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Tisztelt Partnereink! Kedves Kollégák!
Új év, új lendület, de a megszokott minőségű szolgáltatás: beléptünk
társaságunk fennállásának 30. évébe! A Homm-csapat csaknem félezer
elkötelezett tagja része több tízezer utas mindennapjainak annak
érdekében, hogy pontosan és biztonságosan eljusson munkahelyére,
településének egyik pontjáról a másikra, vagy a céges programra, iskolai
kirándulásra. Ahhoz, hogy ennek az elvárásnak meg tudjunk felelni,
minden munkatárs összehangolt és felelősségteljes munkájára szükség
van. Jól tudjuk, a határozott vezetői szándék mellé nélkülözhetetlen az
elkötelezett, szakmailag kompetens és fáradhatatlan kollégák munkája.
E nélkül nincsenek eredmények, elégedett partnerek és utasok.
Utóbbiak felé gépkocsivezetőink és járműveink jelenítik meg társaságunkat, ezért fordítunk folyamatosan
gondot munkatársaink képzésére, valamint járműparkunk megújítására és karbantartására. Ugyanakkor
nélkülözhetetlen az az utasok számára közvetlenül nem látható, de hatásában pótolhatatlan háttér, amelyet a
műszaki, szervezési és adminisztratív területen dolgozó kollégáink biztosítanak magas színvonalon.

Homm központi telephely: 1115 Budapest, Hídvég u. 6-8. • Vasvári Ipari Park, 1112 Budapest, Repülőtéri út, Szerviz
8000 Székesfehérvár • 8900 Zalaegerszeg • 9600 Sárvár • 9721 Gencsapáti • 9173 Győrladamér
6800 Hódmezővásárhely • 2225 Üllő • 2060 Bicske • 2651 Rétság • 3500 Miskolc
9245 Mosonszolnok • 3580 Tiszaújváros

Szervizek, telephelyek és megbízóink országszerte:

Partnereink és reménybeli partnereink gyakran budapesti Hídvég utcai telephelyünkön találkoznak
társaságunkkal, ezért itt volt az ideje egy a fogadásukra méltó teret kialakítanunk. Ezt az igényt szem előtt
tartva újítottuk meg irodánk fogadóterét.
Jó utat, jó munkát 2019-ben is!
Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezető
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Telephely-bemutató
Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi üzemünket kifejezetten vázjavító
tevékenységre hoztuk létre. Döntő többségében saját járműveinket, valamint a BKV Zrt-nek, pályázaton elnyert csuklós
autóbuszok vonógúla javítását végezzük. A lakatos főtevékenység mellett oldalablakok párátlanításával is foglalkozunk.
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Kollégák bemutatása,
Hódmezővásárhely

								
Oreskó József

Gépszerelő, lakatos
Oreskó József vagyok. 44 éves, három gyermek édesapja.
2017 szeptembere óta dolgozom a Homm Kft. hódmezővásárhelyi telephelyén,
lakatosként.
Egy szerencsés véletlen folytán kerültem ide, kollégámmal Furák Lászlóval találkoztunk, lakatosokat keresett.
Jöttem, láttam, maradtam...

Hódi Attila

Telephely vezető
Legutóbb a 2017. decemberi (ha jól emlékszem) számba került bele a hódmezővásárhelyi telephely. Az elmúlt több mint egy évben sok minden történt, nem volt
ez az időszak zökkenőmentes. Személyi változások, telephelyváltás stb.
Időközben a cégünk flottájának feljavításán kívül külsős munkákat is végeztünk.
A BKV-nak öt VanHool csuklós autóbusz vonógúláját cseréltük ki. A visszajelzések
szerint teljes mértékben elégedettek az elvégzett munkával.
Hódmezővásárhelyi csapatunk: Furák László csoportvezető (karosszérialakatos),
Oláh Lajos autószerelő, Oreskó József gépszerelő, Béres Gábor karosszérialakatos,
Rabi Mihály karosszérialakatos, Tóth-Mádi Gábor autóvillamossági szerelő.
Ők azok az emberek, akiknek köszönhetően folyamatosan megújulnak autóbuszaink. Ez úton is szeretném megköszönni lelkiismeretes, szakértő és becsületes
munkájukat.

Béres Gábor

Karosszérialakatos
32 éves vagyok, Szegeden születtem, és ott is élek. Közel tíz éve foglalkozom
autóbuszok javításával. Gyakorlatomat egy állami cégnél kezdtem. A Homm
Kft.-hez röviddel a telephely megnyitása után csatlakoztam. Szeretek csapatban,
jó kollégákkal, jó környezetben dolgozni. Feladataim közé tartozik az autóbuszok
vázjavítása, üvegszálazási munkák és egyéb vázjavítási munkák.

Furák László

Csoportvezető (karosszérialakatos)
Furák László vagyok, 1975-ben születtem, Szegeden. 1992-től állami cégnél
dolgoztam mint karosszérialakatos, jelentős szakmai tapasztalatot szereztem
autóbusz-felújítás területén. Hódi Attilát régóta ismerem, megkeresett
elképzelésével, hogy szeretne a Homm Kft. egy autóbusz vázfelújító-műhelyet
nyitni Szeged környékén, ajánlatát elfogadtam. Előtte szerkezetlakatosként
dolgoztam, de mindig is a szívem csücske volt a buszfelújítás, így könnyen
váltottam. 2017. július 1-jén kezdtem meg a munkát, a jelenleg hatfős csoport
vezetőjeként. Kollégáim nagy része régi ismerős, úgy érzem, sikerült egy jó
kedélyű, szorgalmas csapatot összeállítanunk.

Rabi Mihály

Karosszérialakatos
1978-ban születtem Szegeden, jelenleg is itt élek. 2018 tavaszáig állami cégnél
dolgoztam, ahol húszéves tapasztalatot szereztem autóbuszok vázjavításában.
Régi ismerőseim, barátaim rábeszélésére, 2018 májusában kerültem a Homm
Kft. alkalmazásába. Beilleszkedésem így aztán könnyen ment. Jó csapatban és
légkörben dolgozhatok, feladataim közé tartoznak vázjavítási, karosszéria- és
egyéb munkák.

Oláh Lajos

Autószerelő
Oláh Lajos vagyok, 1958-ban születtem. 1973-ban végeztem a szakközépiskolát
autószerelő szakmunkásként, azóta is ebben a szakmában dolgozom. Hódi
Attilával 2017 júniusában találkoztunk, ő beszélt az elképzeléséről. Megtetszett,
és mivel az előző munkahelyemtől éppen megválófélben voltam, elfogadtam
az általa kínált munkát. 2017 júliusában megkezdtük a munkát a Homm Kft.nél. Jó képességű, vidám társaságban dolgozom, számomra teljes mértékben
megfelelő munkakörnyezetben.
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Tóth-Mádi Gábor

Autóvillamossági szerelő, karosszérialakatos
Tóth-Mádi Gábor vagyok, 2019 februárja óta dolgozom a Homm Kft.-nél. Volt
kollégám keresett fel, hogy volna-e kedvem a hódmezővásárhelyi csapatot
erősíteni mint autóvillamossági szerelő. Gondoltam, jelentkezem, és a sikeres
állásinterjút követően munkába álltam. Mivel karosszérialakatos képesítésem
is van, így azt gondolom, hogy mindkét szakmámban helyt tudok állni és sok
tapasztalatot szerezhetek, illetve oszthatok meg a kollégákkal. Úgy gondolom
jó döntést hoztam, és igyekszem minden tudásommal, megfelelően végezni
munkám.
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Riport:

Pálóczi Sándor
Tiszaújváros, Jabil
Pálóczi Sándor csoportvezető kollégánkkal a március 1-jén indult új Jabil járataink
kapcsán beszélgettünk.
Hogyan lettél autóbuszvezető?
A jogosítványt már sok éve megszereztem kedvtelésből, de
nem volt szándékomban hivatásszerűen buszt vezetni, hiszen
saját vállalkozásom volt, azt vittem több mint húsz éven át.
2014-ben ültem fel autóbuszra, mikor megkeresett a Jabil
dolgozószállítása kapcsán az egyik korábbi szolgáltató. Az
ajánlatuk megtetszett, bejelentettek főállásba buszvezetőként és én lettem a sofőr kollégák irányítója is. A többieket hirdetés alapján keresték a környékbeli járatokra, szám szerint
tizenegy településre, amely településekről bejárók a létszám
túlnyomó többségét lefedik a Jabilnál.
A Homm Kft először két járatot vett át a korábbi szolgáltatótól, majd sikeres pályázás után március 1-jétől az összeset
üzemelteti. Hogy kerültél hozzánk?
Móga Bence területi forgalmi vezető keresett meg a korábbi
többéves együttműködésünk okán, rákérdezett, hogy folytatnám-e a Hommnál is a közös munkát, amennyiben sikerül
a járatok üzemeltetését megnyerni. Én szívesen mondtam
igent, és egy-két ember kivételével elcsábítottam a többieket is. Segítem, irányítom a kollégáimat, ebben pedig az évek
alatt kialakult jó kapcsolat és a rutin van segítségemre.
Részt veszel a vezénylés elkészítésében is?
Igen, a vezénylést közösen csináljuk a miskolci irodában, folytatjuk a régi szolgáltatónál bevált módszert. Természetesen az
élet sokszor beleszól az előre megszervezett munkába, és módosítani, rögtönözni kell, de nekem ez nem gond, szeretem a
spontaneitást.
Mik a Jabilos személyszállítás sajátosságai?
A Jabilnál négy műszak váltja egymást, az A, B, C, D műszakok.
Ők egy meghatározott rend szerinti rotációban dolgoznak. Tizenkét óráznak, két műszak van bent egyszerre. A települések
a négy műszakhoz vannak hozzárendelve, ezt a Jabil működteti, a dolgozók mindig egy műszakhoz tartoznak. Három nap
munka, két nap pihenő. Ha három napot éjjel dolgoztak, azt
két nap szünet követi, utána három nap nappalozás. Tizenkét
napos periódusok váltakoznak. Nehéz ezt a külsősöknek megérteni és követni, de mi már megszoktuk.
Mi a hobbid, mivel foglalkozol amikor nem vezetsz?
Hárommillió 700 ezer kilométert vezettem idáig életemben
balestementesen, ez egyben a hobbim is. Vállalkozó koromban üzletkötés miatt utaztam, egész Európát bejártam. Sose
gondoltam, hogy ennyire meg fogom szeretni a buszt, szeretem a jármű nagyságát – háromtengelyest vezetek – és, hogy
felelősséggel tartozom az utasok iránt. Van gépésztechnikus
és növénytermesztő technikus szakmám is, szabadidőmben
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kertészkedni szeretek, ez kapcsol ki, szeretem a szép virágokat, sokat ültetek, a lakásom tele van növényekkel. Én magam
Hajdúnánáson élek, a lányom és vejem Miskolcon lakik, jogászok, és van egy hét hónapos pici unokám, velük lenni mindig
nagy öröm.
Úgy tudom különjáratozni is szívesen mész.
Igen, nagyon szeretem a különjáratot – a Jabilnál a külön
járatok csapatépítések és céges rendezvények esetén aktuálisak – mindig nagyon jól esik, ha név szerint engem kérnek.
Egy alkalommal például a világ összes Jabiljától volt itt nálunk
néhány magasabb beosztású vendég. Őket Egerbe és környékére vittem három napon át. A Thummerer Pincészetben
vacsoráztak, kedvesek, figyelmesek voltak, hívtak engem is
magukkal, náluk nem szokás, hogy a sofőr kint várakozzon.
Mesélnél valamilyen érdekességről, amit a munka során
tapasztaltál?
Tavalyelőtt egy különjárat alkalmával két kisfőnök a Jabilból
mellém szegődött, beszélgetni kezdtünk. Mesélték, hogy ők
is megcsinálták az OFA által támogatott buszos jogosítványt,
kérdezték, hogy lehet-e nálunk buszozni, mondtam, hogy lehet, persze, először gyakorolni kell, de a kezdeti lelkesedés
után mégsem vállalták. Nagy felelősséggel jár a mi munkánk,
nem olyan könnyű egy kényelmes irodából buszra váltani.

Kovács Attila

Műszaki
tanácsok:
ezekre figyelj!
Elrajtolt a járművek tavaszi karbantartása: a járművezetők az akkumulátor állapotát
éppúgy átvizsgálják, mint a világítóberendezést vagy a a légkondicionáló rendszereket.
Egy kis ismétlés: A gépkocsivezetők reggeli indulás előtt járják körbe az autóbuszt, szemrevételezéssel ellenőrizzék a kerékcsavarok állapotát, meghúzottságát. A gumicsere, illetve a
kerék le- és felszereléssel járó tevékenység után kerékcsavarok ellenőrzése kötelező! Gépkocsivezetőknek ilyen esetekben utána kell húzatni a kerekeket!
A tavasz és a nyár közeledtével ellenőrizzék a gépkocsivezetők a légkondicionáló rendszerek üzemképességét. Próbálják
bekapcsolni, ellenőrizzék a kondenzátor motorok működőképességét, a befúvómotorok működőképességét (pl: Bova
esetében befúvás erőssége mindkét oldalon). Hiba esetén az
észrevételeiket időben jelezzék a műhelynek, ne csak a nagy
melegek esetén.
Renault Masterek esetében:
Fontos az utastérlépcső karbantartása, ápolása. Időjárástól
függően a lépcsőt mozgató láncot tisztítani és ápolni (kenni)
szükséges. Amennyiben a lépcső működés közben akad, szorul (lassabban működik, mint szokott) a gépkocsivezetőnek
kötelessége jelezni az műszaki területnek.
Vezetéstechnikai észrevételek/tanácsok
(forgalomban történő üzemanyag-fogyasztás közben a
leggyakrabban tapasztalt gépkocsivezetői hibák alapján)
1. Nem előrelátó vezetési gyakorlat (az utolsó pillanatig nyomja a gázt, „holott már rég motorfékkel közelíthetné meg” az
akadályt, lámpát, stb.).
Javaslat: körültekintő vezetéssel, időben történő gázelvétellel, egy erősebb és hirtelen bekövetkező fékezést előzhetünk
meg!
2. Sebességhatárok rendszeres átlépése, gyorshajtás (esetenként a KRESZ sebességhatárokra vonatkozó részének hiányos
ismerete).
Javaslat: a közfeltűnést keltő, és egyéb veszélyes események
megelőzése érdekében a jogszabályokban rögzített sebességhatárok betartása kötelező! (Folyamatos tanulásismétlő oktatásokon való kötelező részvétel.)
3. Gázpedál folyamatos „pumpálása”.
Javaslat: lehetőség szerint nem gyors pedálmozdulatokkal,
hanem fokozatos és/vagy állandó pedálállással kell vezetni.
A helytelen gázpedálkezelés többletfogyasztást okoz.

4. Keskeny, rossz minőségű úton „nagytestű” jármű kényszeres előzése (teherautó, autóbusz) „én nem megyek mögötte”
címszóval.
Javaslat: aaz előzés a legveszélyesebb közlekedési manőver,
ezért mindig csak akkor előzzünk, ha a közlekedési körülmények ezt biztonságosan lehetővé teszik.
5. Helytelen sebességi fokozat megválasztása. („Emelkedőn,
húzósabb kanyarba” 900–1000 motorfordulatról gyorsítanak
6. sebességi fokozatban, vagy 50 km/óra sebességgel haladnak 6. fokozatban, és onnan gyorsítanak fel a kívánt értékre.)
Javaslat: Az optimális forgatónyomaték és a kedvező üzemanyag fogyasztás érdekében alacsonyabb sebességi fokozatból kell folyamatos gyorsulással felváltani a megfelelő
fokozatba.
A jól felkészült gépkocsivezető a defenzív vezetési stílust
alkalmazza.
A defenzív vezetés három alapelve*:
A tilosat sohasem! A kötelezőt mindig! Olykor a megengedettet sem!

A defenzív vezető folyamatosan tudatában van annak, ami az
úton körülötte történik, és tudatában van saját állapotának.
Mire figyelj?
1. Elindulás előtt szerezz ismereteket az útvonalról.
2. Légy tisztában a járműved adta lehetőségek határairól.
3. Folyamatos tanulás (KRESZ, helyi szokások).
4. Kontaktus vezetési módszer kiválasztása, látható, látó és
várható.
5). Vezetéstechnikai tanácsok.
* Forrás: dr. Gerhard Munsch
(Következő számunkban részletesebb tájékoztatást adunk a
defenzív vezetésről.)
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Buszbemutató:
VDL Futura FMD2
Mercedes-Benz V-osztály:
a sikermodell még vonzóbb lett
A Mercedes-Benz V-osztály 2014-es premierje teljesen új tervezői szemléletről árulkodott a megjelenés, a minőségi összhatás és
a biztonsági felszereltség terén. A koncepció átütő sikerét igazolja, hogy a megjelenés óta 209 000 darab V-osztályt értékesítettek világszerte, 2018-ban pedig 64 ezer eladott darabbal sikerült éves értékesítési rekordot beállítania a márkának. A 2018-as év
más szempontból is sikeres volt, a Mercedes-Benz tudhatja ugyanis magáénak az egyik legfiatalabb vevőkört, illetve a stabil európai és amerikai jelenlét után sikerrel vezették be a márkát az ázsiai piacokra is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy idén a
Mercedes-Benz V-osztály Indiában is megjelenik majd. A most bemutatott frissítések új lendületet biztosítanak a sikermodell számára. A legfontosabb újdonság az átdolgozott orrkialakítás és az OM 654-es négyhengeres dízelmotor-generáció megjelenése,
amelyben a csúcsot a 239 lóerős V 300 d modell (vegyes üzemanyag-fogyasztás 5,9-6,3 l/100 km, vegyes széndioxid-kibocsátás
154-165 g/km) jelenti. A V-osztályhoz elérhetővé válik a 9G-TRONIC automata váltó, emellett pedig a már ismert biztonsági és vezetési segédrendszerek, mint például az Active Brake Assist tudása is sokat fejlődött. A megújult V-osztály Európában 2019 márciusától lesz rendelhető. A Mercedes-Benz Vans üzletága az eDrive@VANs stratégia mentén folytatja fejlődését, így hamarosan
egy teljesen elektromos modellváltozat is bemutatkozik majd.
Új formaterv és még nagyobb kényelem
A V-osztály megjelenésében és minőségi összhatásában is kategóriája vezető helyét foglalja el. A modell
stuttgarti formatervezői olyan megjelenést alkottak
a típusnak, amely hűen követi a jelenlegi MercedesBenz személyautók formavilágát.
Új motor és új váltó – erőteljes és hatékony
A modellfrissítésnek köszönhetően a Mercedes-Benz
V-osztály megkapja a négyhengeres OM 654-es dízel
motorcsaládot a következő variációkban:
• V 250 d 190 lóerővel (140 kW) és 440 Nm nyomatékkal (vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,9-6,3 l/100
km, vegyes szén-dioxid-kibocsátás: 154-165 g/km)
• Továbbá – a kategória legjobb értékeivel – a V 300 d
239 lóerővel (176 kW) és 500 Nm nyomatékkal (vegyes üzemanyag-fogyasztás: 5,9-6,3 l/100 km, vegyes szén-dioxid-kibocsátás: 154-165 g/km)
Gyorsítás közben a V 300 d átmenetileg képes további 30 Nm nyomaték leadására (átmeneti nyomatéktöbblet) az 500 Nmes csúcsnyomaték mellett. A V 300 d álló helyzetből 7,9 másodperc alatt gyorsul fel 100 km/h-ra. Végsebessége 220 km/h.
Az új motorgeneráció még hatékonyabb és tisztább, miközben fokozott zaj- és vibrációszigetelése még visszafogottabbá teszi. A belső tér így válik kellemesen csendessé, miközben a zavaró vibrációk csökkentek.
Az új motorgeneráció innovatív oldaláról tanúskodik az alumíniumblokk és az acéldugattyúk, a még hatékonyabb égési folyamat, valamint a NANOSLIDE® hengerfalbevonat a motor belső súrlódásának csökkentése érdekében. Mindez az új V 250 d
esetében – az elődmodellhez képest – körülbelül 13 százalékos üzemanyag-megtakarítást eredményez.
Megújult V-osztály: még biztonságosabb
Az alapfelszereltség részét képező oldalszélasszisztens segítségével a vezetőnek még erős oldalszél esetén is könnyű dolga
van a megújult V-osztály úton tartásában. Az új Active Brake Assist fékrásegítő rendszer képes felismerni a ráfutásos baleset
kockázatát, amelyre kezdetben vizuális és akusztikus jelzésekkel hívja fel a figyelmet.
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A kényelem és a biztonság nálunk együtt jár
A VDL Bus & Coach több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a luxusbuszok fejlesztése és gyártása terén, ami minden tekintetben megmutatkozik. A kényelmi, a biztonsági, a technológiai és a konstrukciós elemek mind egyensúlyban vannak egymással,
aminek köszönhetően az utazás a VDL Futurában mindent egybevetve igazi élmény.
A VDL Futura FMD2 autóbusz számos lehetőséget kínál. A jármű turista- és helyközi szállításhoz egyaránt használható. Az 1250
mm-es padlómagasság könnyű be- és kiszállást tesz lehetővé, az opcionális széles középső ajtó pedig kazettás lifttel szerelhető
fel, mellyel mozgáskorlátozottak segíthetők be és ki. Aki a többfunkciós megoldást részesíti előnyben, annak a Futura FMD2
járművön rendkívül nagy csomagtér áll a rendelkezésére.
Biztonság, kényelem és megbízhatóság az utasok és a sofőr számára. Üzemanyag-takarékos, környezetbarát jármű, nagy teljesítményű motorok és kivételesen kis nettó járműsúly. A Futura egyesíti a fejlett technológiát a maximális tulajdonosi nyereséggel,
a "Proﬁt of Ownership"-pel. Az erőátvitel elemei a fejlesztéseknek köszönhetően tökéletesek, és egymáshoz kapcsolódva harmonikus, hatékony működést biztosítanak.
A különböző hosszúsági és magassági változatoknak, motoroknak, belső téri kialakításoknak és extráknak köszönhetően minden
minden igényt kielégít. Ötletes, moduláris szerkezeti megoldásokkal a járműváltozatok bármilyen üzemeltetési módhoz hozzáigazíthatók.
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Gajdán Miklós

Tudnivalók az olajcseréről
Motorolaj 1x1

Bár a mai, modern autók sokkal kevesebb törődést igényelnek, mint
a régiek, mégis meghálálják, ha a tél elmúltával egy kis figyelmet
szentelünk nekik.
A tavaszi karbantartás egyik lényeges lépése a motorolaj és
az olajszűrő cseréje. De miért ilyenkor érdemes, és egyáltalán mire, és miért éppen azzal az olajjal? Ezekre a kérdésekre
próbálunk most választ adni.

Az olajosdobozon a legnagyobb méretben a gyártó és az olaj
nevét tüntetik fel, de a második legnagyobb jelölés az olaj
folyóssági tulajdonságaira, azaz viszkozitására vonatkozik.
Jelen esetben ez 5W-30

Télen általában hideg van. Legalábbis hidegebb, mint például nyáron. Ezzel természetesen mindenki tisztában van, de
ez a különbség az évszakok között kihat a belső égésű motorral hajtott járművek, köztük az autók motorjaira is. A hidegindítások, a motor alacsonyabb hőmérsékletről kezdődő
melegedése, majd leállítás után alacsonyabb hőmérsékletre
visszahűlése jelentősebb páralecsapódással jár a motoron
belül, de ez a fajta használat már önmagában is jobban gyötri
a motort és benne az olajat, mint amilyennek a többi évszakban van kitéve. Ezért, ha évente csak egyszer cserélünk vagy
cseréltetünk motorolajat az autóban, azt érdemesebb tavas�szal megtenni.

Tényleg, de milyen időszakonként is kell cserélni? Ebben természetesen a gyári előírás a mérvadó vagy inkább irányadó.
A gyár ugyanis nem tudhatja, hogy mi hogyan használjuk autónkat, holott ez is befolyásolja, hogy milyen gyakran érdemes
olajat cserélnünk. Egyes márkák az autóhoz mellékelt használati utasításban megpróbálnak erre is kitérni, de ez nem általános.
Amelyik mégis, az azt ajánlja általában, hogy a motor fokozottabb terhelése esetén a csereidőszakot érdemes megfelezni. Itt
érdemes lehet megjegyezni, hogy jelentősebb terhelés alatt nem csak az autó sportosabb használatát, a motor állandó nagy fordulaton való pörgetését kell érteni, hanem a gyakori hidegindításokat és a rövid távú használatot is. Igénybevétel szempontjából
az átlagosnál az is megterhelőbbnek minősül, ha például rendszeresen kevesebb, mint tíz kilométert teszünk meg alkalmanként,
majd újabb hidegindítás következik. (Hidegindításon azt értjük, amikor nem üzemmeleg a motor, hanem a környezeti hőmérsékletről indítjuk. Ezért például a 30 Celsius-fokos kánikulában való indítás is hidegindításnak minősül, hiszen a hűtőfolyadék és
a motorolaj hőmérséklete egyaránt messze van az üzemi, körülbelül 90 fokos hőmérséklettől.)
Egyre több modern motorra adnak meg 20 ezer kilométeres vagy ennél is hosszabb olajcsere-periódust, azonban tudni kell,
hogy ezt általában úgy értik, hogy az autó egy év alatt le is futja ezt a távolságot. Ezért, aki szeretné, hogy a motorja – és ez
fokozottan igaz a modern, turbófeltöltéses motorokra – sokáig éljen, annak érdemes legalább évente lecserél(tet)ni a motorban
az olajat akkor is, ha a kilométerben előírt futásteljesítményt még nem sikerült elérni. Nagyobb futásteljesítmény esetén természetesen szóba jöhet az évente kétszeri (tavasszal és ősszel) vagy akár még többszöri olajcsere is.
Jó, cseréljünk, de milyen olajra? Természetesen ebben is a gyári előírás az irányadó, de néhány tulajdonság és jelölés ismeretében magunk is választhatunk motorolajat autónkhoz. Ez különösen érdekes lehet akkor, ha autónkhoz azzal egyező márkájú
olajat ajánlanak, és nem valamely nagy olajgyártóét. (Például a Honda is a saját, Honda márkájú olaját ajánlja, de így tesz a
BMW, az Opel és sok más márka is. Itt lehet érdemes megjegyezni, hogy az autógyárak természetesen nem gyártanak olajat, azt
valamelyik nagy olaj-előállítótól veszik meg. A BMW például a Shell olajait használja.)

Egy másik úton is elindulhatunk, de ehhez a motorolajok jelöléseinek ismerete szükséges. A leggyakrabban emlegetett tulajdonság, amire jelölést is helyeznek el a dobozon, a motorolaj folyóssága, azaz szaknyelven viszkozitása. Ebből kettő is van az olajnak,
az egyik a hidegen mutatott, a másik a melegen mutatott folyóssága. Ezt szokták még téli, illetve nyári viszkozitásnak nevezni,
ami abból a korszakból ered, amikor még külön téli és nyári olajat kellett használni az autókban. A mai, modern, szaknyelven
többfokozatúnak nevezett olajoknál erre természetesen már nincs szükség, mert azok az év minden szakában képesek feladatuk
ellátására.
A folyóssági tulajdonságot az olajos dobozon látható, a márkanév után a második legfeltűnőbb jelölés mutatja, például a következő formában: 5W-30. Itt a W előtti szám mutatja azt, hogy alacsony hőmérsékleten mennyire marad folyékony az olaj.
Minél kisebb a W előtti szám, annál alacsonyabb hőmérsékleten dermed meg az olaj, azaz veszti el folyósságát és ezzel azt a
képességét, hogy eljusson a kenési helyekre. Az 5W-30-asnál ez a hőmérséklet körülbelül mínusz 35 Celsius-fok, a 0W-vel kezdődőnél meghaladja a mínusz 40-et. A mi éghajlati körülményeink között azonban fontosabb ennél, hogy a minél alacsonyabb
hőmérsékleten megdermedő olaj ugyanazon a hőmérsékleten, például mínusz 10 fokon (ami azért előfordul), de akár plusz 20
foknál is, hígabb, jobban folyik, és így hamarabb eljut a kenési helyekre. Ez azért jó, mert így hidegindítás után kevesebbet működik a motor kenés nélkül vagy nem elegendő kenéssel. Ebből a szempontból a 0W-vel kezdődő olajok a bajnokok, ezek nulla
fokos külső hőmérsékleten való hidegindítás esetén már két-három másodperc után eljutnak a motor legtávolabbi zugába is.
Ugyanehhez az 5W-nek 8, a 10W-nek 28, a 15W-nek 48 másodperc kell. Ezzel együtt 0W-s olajat csak olyan motorba töltsünk,
amihez azt a gyártó ajánlja! A legtöbb mai autóba egyébként 5W-s olaj való.
A második szám a motor üzemmeleg állapotában (illetve a hivatalos mérés során 100 fokon)
jellemzi az motor olaj folyósságát. Minél kisebb a szám, annál folyékonyabb az olaj, minél nagyobb, annál kevésbé az, ezeket szokták kemény olajoknak nevezni. A ma általánosan elterjedt
meleg folyóssági (viszkozitási) érték a 30-as, de egyre több motorhoz ajánlanak már 20-ast
(0W-20-ast) is. Ez utóbbi előnye, hogy kevésbé dolgoztatja meg az olajszivattyút, és az ellenállása is kisebb a kenés során, így kiveszi a részét a fogyasztás csökkentéséből. Ez nagyon jó, olyan
motorba azonban mégse töltsük be, amelybe nem való, mert a túl folyós, azaz híg olajat az egymáshoz nyomódó fém alkatrészek kipréselhetik maguk közül, és így megszűnhet a kenés. Ennek azonban a fordítottja is igaz, vagyis olyan motorba, amihez ilyen híg olajat ajánlanak, nem
szabad két vagy három osztállyal „keményebbet” tölteni, mert az nem biztos, hogy képes behatolni a finoman, kis réssel illesztett alkatrészek közé, és akkor meg azért szűnik meg a kenés.
Még egy jelöléssel érdemes tisztában lenni. Ezt általában teljesítményszintként emlegetik, de
nem teljesen az. Az egyiket egy amerikai olajvizsgáló cég dolgozta ki, ezt API betűkkel jelzik, és
a mögötte lévő kétbetűs betűkombináció mutatja a szintet. Az S betűvel kezdődő a benzin-, a C
betűvel kezdődő a dízelmotorokra vonatkozik, és mindkettőre teljesül, hogy az ábécében minél
messzebb van az A-tól a második betű, annál alkalmasabb a modern, nagy teljesítményű, nagy
terhelést bíró motorokhoz. A benzinmotoroknál jelenleg az SN a legmagasabb fokozat. Ennél
hasznosabb, főleg a dízelautó-tulajdonosoknak az ACEA rövidítésű európai jelölés. Számukra
azért fontos ez, mert mutatja, hogy az olaj alkalmas-e a modern kipufogógáz-szűrő berendezésekkel (részecskeszűrő, SCR katalizátor) való együttműködésre vagy sem. Ilyenekkel felszerelt
dízelmotorokba ugyanis csak C jelzésű (például ACEA C3) olaj tölthető. Ha nem ezt tesszük, a
szűrő rövid távon eltömődik és tönkremegy! (Magyarázat: a C-s olajok kevés hamut képeznek,
és nem tartalmaznak a szűrőre káros összetevőket.) A benzinmotorokra egyébként A betűből,
az egyéb dízelekre pedig B betűből és egy számból álló jelkombináció vonatkozik. Erre is érdemes odafigyelni, mert például az A5/B5 jelzésű olaj – a hőmérsékleti viszkozitási jelöléssel csak
távolabbi összefüggésben – olyan híg, ami alkalmazását nem minden motorban teszi lehetővé.
A legtöbb motorba ma az ACEA A3/B3 jelű olaj alkalmas.
Egy biztos, érdemes törődni autónkkal, sőt, áldozni is rá, mert hosszú távon meghálálja. A tapasztalat azt mutatja, hogy a mai motorok könnyedén lefutnak 500 ezer kilométernél akár bőven hosszabb távot is megbontás nélkül – amennyiben gondos és szakszerű karbantartásban
részesülnek.
Gajdán

Gyári előírás hiányában vagy attól való eltérés esetén a legjobb az internethez, azon belül „barátunkhoz”, a Google keresőjéhez
fordulnunk. A keresőmezőbe beírva az olajválasztó vagy olajkereső szót, a Google számos találatot ad majd ki, amin elindulhatunk. Internetes olajajánlója szinte minden cégnek van, így például a MOL-nak, a Shellnek, az Eneosnak is, de sajnos nem
mindegyik magyar nyelvű. A logikája azonban mindnek azonos. Először ki kell választani a járműtípust (személyautó), majd
szépen sorban az autó márkáját, típusát, a motor méretét és típusát, valamint az évjáratot. Ha mindez megvan, a program több
ajánlatot is megjelenít attól függően, milyen igénybevételnek van kitéve az autó, illetve a motor, sőt azt is kiadja, mennyi az
utántöltési mennyiség, vagyis az is kiderül, mennyi olajat kell vennünk.

12

www.homm.hu n Homm Hiradó 2019/1

www.homm.hu n Homm Hiradó 2019/1

13

								

								

Szív: a testünk motorja

Ha a testünk a karosszéria, akkor szívünk a motor, agyunk pedig a processzor. Mivel
mai kultúránkban a szív- és érrendszeri megbetegedések vezeti a halálokok listáját,
következzék néhány szó a szívről.
A szív egy egybeépített, részben önálló elektromos vezérléssel bíró, két sorba kapcsolt pumpából álló szerv. A billentyűk
a szelepek. A szív jobb fele biztosítja a gázcseréhez szükséges
kisvérköri (tüdő) keringést, míg a bal szívfél a test vérellátását. A szív annyiban különbözik egy motortól, hogy ha megáll, annak visszafordíthatatlan következményei vannak. Ennek
megfelelően állandóan, legalább alapjáraton kell működnie.
Ha belegondolunk, hogy egy nyugalomban lévő felnőtt ember szíve egy nap alatt körülbelül százezerszer húzódik össze,
ezzel alapjáraton több, mint hétezer liter vért keringet, elcsodálkozhatunk a tökéletes konstrukción. A szív működéséhez
szükséges energiát az általa keltett véráram biztosítja a koszorúereken keresztül.
Ha a koszorúerek beszűkülnek (ezt nevezzük koszorúér-betegségnek), a szív izomzatának vérellátása nem lesz elegendő
a fokozott igénybevételhez, de ha a szűkület súlyosbodik, a
nyugalmi állapothoz sem. Fokozott igénybevétel lehet a testmozgás, stressz, egyéb betegségek okozta megnövekedett
keringési igény.
Szívinfarktust okoz, ha egy ér elzáródik és az ellátási területe
nem kap vért. Ebben az esetben ezen a területen a szívizom
elhal, hegesedik. Sajnos az elhalt szívizom nem pótlódik.
Szívinfarktus tünete jellemzően a nyugalomban fellépő mellkasi, általában szegycsont mögötti, mozgással illetve légzéssel nem befolyásolható fájdalom, mely lehet nyomó, szorító,
égető, maró, olykor szúró jellegű. Gyakran sugárzik a bal karba, állkapocsba, nyakba, de sokszor felhasi panaszokat okoz.
Társulhat hozzá légszomj, hányinger, halálfélelem, eszméletvesztés. A szívinfarktus kezelése akkor lehet eredményes, ha
az elzáródott eret szívkatéterezés útján korán sikerül megnyitni. Minden perc számít, így e tünetek fellépése esetén azonnali orvosi segítséget kell kérni (mentőt kell hívni!).
A szívritmust a szív saját elektromos vezérlő rendszere biztosítja. A jobb pitvarban elhelyezkedő sinuscsomó küldi a
az órajelet, az itt keletkezett ingerület terjed a szív vezetőrendszerén keresztül a pitvarokra, majd tovább a kamrákra.
Ingerképzési illetve vezetési zavar esetén beszélünk szívritmuszavarról, ami az ártatlan, szinte figyelmet sem igénylő,
normál variánstól egészen az életet veszélyeztető változatig
terjedhet. Ritmuszavar járhat lassú, gyors, illetve szabálytalan
szívveréssel.
A „szelepek”, azaz szívbillentyűk a vér áramlásának irányát
határozzák meg. Ezek betegsége általában romló terhelhetőséggel, fulladással, lábdagadással, egyes esetekben eszméletvesztéssel jár.

Melyek azok a fő tünetek, amik a szív megbetegedésére utalhatnak?
• Romló terhelhetőség,
• terhelésre jelentkező légszomj vagy fulladás,
• mellkasi fájdalom,
• ha fekvésből légszomj miatt föl kell ülni,
• hirtelen jelentkező és szűnő megszédülés, elgyengülés,
• eszméletvesztés,
• indokolatlanul szapora szívverés,
• elhúzódó, kétoldali lábdagadás.
A tünetek általában jól kezelhetők, az ember a munkaképességét jó eséllyel meg tudja őrizni, vagy adott esetben visszanyerheti.
A szívbetegség megelőzésére kell helyeznünk a hangsúlyt.
Kialakulásának valószínűségét tudjuk csökkenteni egészséges
életmóddal:
• kerüljük a dohányzást
• mozogjunk sokat (lehetőleg naponta), sportoljunk,
• súlyfeleslegünktől szabaduljunk meg,
• szűrésképpen ellenőrizzük vérnyomásunkat, szükség
esetén kezelés beállítása indokolt!
• időszakosan végeztessünk vizsgálatot anyagcsere-betegség (elsősorban cukorbetegség, magas lipid-koleszterinhúgysavszint, vesebetegség) kizárására, mert ezeket
szükség szerint kezelni kell!
• egészséges étkezés, a bizonytalan alapanyagokból álló
ételeket lehetőség szerint kerüljük.
A mozgás, amellett, hogy az embert kondícióban tartja, a keringést is serkenti. A szívnek – akár egy motornak – jó tesz,
ha néha rendes fordulatszámon, megfelelő bemelegítés után
megpörgetik.
Dr. Nényei Zoltán kardiológus

Tanulságképpen: balesetek elemzése
Kolozsvári Antallal
Légy képben, és tanulj mások esetéből, hibáiból!
Soha, semmi nem lehet fontosabb az emberi életnél.
Az E1/1975 KPM-BM rendelet szerint a KRESZ előírásainak ismerete és betartása valamennyi
közlekedésben résztvevő számára kötelező.
3. § (1) Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és
vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon
és ne zavarjon.
25. § (1) „ Járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az
út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni;
figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.”
Sajnos, az élet ismét igazolta, hogy a közlekedés a „legveszélyesebb üzem” kategóriába tartozik.
Az autóbusz-vezetői munkakörben dolgozókra különösen
nagy felelősség hárul, hiszen az anyagi javakon túl az emberi
élet és testi épség megőrzése kiemelt munkaköri kötelesség.
A járművezetés közben hozott rossz döntés, elvétett, felületesen átgondolt vagy át nem gondolt mozdulat, kijavíthatatlan,
sok esetben pedig visszafordíthatatlan eredményűvé válhat.
Esettanulmány:
2018. 12. 08-án hajnalban, 04.40-kor lakott területen belül
közlekedő autóbusszal, a vezető az adott körülmények figyelmen kívül hagyásával és rossz döntések sorozatával egy vétlen ember halálát okozta.
Az autóbusz vezetője, a KRESZ 26. §-ában előírt sebességhatárt figyelmen kívül hagyva közlekedett járművével, és egy bal
ívű kanyarban nekiütközött az út szélén várakozó, Volkswagen
típusú gépkocsinak. Az ütközést követően áttért a menetirány
szerinti bal oldalra, ahol „félfrontálisan” összeütközött egy
szabályosan közlekedő gépkocsival.
Az autóbusz tachográfja rögzítette a tényleges haladási sebességet.
A járművek az összeütközést követően az út menti árokban
álltak meg. Az egymással szembe haladó járművek tömegmozgási energiái összegződtek, és ennek következtében a
személygépkocsi vezetője belehalt a sérülésébe.

Az alábbi tények már a helyszínen egyértelműen tisztázódtak:
1. Esős idő, erősen nyálkás útfelület
(A tapadási tényezők jelentős romlása esetén a sebességet
a megváltozott tényezőkhöz kell igazítani, a csökkentés elengedhetetlen.)
2. Korlátozott látási viszonyok
(A jármű sebességét mindig úgy kell megválasztani, hogy a
belátott távolságon belül meg lehessen állítani minden olyan
akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítani
lehet.)
3. A lakott területen megengedett sebesség túllépése
(A KRESZ 26. §-ban meghatározott 50 km/h sebességértéket
soha nem szabad átlépni.)
4. Az oldaltávolság helytelen megválasztása
(A kikerülést és az előzést a KRESZ 34. § és a 35. §-ában leírtak
szerint, a szabályok fokozott szem előtt tartásával kell végezni,
főleg olyan esetekben, amikor a manőver az út menetirány
szerinti igénybevételével jár.)
Tanulságként már most annyit levonhatunk, hogy az autóbusz vezetése rohanó világunkban mindenkitől még alaposabb szabályismeretet (önképzést) és azok maradéktalan
betartását, előrelátást, óvatosságot, gondos végrehajtást
kíván.

MINDENKIT HAZAVÁRNAK!
SOHA NE HAJTS GYORSABBAN, MINT AHOGY
AZ ŐRANGYALOD REPÜL!

14

www.homm.hu n Homm Hiradó 2019/1

www.homm.hu n Homm Hiradó 2019/1

15

								

Kirándulás tippek

Ipolytarnóci Ősmaradványok – a családi és céges élménytár

A szekszárdi borvidék
egyik
legszebb
dűlőjében,
a Nyéki„A szekszárdi
borvidék
egyik legszebb
dűlőjében,
a Nyéki-hegyen
található,
1883-ban
épült, présház
sárközi présház
hegyen található
1883-ban
épült
sárközi
adjaadja
a hátteret
a hátteret
kézműves boraink elkészítéséhez.”
ézműves boraink
elkészítéséhez.”

A szekszárdi Garai Pince
A felújítás során a hatalmas diófák közé hangulatos borteraszt alakítottunk ki, ahol házias sváb és magyar ételeket szolgálunk fel borvacsoráin
kon. A pincészetet körülölelő kéthektáros szőlőterület részben régi telepítésű Kékfrankosból, részben új telepítésű Cabernet Sauvignonból
és Syrah-ból áll. 2018-ban Merlot fajtát is telepítettünk. A Garai Pince a szekszárdi borvidék más településeiről is vásárol kiváló minőségű borszőlőt, így a saját termesztésű Kékfrankos, Cabernet Sauvignon
és Syrah borok mellett Cabernet Franc, Merlot, Kadarka, Zöldveltelini,
Chardonnay, Olaszrizling és Sauvignon Blanc is kóstolható a pincelátogatás során. A technológia és a pince mérete korlátozott mennyiség
feldolgozását teszik lehetővé, így garantáltan kézműves borokat készítünk. A borkóstolók és borvacsorák résztvevői a borosgazda vezetésével megismerkedhetnek a kézműves borok készítésének fortélyaival.
Csoportokat 50 főig tudunk fogadni.
Az idelátogatók gyermekeit a korábban a nagypapa által használt kádárszerszámokból kialakított kis kiállítás és izgalmas játszótér várja.
A bortúrák szerelmeseit egy ódon présház falai között kialakított, hat
főt befogadó, pincével, fürdőszobákkal, jól felszerelt konyhával ellátott
vendégház is várja.

KAPCSOLAT:
Nyéki-hegy, hrsz. 878. • GPS: 46.224352, 18.693930
46°13'27,6672"N 18°41'38,148"E
Megközelítés: M6 autópálya, Bátaszéki lehajtó, Bonyhád
irányába indulva, Lajvér településre befordulva, első földes
út jobbra. Nyitvatartás: Előre egyeztetett időpontban.
Telefon: +36 20 9454 377, Garai Zoltán • E-mail:
garaipince@gmail.com • web: www.garaipince.hu
www.facebook.com/GaraiPince
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Budapesttől 140 km-re található kontinensünk egyik legösszetettebb és látványosan kiépített ősmaradványlelőhelye, az 510 hektáros Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület.
17 millió éves állatok lábnyomai, 23 millió éves cápafogak és
számos élmény várja azokat, akik ellátogatnak az Ipolytarnóci
Ősmaradványok természetvédelmi területre 2019-ben.
Az Ipolytarnóci Ősmaradványokra a 19. század folyamán figyeltek fel, amikor is megállapították, hogy a Borókás-árok
felett átívelő természetes híd, amit a helyiek gyurtyánkőlócának hívtak, nem más, mint egy sok-sok millió éves ősfa.
A területen folytatott kutatások során 1900-ban számtalan
cápafogat, valamint egy 17 millió évvel ezelőtti vulkánkitörés nyomaiként, több ősállat lábnyomát fedezték fel. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által működtetett kirándulóhely
családok és baráti társaságok, valamint cégek csapatépítő
programjai számára is élménydús programot kínál.
Túrák a 17 millió évvel ezelőtti világba
A legnagyobb élmény Ipolytarnócon továbbra is az őslábnyomokhoz vezető geológiai tanösvénytúra, amelynek keretében
holografikus animációs technológia segítségével az állatok
életnagyságban és ott kelnek életre a geológiai tanösvény
túra végén, ahol a vulkáni katasztrófa idején voltak. Az új
technológia lehetőséget nyújt arra, hogy a sok száz lábnyom
„gazdáit” megismerjük, az életnagyságú animáció pedig segít
abban is, hogy jobban el tudjuk képzelni a mozgásukat, viselkedésüket.
A területen látottak jobb megértését 4DX mozivetítés segíti.
Emellett 2017 őszén jelent meg a GUIDE@HAND Bükki Nemzeti Park Igazgatóság okostelefonos alkalmazás, amely IOS és
Android platformon is elérhető. Az applikáció idegenvezető
funkciója segítségével még élvezetesebb lehet az Igazgatóság
tanösvényhálózatának felfedezése. A platform kiválasztásakor
nagyon fontos szempont volt, hogy az applikáció offline is
használható legyen, hiszen a hegyek között sok esetben nincs
térerő. A keretprogram lehetőséget biztosít arra is, hogy a
vendégek a túra közben fotókat, feljegyzéseket vagy videó-

kat készítsenek, amit aztán a saját élménytárban tárolhatnak
vagy akár az útvonalat is bemutató élménytúraként megoszthatnak a közösségi csatornákon. Csoportok VR szemüvegen
tekinthetik meg a terület négy évszakos változását, míg a
gyerekek számára a fogadóépületben elhelyezett információs
terminálokon interaktív játékok segítik a látottak feldolgozását.
Lombkorona tanösvény és játszótér
2018-ban újult meg a lombkorona tanösvény, amely a kaland
mellett lehetőséget enged a terület különleges természeti értékeinek egyedi megismerésére is. Emellett a kisebbeket játszótér várja, a miocén erdőben pedig életnagyságú ősállatok
fogadják a vendégeket.
Az Ipolytarnóci Ősmaradványok mint a Novohrad-Nógrád
UNESCO Globális Geopark egyik beléptető kapuja, információs központ
A fogadóépületben eddig is információt kaphattak a látogatók a környező geológiai látnivalókról és a Novohrad-Nógrád
Geopark programjairól, azonban ezekhez az információkhoz
kevésbé irányított formában juthattak hozzá. Az Ősmaradványokat működtető Bükki Nemzeti Park Igazgatóság azonban
szeretné, ha a területére érkező vendégek minél szélesebb
körű információkhoz juthatnának a környék természeti és
épített örökségéről, valamint a kapcsolódó turisztikai szolgáltatásokról. Ennek érdekében az Ősfenyő Belépő Fogadóépületben információs terminált alakítottak ki a geológiai
látványosságok bemutatására, a már említett GUIDE@HAND
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazásban pedig már elérhető a Geoparkot bemutató navigációs program.
Az Ipolytarnóci Ősmaradványokról minden információ elérhető a www.osmaradvanyok.hu weboldalon, ahol kedvezményes árú online jegyvásárlásra is lehetőség van.
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Ez történt a Homm Kft.-nél
Iroda átalakítások

								

Közérdekű híreink
Jabil dolgozószállítás
A Jabil a világ legnagyobb elektronikai vállalatainak beszállítója, vevőköre kiterjed a szórakoztató elektronika, a
védelmi- és légiipar, az autóipar, az üzleti és fizetési rendszerek, a számítógép- és adattároló rendszerek, a számítástechnikai hálózati elemek, továbbá az ipari megoldások,
az orvostechnika- és berendezésgyártás, a távközlés, valamint a „clean” környezettudatos technológia területére.
Az amerikai tulajdonú cég, a Jabil Circuit Magyarország
Kft. 2000-ben nyitotta meg gyárát Tiszaújvárosban. Az
anyavállalat globálisan harmadik legnagyobb, Európában
pedig a legnagyobb gyáraként csaknem 3500 embert foglalkoztatnak hazánkban.

Szerződéseink, munkáink gyarapodásával, nagy örömünkre, kollégáink létszáma is egyre bővül, így szükségessé vált az irodai környezet átalakítása, bővítése
központi telephelyünkön, a Hídvég utcában.
A „fő” irodából modern, stílusos recepciót, fogadóhelyiséget hoztunk létre, a konyhából pedig meghitt kávézót alakítottunk ki. Pénzügyünk is bővült: öt kollegina
látja el a pénzügyi és kontrolling feladatokat. Létrehoztuk saját új munkaügyi irodánkat, ahol három kolléganő
intézi a Homm Kft. rohamtempóban bővülő állományának munkaügyi feladatait. Forgalmi részlegünk teljesen
új, modern, külön irodát és hozzá saját tárgyalót kapott.
Bízunk benne, hogy minden, érintett munkatársunk
szívesen fogadta ezeket a változásokat és vendégeink
is örömmel jönnek hozzánk beszélgetni, tárgyalni vagy
akár egy baráti kávét meginni.

Cégünk 2018. szeptemberétől végzi a személyszállítást a
Jabil részére. 2019. március 1-jéig két vonalon szállítottuk
a munkavállalókat, azóta pedig minden dolgozói járaton a
Homm Kft. autóbuszai végzik a személyszállítást.

Elkezdődött a székesfehérvári
építkezés
A tél elmúltával, március végén indulnak a kivitelezési
munkák Székesfehérváron, ahol modern autóbuszjavító,
mosó, iroda- és kiszolgálóhelyiségekből álló komplexum
építésébe kezdünk. Háromállásos műhelyből és mosóból,
valamint egy 250 nm-es iroda, raktár és szociális helyiségekből álló épület terveztünk, amelyet korszerű, megújuló
energiával fogunk hűteni és fűteni. Év végére már szeretnénk ebből a minden igényt kielégítő egységből kiszolgálni a székesfehérvári partnereinket.

A Pető Intézet gyermekeinek szállítása
Társadalmi felelősségvállalásunk jegyében február 6-án
a Pető Intézet óvodásai utaztak velünk az Ariona fiolája című művészetpedagógiai foglalkozásra, melyet az Új
Budapest Galéria szervezett. Nagy öröm volt számunkra
hozzájárulni ahhoz, hogy a kicsik részt vehessenek ezen a
nagyszerű programon.
A Pető Intézettel hosszabb távon is szeretnénk együttműködni, bízunk benne, hogy több hasonló eseményre vihetjük majd el a gyermekeket.
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Szépirodalmi rovatunk
"Nem kívánok ragyogást, pénzt, dicsőséget. Csak egy tűzhelyet kívánok. Hívó lámpafényt, meleget azoknak, akiket
szeretek. Egy darab kenyeret, csendet, pár halk szót, jó könyvet és kevés embert.
De az aztán Ember legyen!"
Fekete István

Fekete István: TAVASZ
A hajnal széllel érkezik, elsuhan a fatetők felett, aztán elszáll a csalit bokrai közé, és szétszórja a didergő világosságot.
Hideg van még. Az ágak fázósan hajladoznak, a tölgyfák levelei szárazon zizegnek, és konokul ragaszkodnak anyjukhoz, mert
a tölgy mereven elutasította a nagy számtartót, az Őszt, amikor felszólította a fákat hogy tessék fizetni.
– Nem! – mondta a Tölgy meg a Cser – nem és nem...
– A földtől kaptátok őket, ennyi tisztesség igazán lehetne bennetek...
– Majd tavasszal visszaadjuk, de most eredj a dolgodra, mert gorombák leszünk.
Az Ősz megcsóválta a fejét – mert nem szeretett veszekedni – és odább ballagott. A puha nyárfa aztán első szóra leszórta
ezüstjét, a nyír aranyát, s a többiek mind apró levélpénzeiket, amelyeket kölcsönkaptak egy esztendőre. Csak a fenyők maradtak
zölden, mert nekik folyószámlájuk van – folyton kölcsönöznek, de fizetnek is –, de még köztük is van olyan – a vörös fenyő –,
amely éppen úgy lehullatja tűlevelét, mint a hárs vagy a többiek a lombot.
A hajnal egyre világosodott, a szél tanácstalanul kerengett összevissza, aztán megállt, mert a keleti ég pereméről vörösen és
mérgesen nézett az erdőre a nap.
– A havat nézi – suttogta a hajnal a szélnek –, már tegnap mondtam, hogy takarítsd el.
– Havas seprűvel nem lehet havat takarítani – sziszegett a szél. – Adjon az öreg meleget, hiszen magam is össze vagyok
gémberedve. Favágók tüzével nem lehet az egész világot felmelegíteni... Tőlük próbáltam egy kis meleget lopni, de olyanokat
mondtak, amit jólneveltségemre való tekintettel inkább elhallgatok.
– Csak-csak-csak – szaladt végig az avaron egy feketerigó –, csakhogy a favágók is elmentek már, és nem is csodálom, hogy
szidtak, egész télen fújtad őket.
– Az a dolgom! – sziszegett mérgesen a szél – nem élhet meg mindenki fuvolázásból.
– Ki így, ki úgy – csattogott a rigó – és elmerengve nézett maga elé –, úgy érzem, nemsokára előveszem fuvolámat. Csak-csak
olyan feledékeny ne lennék! Az ősszel eltettem valahova, de ideje, hogy megkeressem.
Azzal elrepült.
A szél és a hajnal utánanéztek.
– Ez a Füstös mond valamit – suttogott a hajnal, de el is hallgatott, mert ragyogni kezdett az erdő, s a nap millió sugara a
hónyomott avarra mutatott.
– Segítsetek nekik! Itt az ideje...
A szél langyos suhanással lendült az avar fölé, s emelgetni kezdte a száraz leveleket, a hajnal pedig kiemelte a levelek alól
egy-egy hóvirág fehér kis bimbóját.
– Fény – suttogták a kis virágok –, világosság. – Meleg nem lesz?
– Lesz! – nevetett a nap, és közelhajolt a földhöz, olyan közel, hogy a téli fagy párává omlott, a völgyek gőzölögni kezdtek, a
fák hideg kérge átmelegedett, és a Tölgy meg a Cser is fizetni kezdett, mert az új levelek lelökték a tavalyiakat.
A feketerigó is megtalálta közben fuvoláját, de valami nedvesség érhette a télen, mert az első hangok nagyon kenetlenül
sikerültek.
– Nincs neki... nincs neki hangja – kiabálták a cinkék, mire a rigó kissé szégyenkezve elhallgatott.
– Majd lesz, ha felmelegedik... de titeket nem kérdett senki – azzal lerepült a földre, és kaparni kezdett a száraz levelek között.
A zörgésre egy nagy nyúl ugrott ki a bokor alól, de nem ment messze, amint meglátta, hogy csak egy rigó ijesztette meg.
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– Szeretném tudni, hogy hol pihenhetek meg végre? – nézett a rigóra.
– Csak-csak – csakis a napon – csattogott a rigó –, hopp, egy szép giliszta.
A nyúl bajusza rezgett az utálattól.
– Giliszta – fintorgott –, hallani is rossz... – nyújtózkodott, aztán elindult a völgy felé, ahol a bokrok alsó ágait el lehetett érni,
s a nyúl ezt csemegének tartotta.
A nap ekkor már magasan úszott a dombok felett. A vízmosások partján melegen rengett a levegő, s a szél is unottan piszkálta
a leveleket, mert egyedül volt, és sóhajtásaira nem válaszolt senki.
– Az én szolgálatom lejárt – mondta az előbb a hajnal, és a szél egyedül maradt.
– Igazán kibújhatnátok már magatok is, nyomjátok egy kicsit – susogott a levelek alá a bátortalan virágoknak –, nekem másutt
van dolgom.
– Hehehe-hihihi – nyerített egy nagy zöld harkály –, a szél lusta, a szél heverészni akar. Hát az ibolya, hát a kankalin? Tessék
dolgozni, és róluk is lebontani a téli avart.
– Majd lebontom én azt a piros sapkát a fejedről, aljas besúgó, éppen oda indultam. – Ezzel fellendült a levegőbe, és leereszkedett a domboldalon, ahol száradóan zizegett a tavalyi fű, és egy őzsuta melengette magát a napon.
– Nem bánom, ha letelepszel kicsit – szimatolt az őz –, de ne mozogj nagyon, mert akkor mindjárt hidegebb van. A téli szőr
már nagyon viszket, és csak a meleg indítja meg.
A szél elterült a domboldalon, és csak néha került egyet-egyet. Ilyenkor az őz mindig beleszagolt, hogy nem hoz-e valami
gyanús szagot. Emberszagot, de a lengő levegő tiszta volt.
– Ámbár talán nem is menekülnék – vakarta meg füle tövét –, ilyenkor már nem szól a puska, és nekem kicsinyeim lesznek...
– Nekünk is! Nekünk is! – vijjogott magasan két ölyv, és egyetlen szárnymozdulat nélkül vágták óriási köreiket a ragyogó
magasságban.
Később az őz lehunyta szemét, mert nagy lett a csend. Fűszál sem mozdult, levél se perdült, még az apró gyapjas kis felhők is
megálltak, kissé tanácstalanul, mert átutaztak éppen ezen a tájon.
– Mi van? – gomolyogtak – mi van?
– Semmi – vijjogtak az ölyvek –, hát nem érzitek, hogy a szél is elaludt? Melegedjetek!
– Köszönjük – emelkedtek felfelé a felhők –, köszönjük! Ennél butábbat csak egy keselyű mondhatott volna – hiszen a hőség
megöl minket... – És emelkedni kezdtek a rideg magasságok felé, ahova nem ért fel a földről felsugárzó meleg.
De a kis felhők bánatával nem törődött senki. A szél napokig aludt, az őz elhullatta vastag téli szőrét, az ölyvek kijavították
tavalyi fészküket, a bokrok alján annyi volt az ibolya, hogy. kaszálni lehetett volna, s az erdő visszhangzani kezdett az érkezők
dalától.
De a szél még mindig aludt, s amikor felébredt, nem ismert rá a tájra, mert virágzott a vadcseresznye, s az erdő alatti nagy,
kopár legelőt zöld lehelet vonta be, mert megindult a füvek országa.
– Megnézem – tápászkodott lustán a szél –, megnézem – és átlendült a fák koronáján, ahol kis zöld levélkék bontották ki
szárnyukat, s a szél érintésétől puhán, távolian megzendült az erdő.
– Majd visszajövök, és muzsikálunk – intett a fáknak a szél –, előbb megnézem azt a mozgalmasságot ott kint, a legelőn.
A nap lángolóan úszott az égen, s a meleg levegő reszketve hintáztatta egy kolomp kondulásait, mert az anyajuhok kihozták
már fehér bárányaikat, és egy legényke fütyörészve támaszkodott hosszú juhászbotjára; mellette ült kutyája és hallgatta.
Nagyot aludtam – gondolta a szél –, de éppen eleget rohangáltam a télen. Megsimogatta a legényke arcát, felborzolta a kutya
szőrét, és belefújt a szamár orrába, aki a galagonyabokor mellett lógatta fejét.
A szamár egészségeset tüsszentett, aztán ledobta magát a fűre, ide-oda hánykolódott, négy lábával az ég felé kalapálva.
– Mi az, mi az? – rohant oda a puli.
A szamár előbb kirugdalództa magát, aztán felkelt, és elhúzta száját, mintha nevetne.
– Szamár! – mondta a szamár a kutyának, fülét vidáman billegetve – szamár, hát nem érzed, hogy tavasz van?
Váradi Gábor kollégánk ajánlásával
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A húsvét a kereszténység
legnagyobb ünnepe

A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon,
vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstől,
de megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a
halál felett.
Nagyböjt

A húsvét a keresztények legnagyobb és legfontosabb ünnepe,
e napon ünneplik Krisztus feltámadását. A negyven napig tartó böjt, azaz a hústól való tartózkodás (nagyböjt) húsvétkor ér
véget, innen származik az ünnep magyar elnevezése is.
A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a
harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem
szabadította meg a világot a szenvedéstől, de megváltotta
minden ember bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. A mindenkori húsvét időpontja a Holdtól
függ: húsvét vasárnapja a tavaszi napéjegyenlőséget – azaz
március 21-ét – követő első holdtölte utáni első vasárnap. A
húsvét így eshet március 22. és április 25. közé.
A magyar szó: húsvét, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.

A nagyböjt első napja a katolikus naptár szerint a hamvazószerda, ami a farsangi időszak utáni első nap. A húsvétot
megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való
elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvét, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.
Miért éppen negyven napig tart a nagyböjt? A Szentírásban
számos esemény kapcsolódik a negyvenes számhoz. Jézus
Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt negyven
napot töltött a pusztában. Negyven napig tartott a vízözön,
negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai-hegyen és Jónás próféta negyvennapos böjtöt hirdetett Ninivében.
A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés kifejeződését szolgálja, jelzi az ember Isten
iránt tanúsított szeretetét és az érte való áldozatvállalását.
A hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a
hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még ma
is őrzik ennek emlékét: az előző évben virágvasárnap megáldott, majd később elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek
homlokára, miközben ezt mondja: „Emlékezzél, ember, hogy
porból lettél és porrá leszel!” A hamu egyszerre jelképezi az
elmúlást és a megtisztulást.
A VII. században alakult ki a mai gyakorlat, hogy a nagyböjt
kezdetét az első vasárnap előtti szerdára tették, így hamvazószerdától húsvét vasárnapig nem negyven, hanem negyvenhat
nap telik el, ugyanis a közbeeső hat vasárnap nem böjti nap.

Húsvéti ételeink
A katolikusok húsvéti ünnepének évszázadok óta egyik kiemelt mozzanata a jellegzetes húsvéti ételek – kalács, sonka, bárány,
tojás stb. – megszentelése. E húsvéti eledelek jellegzetes régi neve a kókonya, amelynek eredetét nyelvészeink egyelőre még
nem tisztázták. A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bibliában keresendő. Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az
emberiség megváltására jött a földre: "Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk".

A klasszikus bárányborda receptje

A bárányborda akkor jó, ha jó szaftos, jó fűszeres, omlós, mély vöröses-rózsaszín
színű. Az igazi bárányborda ismérve, hogy ne essünk túlzásba a sok fűszerrel.
A bárány íze önmagában legyen jó, a fűszerek csak emeljék ki az ízét, ne uralják.
Elkészítés:
1. Tisztítsuk meg a bordát, majd a rozmaringgal, a kakukkfűvel és a
reszelt fokhagymával jól dörzsöljük be. Szórjuk meg frissen őrölt fekete borssal. A bordát tegyük vastag műanyag zacskóba, locsoljuk meg
olívaolajjal. Egyengessük úgy, hogy minden oldalát befedje a fűszerkeverék. Ha szeretnénk zamatosabb húst kapni, helyezzük a hűtőbe
éjszakára, de sütés előtt mindenképpen hagyjuk legalább egy-két órát
állni.
2. Melegítsük elő a sütőt 250 °C-ra. A tepsibe tegyünk olajat vagy egy
kis zsírt, ízlés szerint. Szórjuk meg a bordát sóval és borssal. Helyezzük
a bárányt csonttal lefelé a tepsibe. Fedjük be egy kis fóliával, így nem
ég meg.
3. Süssük 250 °C-on 8-10 percig, majd csökkentsük a hőfokot 180 °Cra. 10-15 percig süssük tovább (méretétől függően), amíg a teteje
szép barna nem lesz. Vegyük ki a sütőből, fedjük le fóliával és hagyjuk
pihenni 5-10 percig.
Vágjuk a bordát el a csontok között, és tálaljunk két-három szeletet
fejenként.
Köretként készíthetünk krumplipürét vagy sült krumplit, de akár a bárány mellé is helyezhetünk zöldségeket, így azok is megpárolódnak.

Hozzávalók:
1 vagy több nagy bárányborda,
2 tk rozmaring,
1 tk kakukkfű,
3 gerezd fokhagyma,
só, bors,
2 evőkanál olívaolaj

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 Bauman Péter műszaki vezetőnél lehet, az alábbi elérhetőségeken:
bauman.peter@homm.hu vagy +36-20/442-4747.
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.
Miskolcra
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, karosszérialakatost
keresünk azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel.
Az állások betöltéséhez szakirányú végzettség szükséges.
Jelentkezni Molnár Tamás műszaki vezetőnél lehet, az alábbi elérhetőségeken:
molnar.tamas@homm.hu vagy +36-20/257-0979.
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.
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