy hétig tartó időszakra utal, 
advent vasárnapjait jelöli. De mi is az az advent?
Az elnevezés az Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele latin 
szóösszetételből ered, utalva a karácsonyt, Jézus születésé-
nek ünnepét megelőző időszakra. A kereszténység két nagy 
ünnepét, a húsvétot és a karácsonyt egy-egy több hétig tartó 
időszak, a nagyböjt és az advent vezeti be, hogy legyen idő 
felkészülni az ünnepre.

A kereskedelem az ünnepre való készületben a minél nagyobb 
mértékű fogyasztás nélkülözhetetlenségére kívánja felhívni  
a figyelmet, míg a keresztény kultúrában az említett két nagy 
ünnepet megelőző időszakokban – nagyböjtben és advent-
ben – éppen ellenkezőleg, fogyasztásban a visszafogottság,  
a mértéktartás, a befelé figyelés időszakai ezek, ezt jelzi a li-
turgiában a lila szín, hogy aztán majd az ünnep beköszöntése-
kor még nagyobb lehessen a fény, csillogás, az öröm.

Az első adventi koszorút a 19. században készítette egy német 
evangélikus lelkész. Mindennap meggyújtott egy gyertyát raj-
ta, ahogy közeledett a karácsony. Mai koszorúink egyszerűb-
bek, a négy vasárnapot jelzi a négy gyertya. Ahogy az idő előre 
haladtával megyünk bele a sötétségbe, az egyre hosszabb éj-
szakákba, a természetben egyre nő a sötétség, ezt ellensúlyoz-
za a koszorú egyre növekvő fénye, hogy aztán majd szenteste a 
karácsonyfa fényáradata boríthassa el az éjszaka sötétjét.
A koszorú otthonainkba varázsolhatja a várakozást, a meg-
hittséget. A hagyományos színösszetételű koszorúkon a fehér 
gyertyákon három lila és egy rózsaszín szalag van vagy maguk 
a gyertyák ilyen színűek, igazodva az advent lila alapszínéhez, 
valamint a harmadik vasárnapon, amely megtöri a hosszú 
advent komorságát, és mintegy elővételezi, megelőlegezi a 
közelgő ünnepet vidámabb színével, ez a Gaudete, az öröm-
vasárnap.
Minden gyertya szimbolizál egy fogalmat: 1. hit, 2. remény, 
3. öröm, 4. szeretet. A gyertyák egyben a katolikus szimbolika 
szerint egy-egy személyre vagy közösségre is utalnak:
1. Ádám és Éva – mint akiknek elsőként ígérte meg Isten a 

megváltást (hit);
2. Zsidó nép – akinek megígérte, hogy közülük származik a 

Messiás (remény);
3. Szűz Mária – aki megszülte a Fiút (öröm – rózsaszín gyer-

tya);
4. Keresztelő Szent János – aki hirdette Jézus eljövetelét, és 

készítette az utat az emberek szívéhez (szeretet).
Használjuk ki az advent által kínált lehetőségeket, ne csak 
vásárlásra, hanem a szeretteinkkel és a rászorulókkal való 
törődésre, a gondoskodó szeretet cselekedeteire is, hiszen 
fényesebb lesz az ünnepünk, ha csillogását embertársaink is 
visszatükrözhetik!

Advent a karácsony első napját megelőző negyedik vasárnappal – másképpen:  
a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal – veszi 
kezdetét, és egészen karácsonyig tart.

Karácsonyi receptek
A karácsonyi előkészületek fontos részét teszi ki azoknak a recepteknek a kiválasztása, amelyeket családunknak, barátainknak és 
vendégeinknek az ünnep alkalmából el szeretnénk készíteni. Minden ünnep jó alkalom a régiek mellett új receptek kipróbálására 
is. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a karácsony, Krisztus születése, átvitt – és igazi értelmében is – a szeretet ünnepe. 
Eljövetelét minden évben várjuk, készülünk ajándékkal, ünnepi finomságokkal. Ezúttal a rozé kacsamell receptjét ajánljuk figyel-
metekbe, mert ki ne szeretné ezt az omlós, szaftos, egyszerűen tökéletes ételt?

A tökéletes rozé kacsamell receptje:
így készítsd ropogósra!
A kacsamell akkor jó, ha kívül ropog, belül puha és kicsit rózsaszínes marad.

A sült kacsamellnél fontos, hogy olyan húst válassz, amin szépen rajta van 
a bőre, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy finom, szaftos fogás készülhessen 
belőle.

Elkészítés: 
Az egyik legfontosabb dolog az előkészületnél, hogy nem hideg, hanem szo-
bahőmérsékletű hússal kell dolgoznod. A melleket mosd meg, szedd le róluk  
a felesleges részeket, majd sózd és borsozd mindkét oldalukat. Éles késsel ir-
dald be a bőrét, vigyázva, hogy a kacsamellet ne vágd meg. 
A serpenyőt forrósítsd fel, majd a bőrös oldalával lefelé kezdd el sütni a húst 
közepes lángon, nagyjából 6-7 percig, amíg szép piros, ropogós nem lesz. 
Öntsd ki a serpenyőből a fölösleges kacsazsírt, fordítsd a melleket a másik ol-
dalukra, és körbe is süss egy kis kérget. A félkész kacsamelleket a sütőben süsd 
készre, sütőtől függően 160-180 fokon, 10-15 perc alatt. A sütési idő függ a hús 
méretétől és attól is, ki mennyire szereti rózsaszínen. 
Még nincs teljesen kész a rozé kacsamell! Minimum 10 perc pihentetés szük-
séges ahhoz, hogy a húsban levő nedvek egyenletesen szétterjedjenek. Addig 
semmiképpen ne szeleteld fel, mert az értékes nedvek kiszivárognak a húsból.

Hozzávalók: 3-4 bőrös kacsamellfilé • só, bors 
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AKTuÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATOK
Budapestre

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autóvillamossági 
szerelőt, karosszérialakatost keresünk azonnali kezdéssel,  

kiemelt bérezéssel.
Az állások betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet, az alábbi 
elérhetőségeken: katai.zoltan@homm.hu vagy +36-20/236-9011.

Székesfehérvárra
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, 

autóvillamossági szerelőt keresünk azonnali kezdéssel,  
kiemelt bérezéssel.

Az állások betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.
Jelentkezni László István műszaki vezetőnél lehet, az alábbi 

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

Sárvárra és Zalaegerszegre
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, 
autóvillamossági szerelőt, karosszérialakatost, keresünk azonnali 

kezdéssel, kiemelt bérezéssel.
Az állások betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.

Jelentkezni László Tamás műszaki vezetőnél lehet, az alábbi 
elérhetőségeken: laszlo.tamas@homm.hu vagy +36-20/410-5732.

AuTÓBuSZVEZETőKET KERESÜNK 
Budapestre, Székesfehérvárra, Sárvárra, Zalaegerszegre, 

Mosonszolnokra, Miskolcra
Jelentkezni Budai Zsolt forgalmi vezetőnél lehet, az alábbi 

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


