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Tisztelt Partnereink! Kedves Kollégák!
Napjaink gazdasági mutatói és elemzései egyre arra utalnak, hogy a 
vállalkozások működésében felértékelődik a munkatársak, a humán 
erőforrás szerepe. Ezt tapasztaljuk a személyszállításban is, amikor dolgozók 
ezrei jutnak el közreműködésünkkel munkahelyükre és onnan otthonukba, 
és látjuk ezt akkor is, amikor vállalatunk munkatársairól gondolkodunk. 

Mert professzionális szolgáltatást csak rátermett, motivált, magasan és 
folyamatosan képzett csapattal lehet megvalósítani. Ezért törekszünk a 
legjobb kollégák alkalmazására, megtartására, valamint, hogy karriertervezés 
és jövőkép biztosításával olyan hátteret tudjunk biztosítani számukra, amely 
lehetővé teszi a koncentrált és magas színvonalú munkavégzést.

Mert úgy gondoljuk, hogy értékes munkaerő nélkül nincs értékteremtés. Célunk pedig ez. Hisszük, ha egy vállalat ránk 
bízza legnagyobb kincsét, a munkatársait, hogy azok pontosan és biztonságosan érkezzenek meg munkavégzésük 
helyére, és ha ennek az elvárásnak meg tudunk felelni, az érték.

Minket is erősít ez a bizalom, amelyet egyre inkább megtapasztalunk. Szeretnénk ebből valamit viszonozni, ahonnan 
kapunk, oda valamit vissza is adni. Ezért a közelmúltban két nyírségi, jelentős részben hátrányos helyzetű tanulókat 
nevelő iskola diákjait hívtuk meg budapesti kirándulásokra. Így egy-egy családban már nemcsak a munkába járó 
családfenntartó került kapcsolatba a Homm Kft-vel, hanem a gyermekek is. Akciónkat nagy érdeklődés kísérte, ezt 
bizonyítja közösségi oldalunkon a kirándulást bemutató kisfilm sokezres nézettsége. Folytatjuk!

Jó utat, jó munkát!
Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezető
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telephely-bemutató
Hídvég utcai telephely, Garázsszolgálat
Tevékenységünket 2016 szeptemberében kezdtük el a 
cégnél. A jelenlegi létszám 2018 szeptemberében alakult 
ki, amikor csatlakozott hozzánk Repka Béla kollégánk, aki 
egy hosszú kihagyás után jött vissza a céghez, immáron a 
háttér munkát erősíteni. A feladataink körébe tartozik az 
újonnan beszerzett autóbuszok forgalomba helyezése, a 
budapesti és hozzátartozó buszok szervizelése és műszaki 
vizsgáztatása. 2016 óta több mint 140 autóbuszt és 20 
egyéb jármű forgalomba helyezésében vettünk részt. 
Nyugodtan mondhatom, hogy ezen a területen minden 
kollégára maximálisan számíthatok. Remélem, hogy még 
sokáig tudunk egymást segítve együtt dolgozni, akár 
könnyebb, akár nehezebb időszakokat élünk meg.

Hidvégi Máté, telephely vezető
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Repka béla
Garázsmester
Tizenkét évet dolgoztam a cégnél, mint különjáratos gépkocsivezető. Négy 
év kihagyás után, 2018 szeptemberében tértem vissza a „régi cégemhez”. 
Immáron a pesti telephely és a buszok ügyintézésében nyújtok segítséget 
Hidvégi Máté kollégámnak. Jelenlegi pozíciómban jól érzem magam, rengeteg 
kihívással kell szembenéznünk, melyet mindig sikeresen megoldunk. Azt 
gondolom, hogy egy nagyon jó csapat része vagyok. Remélem, hogy még sok 
feladatot fogunk együtt megoldani!

Kollégák bemutatása,  
Hídvég utcai telephely, Garázsszolgálat

Grabant tibor
Műszaki ügyintéző
Tizenhatodik éve dolgozom a cégnél. Azt gondolom, ez idő alatt sok mindent 
megéltem a cég életében. Jelenleg műszaki ügyintéző pozícióban vagyok, ezt 
megelőzően, különjáratos gépkocsivezető voltam. Szerencsére elmondhatom, 
hogy az életem azon részében, amikor itt dolgoztam a cégnél, mindig értékes 
emberekkel tudtam együtt dolgozni és ami nagyon fontos, jó légkörben. Ez 
most sincs másképpen! Jelenleg az autóbuszok okmányainak ügyintézésében 
veszek részt, de ha úgy hozza az élet, még mindig szívesen ülök be egy 
autóbusz kormánya mögé. Nagyon szívesen dolgozom itt, jó megélni, hogy a 
régi, „új” kollégák még mindig akkora elánnal vesznek részt a cég életében, 
mint mikor még különjáratos gépkocsivezetőként dolgoztunk együtt.

Hidvégi Máté
Telephely vezető
2016 szeptemberében kezdtem jelenlegi munkakörömben dolgozni, a pesti 
telephely vezetésével lettem megbízva. Tíz évig voltam különjáratos gépkocsi-
vezető. Pár év kihagyás után jöttem vissza és azóta látom el a pesti telephely 
vezetői megbízatásomat. Rögtön a „mély vízben kezdtem”, és talán a legna-
gyobb mértékű fejlődés közepette kellett helytállni. Úgy gondolom, hogy a ve-
lem dolgozó kollégáknak köszönhetően, értékes része lettünk a Homm Kft.-nek. 
Bízom benne, hogy ezt nem csak mi érezzük így. Az autóbuszok beszerzésétől, 
a forgalmi helyre való kiosztásig, minden feladatban részt veszek. A területi 
vezetőkkel együtt dolgozva, a buszok szervizelésének logisztikája, a forgalom és 
műszak közötti összehangolása is a munkám része. 

Maurer tibor
Garázs gépkocsivezető
2015 szeptemberében kezdtem a cégnél, mint gépkocsivezető. Egy év 
kihagyás után jöttem vissza a céghez. Azóta a pesti telephelyen dolgozom, 
mint gépkocsivezető. Feladataim közé tartozik az autóbuszok felkészítése, 
szerviz mozgatása. A jelenlegi munkakörben jól érzem magam, ez köszönhető 
a közvetlen mellettem dolgozó kollégáknak. Azt gondolom, hogy nagyszerű 
csapat dolgozik együtt itt a telephelyen, akik a cég érdekeit előtérbe helyezve 
végzik munkájukat.

Hogy indult az autóbuszos karriered?
Eredeti szakmám ács, de nem sokáig dolgoztam 
ezen a területen. A katonaság ideje alatt sze-
reztem meg a B és C kategóriás jogosítványt és 
kezdtem gépkocsivezetőként dolgozni, itt indult 
a pályám. Majd hosszú éveken át kamionoztam, 
ami ugyan jó megélhetést biztosított, de nehéz a 
napokig, néha hetekig tartó magány. Mindössze 
két hétig voltam munkanélküli, mikor a munka-
ügyi hivatalban felajánlották, hogy a segítségük-
kel megszerezhetem a D kategóriát. Éltem is a 
lehetőséggel, és 2009 óta autóbuszon dolgozom.

Hogyan kerültél a Homm kft-hez?
Buszos munkáimat az ausztriai Alpen Reisen-
nél kezdtem, egy-két napos különjáratokat 
végeztem. Sárváron találkoztam egy ismerős kol-
légával, aki lehetőséget ajánlott helybeni dolgo-
zószállításra a Homm-nál, aminek megörültem 
és szívesen vállaltam el a feladatot.

Múlt héten kezdett közlekedni az első csuklós 
busz a ti vonalatokon, mennyiben lesz más 
ezen a járművön dolgozni, milyen nehézségek-
kel kell szembenézni?
Vezettem csuklós buszt régebben is még más 
cégnél, így számomra nem újdonság. Termé-
szetesen jobban kell figyelni a szűk utcákon és 
nehezebb vele a rövidre kialakított megállókba 
beállni, de jóval több utast tudunk vele munkába 
juttatni. 

Milyen munkarendben dolgozol?
Minden másnap dolgozom, ez így kényelmes, 
tervezhető és családbarát, ezért is preferáltam a 
dolgozószállítást. 
Ennyi év után élvezed még a vezetést?
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy kifejezet-
ten élvezem, de szeretem, úgy tekintek rá, mint 
munkára, ez az életem, a szakmám és örülök, 
hogy ezt választottam. Az nagyon jól esik mindig, 
ha külön engem kérnek fel egy útra. A Bécsi Gaz-
dasági Egyetem hallgatóit, cserediákjait például 
rendszeresen én viszem a kirándulásaikra.
Van kedvenc úticélod?
Hétfőn jöttem haza Erdélyből, ahol már számos 
alkalommal jártam, ezúttal a családot vittem el. 
A különjáratozásnak megvan az az előnye, hogy 
az ember rengeteg helyre eljut. Én most már a 
családomat szeretném eljuttatni azokba az or-
szágokba, amiket az elmúlt években megszeret-
tem. 
szabadidődben mivel foglalkozol?
Méhészkedem immár 13 éve. Mikor a jelenlegi 
házunkba költöztünk, volt egy kedves idős szom-
szédom, aki sokat mesélt nekem életének arról a 
szakaszáról mikor méhészkedett. Az ő kedvéért 
vettem két családot és belekezdtem. Sok a mun-
ka a méhekkel, de szeretem, ez kapcsol ki. Fele-
ségemmel ma már negyven méhcsaládunk van 
és négyféle mézet termelünk.

Lovas Zoltán, a Flex sárvári helyi járatának 
gépkocsivezetője 

Riport:
Lovas Zoltán
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Milyen teendőink vannak az 
elszenvedett baleset helyszínén?
A közúti baleset fogalma
A közúti baleset olyan, közforgalmú úton történő vagy ilyen 
útról eredő, váratlanul bekövetkező, nem szándékosan elő-
idézett forgalmi esemény, amelyben legalább egy mozgó 
járműnek vagy igavonásra alkalmas állatnak szerepe van, és 
amely következtében anyagi kár keletkezik, vagy személyi sé-
rülés, illetve haláleset történik.
Ez az a helyzet, amit minden gépjárművezető szeretne elke-
rülni. Sajnos azonban a lelkiismeretesen vezető, kipihenten 
és tudatmódosító szerek általi befolyásoltság nélkül volán 
mögé ülő sofőrökkel is megtörténik néha, hogy egy baleset 
résztvevőivé vagy elszenvedőivé válnak, akaratukon kívül és 
tetteiktől függetlenül.
Fontos tisztában lennünk azzal, hogy mi ilyenkor a teendő.

Az első teendők
Természetes, hogy amikor elszenvedőivé válunk egy közúti 
balesetnek, nem a dokumentálási alapelvek és a kárbejelen-
tési teendők azok a dolgok, amelyek először eszünkbe jutnak. 
Ez jól is van így, hiszen elsődleges szabály, hogy bármilyen 
személyi sérülésnél azonnal ki kell hívni a Mentőket, a Rend-
őrség kötelező értesítése mellett, mert a balesetből származó 
később felismert személyi sérülés legrosszabb esetben akár 
cserbenhagyásnak, kötelező segítségnyújtás elmulasztásának 
is tekinthető, amely már büntetendő cselekménynek számít, 
mert az emberi élet védelme mindennél fontosabb és mint 
ilyen, mindannyiunk kötelessége.
Fontos azonban az is, hogy miután meggyőződtünk a saját és 
a balesetben szereplő összes többi személy testi épségéről, 
amint az lehetséges, megkezdjük a baleset és annak körülmé-
nyeinek dokumentálását.

A dokumentálás alapelvei
Az ide vonatkozó szabályokat nem szükséges betűről betűre 
megtanulni és álmunkból ébresztve is kívülről fújni, hiszen a 
teendők leírása egy A4-es oldalnyi felületen kinyomtatva min-
den egyes autóbuszban ott kell(ene), hogy legyen pontosan 
abból az okból, hogy ennek alapján az esetlegesen bekövet-
kező baleset után a gépjármű vezetője hiánytalanul el tudja 
végezni a szükséges dokumentálást.
Amennyiben Ön nem talál „Kárbejelentési teendők a baleset 
helyszínén” nevű nyomtatványt az autóbuszában elhelyezve, 
ezt mindenképpen jelezze a közvetlen felettesének, aki majd 
gondoskodik róla, hogy pótlólag kerüljön egy példány Önhöz is.
Persze mint minden szabályozásnak, ennek is csak abban az 
esetben van értelme, ha a benne leírtakat pontról pontra be-
tartjuk és betartatjuk a kollégáinkkal is. Nem elegendő, hogy 

a szabályokról tudunk és magunkkal hordjuk azt kinyomtatva 
az autóbuszban, tudnunk kell azt is, hogy egy bekövetkezett 
közúti baleset dokumentálásához a benne foglaltak szerint 
kell eljárnunk.

A dokumentálás lépései
1. Fényképezés
Káresemény esetén készítsen fényképeket közelről is és távol-
ról is az alábbiak szerint:
- a baleset körülményeiről,
-  a sérült járművekről (itt fontos, hogy olvashatóak legyenek 

a rendszámok),
- a járművek és egyéb vagyontárgyak sérüléseiről,
- a tereptárgyakról és a környezetről.

2. A kék-sárga kárbejelentő lap kitöltése
Mindig a magyar nyelvűt töltse ki, azonban jó ha tudja, hogy 
a más nyelvű „kék-sárga” is pontosan ugyanazokat a pontokat 
tartalmazza, csak más nyelven.
Ön az „A” jármű adatait töltse ki.
Különösen ügyeljen rá, hogy az alábbiak mindenképpen le-
gyenek kitöltve:
- káresemény pontos helye és időpontja,
- személyi sérülés történt-e,
- a résztvevők adatai,
- a károsult járművek rendszáma,
- a biztosításuk kötvényszáma vagy zöldkártya száma,
- a biztosító pontos megnevezése,
- azonosítható helyszínrajz

3. Felettes vezető értesítése
Hatósági (rendőrségi) intézkedés esetén a kapott dokumen-
tumok kezelése

Egyéb fontos szabályok
A kárbejelentő lapot (kék-sárga) mindkét félnek alá kell írnia.
A helyszínen ne ismerje el a felelősségét, sem szóban, sem 
írásban, csak abban az esetben, ha erre a felettesétől kifeje-
zett utasítást kap.
Amennyiben idegen nyelvű jegyzőkönyvet és/vagy kárbeje-
lentőt akarnak aláíratni Önnel, akkor minden esetben írja oda 
magyarul az aláírása alá/mellé, hogy „nem értem mit írtam 
alá”.
A járat befejezését követően a kárdokumentációt és a fotókat 
adja át a kijelölt ügyintézőnek vagy felettes munkatársnak.
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne a fent leírtakkal 
kapcsolatban, keresse bizalommal a felettesét! Balesetmen-
tes közlekedést és jó utat kívánunk!

kÁRbEJElEntÉsI tEEnDők A bAlEsEt HElYsZÍnÉn

DOkuMEntÁlÁsI AlAPElVEk
•  FÉNYKÉPEZZE LE A BALESET KÖRÜLMÉNYEIT
•  MINDEN ESETBEN TÖLTSE KI A KÉK-SÁRGA KÁRBEJELENTŐT 
•  ÖN NEM KÖTELES ELISMERNI A FELELŐSSÉGÉT A HELYSZÍNEN
•  LEHETŐ LEGHAMARABB ÉRTESÍTSE FELETTESÉT TELEFONON 
•  HA TÖRTÉNIK HATÓSÁGI INTÉZKEDÉS, HOZZA EL A KAPOTT DOKUMENTUMOKAT

FÉnYkÉPEZÉs
Káresemény esetén a készítsen fényképeket kÖZElRől Is És tÁVOlRól Is az alábbiak 
szerint:

1.  a baleset körülményeiről
2.  a sérült járművekről, olvasható legyen a rendszám
3.  a járművek, egyéb vagyontárgyak sérüléseiről
4.  a tereptárgyakról, a környezetről 

„kÉk-sÁRGA” kÁRbEJElEntő kItÖltÉsE
–   Mindig a magyar nyelvűt töltse ki (azonban jó ha tudja a más nyelvű „kék-sárga” is ponto-

san ugyanazokat a pontokat tartalmazza más nyelven).
–  Ön az „A jármű” adatait töltse ki.
–  Különösen ügyeljen rá, hogy az alábbiak mindenképpen legyenek kitöltve.

1.  a káresemény pontos helye és időpontja
2.  személyi sérülés történt-e
3.  a résztvevők adatai
4.  a károsult járművek rendszáma
5.  a biztosításuk kötvény vagy zöldkártya száma
6.  a biztosító pontos megnevezése
7.  azonosítható helyszínrajz

–  Ön is és a másik fél is írja alá a „kék-sárgát”.
–   A helyszínén ne ismerje el a felelősségét sem szóban, sem írásban, csak abban az esetben, 

ha erre felettesétől kifejezett utasítást kap.
–   Amennyiben idegen nyelvű jegyzőkönyvet, kárbejelentőt akarnak aláíratni Önnel, akkor 

mindig írja oda magyarul az aláírása alá/mellé, hogy „nem értem mit írtam alá”.

A járat befejezését követően a kárdokumentációt és a fotókat adja át a kijelölt ügyintézőnek, 
felettesnek!

ÉRVÉNYES: 2016. JANUÁR 27-TŐL VISSZAVONÁSIG.
A cikk szerzője: Nagymihály István
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bovákhoz hasznos tanácsok:
Az Euro 3-as Bovák váltókarját váltáskor nem szabad eről-
tetni, mert a túlzott erőltetés hatására a váltót működtető 
munkahengerek nagyon rövid idő alatt tönkre mennek. A he-
lyes használat az, amikor a váltókart nem erővel kapcsoljuk, 
hanem lassan, türelemmel. Hagyjunk egy kis időt a váltónak, 
hogy a fogaskerekek a maguk ütemében tudjanak összekap-
csolódni, és ha ezt az időt kivárjuk, akkor szépen, simán lehet 
kapcsolni. Ha a váltót az előbb említett módon használjuk, ak-
kor a működtető mechanizmus alkatrészeit nagymértékben 
kíméljük.

nyári felkészülés:
A nyári időszak beköszöntével számítani kell az autóbuszok 
melegedésére. Ez az Euro 3-as, 4-es és 5-ös Bováknál sokkal 
gyakrabban fordul elő, mivel a hűtő elhelyezésének köszön-
hetően intenzívebben szennyeződik be, rakódik be sárral.  
Amennyiben a motor melegedését tapasztalja a gépkocsive-
zető, kérem, hogy forduljon a területileg illetékes műhelyhez 
a megfelelő tisztítás elvégzése végett.

Renault Master lépcső napi karbantartás:
a Renault Masterek fellépő lépcsővel szereltek a magas 
hasmagasság miatt. A lépcsők napi szinten karbantartás-
igényesek. Kiállási időben naponta egyszer le kell tisztítani a 
lépcső felületét. A működtető „láncot” technológia szerint 
rendszeres időközönként (pl.: nyári esőmentes időben heten-
te) szükséges karban tartani, ami tisztításból, a lánc és a for-
gáspontok kenéséből áll. Amennyiben a lépcső akad, akkor a 
területileg illetékes műhelyhez kell fordulni.
Karbantartási utasítás a Renault Master utasajtó lépcsőjéhez:

Lépcső típusa: STEM GX-3
Ápolás:

• nyíló lépcsőt langyos vízzel áttörölni
• nyíló lépcsőt kefével és mosószeres langyos vízzel átmosni
• alapos bő vízzel átöblíteni

Karbantartás:
• nyíló lépcsőt langyos vízzel alaposan lemosni
• korrózió vizsgálat, szükség esetén korróziót megszüntetni, 

kezelni
• lépcső megvezetés és működtető mechanizmus tisztítása, 

majd kenése (szennyeződés taszító szerrel)

Az elvégzett ápolásokról, karbantartásokról kötelezően listát 
kell vezeti, ami mellékletként megtalálható. 
Minden hónapot követő 5. munkapapig az előző hónap lis-
táját meg kell küldeni elektronikus formában Kovács Attila 
részére.
Használandó kenőanyag: WÜRTH HHS-Lube Sprüfett

Műszaki  
tanácsok:  
ezekre figyelj!

kovács Attila

Hasznos tanácsok a bovákhoz, a nyári felkészülésre, és a Renault 
Master lépcsőjének napi karbantartására.  

Renault Master lépcső – Nyitott állapotban

Renault Master lépcső – Csukott állapotban

Renault Master lépcső – Nyitott állapotban az ajtót 
működtető mechanizmus (lánc). A karbantartás során 
kiemelten kell kezelni (tisztítás és csak utána kenés).

buszbemutató: 
SETRA S 531 DT – A zászlóshajó

A 2017-ben mutatkozott be a Setra megújult emeletes busza, 
az S 531 DT. A 14 méter hosszú, 3-tengelyes autóbusz kapa-
citása akár 83 főig bővíthető turista felszereltséggel, így közel 
két szóló autóbusznyi utas szállítására képes.
A márka új zászlóshajójának hossza az elődmodellhez képest 
csak minimális mértékben nőtt, és ez a néhány centiméter 
elsősorban az üzemanyag-fogyasztás csökkentését szolgálja: 
az íveltebb front és a TopClass 500-as típusaiból már isme-
rős élek a hátsó falon a kedvezőbb aerodinamikai kialakítást 
szolgálják.
A formatervben több helyen szintén a TopClass dizájnja kö-
szön vissza, így például az orr részen és a motortér-fedélen 
valamint a hátsó lámpatesteken. A tetőn végigfutó „La Linea” 
a busz szinte teljes hosszában egyenesen fut végig, ezzel je-
lezve a különbséget az elődmodellhez képest.
Az autóbuszban a már jól ismert Mercedes-Benz OM 471 tí-
pusú motor 375 kW / 510 LE teljesítményű verziója dolgozik, 
a szintén Mercedes-Benz gyártmányú GO 250 PowerShift 3 
típusú automatizált sebességváltóval.

A szériafelszereltség részét képezik a régóta megszokott ABS, 
ASR, ESP, fékasszisztens mellett a távolságtartó tempomat, 
a sávtartó-asszisztens, az „Active Brake Assist 4” vészfék-
rendszer valamint a LED-fényszórók. Rendelhető továbbá 
keréknyomás-ellenőrző rendszer, éberség-figyelő rendszer, 
topográfiai viszonyokhoz alkalmazkodó hajtáslánc-vezérlés 
és a jobb oldali holtteret figyelő „Sideguard Assist” egyaránt.
Teljesen megújult az utastér is, a korábban említett variál-
hatóság következtében az alsó szinten akár 2 kerekesszékes 
utasnak is lehet alacsonypadlós kialakítással helyet biztosíta-
ni, a megemelt padlószint választása esetén tároló rekeszek 
vagy üzemanyag-póttankok kialakítására van lehetőség.
Az utasok ülései az egyszerűbb vonaljárati kiviteltől a kihúz-
ható fejtámlás, dönthető-szélesíthető Voyage Ambassador 
típusig választhatók. Az utasok szórakoztatásáról rádió, CD/
DVD-lejátszó, monitorok, illetve igény esetén DVB-T Tuner, 
W-LAN, USB-töltő gondoskodik, kényelmes utazásukat a fe-
délzeti konyha és toalett szolgálja.
Az autóbusz légkondicionálásáról a már jól bevált és kedvelt 
integrált klímaberendezés gondoskodik.
A Setra S 531 DT-vel ill. az EvoBus további autóbuszaival kap-
csolatban az EvoBus Hungária Kft. munkatársai tudnak bő-
vebb tájékoztatást nyújtani..
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Bott Pince, borászat 
szabó Edit beszélgetett bodó Judittal
19 éve érkeztek a Felvidékről, de már jobban kötődnek Bodrogkisfaludhoz, mint a tősgyökeres 
hegyaljaiak. Kicsi borászatuk és kicsi családjuk lassan bővült, ma már három fiúgyerek futkos a Bott 
Pince egyedi borokat rejtő hordói között. Most mégsem a borról beszélgettünk, bár Judit és Józsi 
életében a család mellett az a legfontosabb. Sokkal inkább a hely szelleméről, a kövek erejéről, és az 
emberekről, akik egy kicsit mindig besegítenek a Teremtőnek, hogy műve tökéletesebb legyen.

A bott Pince tizedik születésnapjá-
nak előestéjére régi álom vált valóra. 
Újjáépült romjaiból a harmincöt éve 
lakatlanul álló présház az olaszliszkai 
csontos dűlő szívében. Ré geb ben szin-
te minden dűlőtúra alkalmával megfor-
dultunk itt, szövögettétek a terveket, 
de az építkezésre évekig várni kellett. 
Olyan lett végül, amilyennek megál-
modtátok?
Még olyanabb. Egyszerűen gyönyörű. 
A régi falak közé visszaköltözött a lélek, 
és ma már a pince minden jelentősebb 
rendezvényét itt tartjuk.

nem mondta senki, hogy bontsátok el 
az egészet, nincs értelme felújítani?
Dehogynem, sokan mondták. Ők nem 
is vállalták a munkát. Sokszor tapasz-
taltam már, hogy a Csontosban munkál 
egy erő, ami nem tűri a gyengéket. Ki-
vártuk, amíg megtaláljuk azt az embert, 
aki éppen úgy hisz a kövekben, mint mi. 
Újvári Vilmos, a helybeli mester nem 
siránkozott az épület állapota miatt, ha-
nem megdicsérte a száz évvel ezelőtti 
kollégáját, hogy milyen szép munkát 
végzett. Minden követ tisztelettel emelt 
fel, hihetetlen alázattal dolgozott. Meg is 
csodálják, amire jutott. 

sokan jártak már ott, amióta a présház 
alkalmassá vált vendégek fogadására? 

Nagyon sokan, pedig szigorú vagyok, 
és nem engedem meg senkinek, hogy 
bejöjjön autóval a dűlőúton. Arra a 650 
méternyi sétára a szőlősorok között 
mindenkinek szüksége van, hogy átala-
kuljon. Sokszor én is együtt sétálok a 
vendégekkel, megkóstoljuk az útmenti 
szederbokrok termését, megnézzük a 
csipkebogyót, a kökényt, hogy érik-e 
már, a gyerekekkel pedig virágot sze-
dünk. Terítve van a környék mezei virág-
gal, csodálatos csokrokat szoktam kapni. 
Mire a séta véget ér, egy kicsit mindenki 
megnyugszik, átalakul, megéhezik, meg-
szomjazik, és kezdhetjük is a kóstolást. A 
tokaji pincénk nagyon pici, ki is nőttük 
már, ezért igyekszünk minden csoportot 
a Csontosban fogadni. A bort különben 
is sokkal jobb a saját környezetében kós-
tolni, a szőlőhegyen, ahol született. De 
nemcsak a borhoz szorosan kötődő ren-
dezvényeknek ad helyet a présház, volt 
már ott menyegző, keresztelő, születés-
nap is. Úgy érzem, a természet közelsé-
gére vágyó emberek nagyon szeretik azt 
a hangulatot, amit a Csontos áraszt.

Van három kisfiatok. ők is szeretnek 
ott lenni?
András a legkisebb, ő még csak szaladgál 
körbe-körbe, Vili, a középső a szőlőben 
szeret bóklászni, Bendegúz, a nagy, vi-

szont szakácsnak készül, ő sokszor se-
gít nekem a konyhában. Két hete olyan 
csokiszuflét sütött a kemencében, hogy 
az enyém is elbújhat mellette. Ezen a 
nyáron sok jó dolog történt velük, volt 
kajaktábor, kényeztetés a nagymamá-
nál, de szeptemberben az én nagyfiam 
mégis azt mondta az iskolában, hogy a 
Csontosban szeretett legjobban nyaral-
ni. Már csak ezért az egy mondatért ér-
demes volt.

Alig lett készen a présház, máris új fel-
adat vár rátok. Most aztán igazán nagy 
fába vágtátok a fejszéteket…
Úgy látszik, ez a sorsunk. Ahogy mond-
tam, kinőttük a pincét, és tavaly új 
helyszínt kezdtünk keresni a környéken, 
olyat, ahol a borokkal együtt a mi ötfős 
családunk is elfér. Így bukkantunk rá a 
bodrogkeresztúri kerámiagyárra. Sok 
minden nem látszott belőle, évtizedek 
óta elhagyottan állt, mindent felvert a 
gaz, de mi valahogy mégis vonzódtunk 
hozzá.

nem akartatok volna a változatosság 
kedvéért egy teljesen új házat építeni?

Dehogy! Százszor jobb felújítani vala-
mit, aminek már története van, amihez 
emberek sorsa kötődik. A telek elején 
álló romos kúria volt valaha a vásározók 
raktárépülete a nagy bodrogkeresztúri 
vásárok idején. Itt a felújítás már meg-
kezdődött, ez lesz a mi házunk. A régi 
gyártási csarnokból alakítjuk ki a borá-
szatot egy kóstolóteremmel és egy pici 
vinotékával, a valaha volt festőüzem pe-
dig panziónak épp ideális, mert minden 
oldalról körbe van véve ablakokkal. Cso-
dálatos kilátás nyílik onnan a környező 
szőlőültetvényekre. Tíz éve azt mondtuk 
Józsival, hogy akkor leszünk mindennel 
teljesen készen, ha este, strandpapucs-
ban ki tudunk majd csoszogni egy palack 
borért a saját pincénkbe. Nos, ha az 

Ide majd ültess virágokat!
építkezést befejeztük, jöhet a strandpa-
pucs. Azt hiszem, ezentúl óvatosan kell 
kérnünk, mert megadatik.

Mi a kerámiagyár története?
A 7800 négyzetméternyi ingatlant 1930-
ban vásárolta meg a Herendről idetele-
pült Ulrich család. Akkor már azt írták 
a tulajdoni lapra, hogy a telken álló két 
épület több mint háromszáz éves. A 
kerámiagyár Ulrichék irányítása alatt 
rendkívül sikeresen működött, sok kör-
nyékbeli családnak nyújtott megélhe-
tést. Volt idő, hogy háromszáz ember 
dolgozott ott három műszakban, és az 
árut Japántól Amerikáig a világ minden 
részébe szállították. Az emberek ma is 
csak úgy emlegetik, hogy „a kerámia”, 
pedig termelés nem folyt ott évtizedek 
óta, és a telek is régóta elhagyottan állt. 
Amikor elkezdtük a tereprendezést, egy-
re-másra jöttek a falubeliek, és mesél-
ték a régi történeteket. Úgy szeretnénk 
mindent átépíteni és felújítani, hogy 
megőrizzük az épület komplexum erede-
ti hangulatát, hogy senkitől ne vegyük el 
az emlékeit.

Honnan tudjátok, milyen volt? Vannak 
fotók abból a korból?
Sikerült kapcsolatba lépnünk az Ulrich 
család még élő tagjaival. Amikor felhív-
tuk telefonon, a most Nyíregyházán élő 
Ulrich Katalin először nem akart hinni 
a fülének. Ő még kislány volt, amikor 
a szülei vitték a gyárat. A hanyatlás az 
édesapja, Ulrich József nyugdíjba vonu-
lása után kezdődött, és akkor vált vég-
érvényessé, amikor a család eladta az 
ingatlant. 

találkoztatok is katalinnal? 
Igen, sőt képzeld el, az édesanyjával is. 
Az édesapja sajnos már nem él. Babszi 
néni – még gyerekkorában elnevezték 
Babszemnek, és azóta is mindenki így 
becézi – már 91 éves, ágyban fekszik, 
de ma is nagyon méltóságteljes, ne-
mes lelkű asszony, szellemileg teljesen 
friss. Együtt töltöttünk egy délelőttöt, 
rengeteg fotót és dokumentumot kap-
tunk, van egy festmény is a régi házról. 

Egyszer csak Babszi néni papírt, ceruzát 
kért, és bár nagyon rosszul lát, lerajzolta 
nekünk a ház beosztását, és egy helyet 
az épület mellett külön megjelölt. Rám 
nézett és azt mondta: ide majd ültess 
kicsinyem virágokat, mert reggeltől estig 
idesüt a nap. 

Mindemellett a szőlőbirtokotok és 
épül-szépül. Mekkora az ültetvény?
Most kilenc hektár, és azt gondolom, 
hogy nem is lesz nagyobb. Jelenleg hét-
ről szüretelünk, van egy hektárnyi új 
telepítésünk, ami még nem terem, és 
további egy hektáron jövő tavasszal te-
lepítünk. A kilenc hárommal osztható, 
a gyerekeink egyenlő arányban örököl-
nek, ha eljön az ideje, és többet mi se 
bírnánk, az energiánk véges. Van három 
alkalmazottunk, ők velünk dolgoznak 
egész évben. Ezt nagyon fontosnak tar-
tom. Úgy soha nem fogunk megbízható 
munkatársakat találni, ha csak idősza-
kosan adunk munkát az embereknek. 
Akinek nincs állandó jövedelme, el fog 
menni a borvidékről, és húsz év múlva 
nagy bajban leszünk.

Ti már most nagyon sokat tesztek azért, 
hogy a következő generációt is itt tart-
sátok a borvidéken. Rengeteg gyerek-
programot szerveztek, átadtátok azt a 
bringapályát, ami teljes egészében az 
általatok szervezett jótékonysági borár-
verés bevételéből épült. A srácok azóta 
is imádják. Nyáron pedig – szintén támo-
gatói pénzből – sporttábort szerveztetek 
a falubeli gyerekeknek.

Miért tartod ezt ilyen fontosnak?
Azért, mert a gyerekeknek tudniuk kell, 
hogy csodálatos környezetben élnek. 
Azt szeretném, hogy bárhová is mennek 
tanulni, ide jöjjenek vissza, mert itt lesz 
rájuk szükség. Te hinnéd azt, hogy az itt 
élő gyerekek többsége még soha nem 
kajakozott a Bodrogon, és nem tudja, 
milyen fantasztikus természeti értékek 
vannak a Bodrogközön túl? A tábor ideje 
alatt végre sikerült nekik megmutatni, 
milyen csuda helyen élnek, és egy kicsit 
megtanítani őket arra, hogy ne olyasmi 

után vágyakozzanak, ami nincs, hanem 
értékeljék azt, ami van. Megmozgattuk 
az egész falut, a Nyugdíjas Otthonban 
ebédeltünk együtt a nénikkel, mert az 
is fontos, hogy megtanulják tisztelni az 
időseket. A vacsorát a szülők készítet-
ték felváltva, és mivel a gyerekek nem 
akartak elszakadni a bringapályától, ott 
vertünk sátrakat, és minden éjjel másik 
szülőpáros ügyelt rájuk. Szinte hihetet-
len, milyen sok előítéletet hoznak a köly-
kök az iskolából és otthonról. Ez a tábor 
arra is nagyon jó volt, hogy megtanultak 
egy kicsit elfogadóbbak lenni, figyelni 
másokra. 

tíz éve éltek a borvidéken, itt szület-
tek a gyerekeitek, hozzátartoztok bod-
rogkisfalud levegőjéhez. nagyon sok 
mindent tesztek a közösségért, a bor-
vidékért, de ne feledjük, hogy a megél-
hetéseteket a bott Pince adja. Mennyi 
borotok van most?
Ha jó az évjárat, akkor tizenkétezer palac-
kot tudunk megtölteni. Húsz-huszonkét-
ezer a cél, ennél többet nem tervezünk.

Régebben ha elkészült egy bor, meghir-
detted a levelezőlistádon, és másnapra 
nem maradt belőle egy palack sem. 
Mára egy kicsit javult a helyzet? 
Á, dehogy! Sokkal rosszabb! Azért pró-
bálunk úgy sakkozni a mennyiségekkel, 
hogy mindig maradjon borunk kóstol-
tatásra, de ez is egyre nehezebb, mert 
az eddigi külföldi piacokon kívül hama-
rosan elkezdünk szállítani Japánba és 
Svédországba is. Egyvalamihez azonban 
ragaszkodunk: a magyar vevőinknek mi 
magunk szállítjuk ki a borainkat, szemé-
lyesen. Amikor Józsival kapáljuk a szőlőt, 
vagy amikor dolgozunk a pincében, min-
dig az ad erőt, hogy tudom, ki fog majd 
örülni az elkészült bornak. Szeretem 
látni az emberek szemét, amikor meg-
kóstolják, és szeretem őket megölelni, 
amikor találkozunk. A mi borászatunk a 
személyes kapcsolatokra és a kölcsönös 
bizalomra épül, és azért nem szabad na-
gyobbra nőnünk, hogy ez így is marad-
hasson, amíg élünk. 
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Jóllehet a Dunántúli-középhegység legnyugatibb és legna-
gyobb kiterjedésű tagja a Bakony, szigorúbb földrajzi értelem-
ben mégis inkább „fennsíknak” lehetne nevezni. Egybefüggő 
platójából szelíden emelkednek ki magaslatai, amelyek kö-
zött a legmagasabb a Kőris-hegy (709 m), de társai – Som-
hegy, Kék-hegy, Papod, Középső-Hajag – sem maradnak el 
tőle sokkal. A „Bakonyi-plató” tagoltságát az idő folyamán a 
hegységről leszaladó patakok is mélyítették, ezzel helyenként 
lenyűgöző szurdokvölgyeket is létrehozva, amelyek a Bakony 
páratlan és egyben fő turistalátványosságai közé tartoznak.

Ezek között a legnépszerűbb kirándulóhelyek egyike a Cuha-
völgy, illetve a Gaja-szurdok, ahol hétvégente családok ezrei 
lepik el a látványos, napjainkra inkább nyüzsgéstől teli szur-
dokokat. Szintén kedvelt úti célja a kirándulóknak a Csesznek 
közvetlen közelében húzódó Kőmosó-szurdok és az innen 
nem messze, déli irányba található Kő-árok, valamint az Ör-
dög-árok, de akár idesorolhatjuk az Isztimér környéki Burok-
völgyet is, amely szintén egyedülálló kanyonvölggyel csábítja 
a természet felfedezőit. Ezek a látványos helyszínek a hazai 
gyalogturizmus páratlan és egyben kihagyhatatlan célpontjai, 
de azért a felsoroltakon kívül is akadnak még izgalmas bakonyi 
különlegességek.

Ilyen például a sokkal kevesebb turista által látogatott, ezáltal 
nemcsak csendesebb, hanem valóban vadregényes hangu-
latot árasztó Kertes-kői-szurdok is, amelyet a környékbeliek 
csak Gugyornak hívnak. A Bakonybélt és Pénzesgyőrt össze-
kötő zöld turistaúton körülbelül félúton találunk rá az alig pár 
száz méter hosszú, de helyenként akár 40 méteres sziklafa-
lakkal határolt völgyszorosra. A Kertes-kői-szurdok esetében 
a Gerence-patak kitartó és folyamatos munkáját látjuk visz-
szaköszönni. 

A köves-sziklás patakmederben nyáron csak szelíden csordo-
gál a víz, ám csapadékos időszakban vagy olvadáskor már job-
ban látszik, miként is zajlik a Bakony tömbjének szakadatlan 
„fűrészelése”. A patak által szállított hordalékból – a farönkök 
és a sziklák méreteiből – az is jól látszik, hogy itt rendszeres 
időközönként komolyabb víztömeg folyik át, ami még vadre-
gényesebbé, ugyanakkor bizonyos időszakokban járhatatlan-
ná is teszi a szurdokot. Nyáron általában kényelmesen tudjuk 
követni a benne haladó turistautat, csupán egy-két bedőlt 
fával kell megbirkóznunk.

Írta és fotók: Lánczi Péter, Turista Magazin

kirándulás tippek

Rejtett vadon a Bakonyban
Még a sokak által ismert és kedvelt bakonynak is megvannak azok az eldugott 
részei, amelyek rejtve maradtak a turistahadak előtt.

Érezhetően a forma és a divat volt az elsődleges szempont, 
amikor a BMW i3-as megszületett, hiszen kívánatossá kellett 
tennie a villanyautózást. Ehhez pedig egy sor szokatlan meg-
oldást vetettek be, melyet aztán legalább annyira nehéz meg-
szokni, mint amilyen kényelmes zöld rendszámmal ingyen 
parkolni.
Az i3-as már formatervével is megosztó. A jellegzetes vesék 
mögött nincs rács, csupán fekete betét. Néhány ponton fel-
tűnik az autón a BMW villanyosított autóira jellemző élénk 
kék kontúr. Az autón szinte végigfut a fekete sáv, fényezés 
csupán a lökhárítón és az i3-as oldalán van. A töredezett ab-

lakvonal és az oldalán lévő szekrényajtó mind futurisztikus 
megjelenést ad. Erre azért is van lehetőség, mert az autó váza 
szénszál erősítésű műanyagból készült, ezzel a világ első, szé-
riában gyártott karbonvázas autója lett. Ezért aztán középső 
tetőoszlop nélkül is roppant merev az egész karosszéria.
Érdekes részletből sincs hiány az i3-ason, menetfényeiről 
azonnal felismerhetőek a LED-es fényszórók. Még a tetőablak 
sem szokványos, az üveget két részre osztották a középső me-
revítő miatt. A csomagtér ajtaja is egyetlen üveglap, melybe 
integrálták a hátsó lámpákat. Mögötte 260 literes csomag-
tartó található, de a töltőkábeleknek nem feltétlenül kell ezt 
a helyet fenntartani, hiszen azoknak és még pár apróságnak 
akad hely az autó orrában lévő rekeszben. Ez különösen télen 
hasznos, hiszen olyankor rossz volna a koszos kábeleket a tisz-
ta táskák mellé pakolni. Hátul, a csomagtér alatt elhelyezett 
hajtás miatt nincsenek praktikus, padló alatti rekeszek. Álta-

lánosságban is kevés tárolóhely van az i3-asban. Amik pedig 
vannak, azok nem túl bőségesek.
Egyszerre fura és kellemes az utastér, ami leginkább skandi-
náv nappali hangulatot áraszt a modern és letisztult formák 
és otthonos textúrák miatt. A barna bőr, a barátságos szövet 
és az újrahasznosított anyagok, valamint a műszerfalon hul-
lámzó natúr fabetét igazán minőségi benyomást kelt. Néze-
getni tehát kellemes, használata azonban megszokást igényel.
Először is az indítógomb a kormány mögött található, az irány-
választó kar tövében. Maga a kar sem a szokott módon mű-
ködik, itt valóban az irány választjuk vele, tehát a D-t előre, a 
rükvercet hátra kapcsoljuk. A kétküllős kormány mögött apró 
kijelző mutatja a legfontosabb információkat, mint a sebes-
ség és a hatótáv, valamint az energiaáramlás irányát. Utóbbit 
figyelve jóval könnyebb rutint szerezni a takarékosabb veze-
tésben.
Szerencsére a többi kezelőszerv, mint a rádió gombjai vagy a 
klíma panelje követi a hagyományos iskolát. A BMW remek 
fedélzeti rendszere, az iDrive található a lebegni látszó kép-
ernyő mögött. Az i3-asban kézírást felismerő tárcsával lehet 
könnyedén ugrálni a kék színsémába öltöztetett menüpontok 
között. Az infotainment felépítése logikus, de a tárcsa körül 
elhelyezett gyorsgombokkal a legfőbb funkciók között egysze-
rű az átjárás. A naprakész, szép grafikájú navigációs rendszer 
megmutatja a legközelebbi töltőpontokat.
Mivel az akkumulátor csomag az i3-as alján van, a villanymo-
tor pedig kevés helyet foglal, ezért egész kompakt méretű, 4 
méteres az autó. Túlnyúlásai rövidek, így könnyen belátható. 
A hátsókerék-hajtás miatt pedig igen fordulékony. Városi hasz-
nálatra termett és ebben valóban remek az i3-as.
50 km/órás sebességig rendkívül intenzív a gyorsulási élmény 
a 170 lovas BMW i3-asban. Ennél azonban meghatározóbb 
a 250 Nm nyomaték, ami mindig rendelkezésre áll. Így aztán 
lámpától könnyedén lelépi a forgalom nagyját, mindezt néma 
csendben. A vékony kerekek ellenére meglepően dinamikus 
vezetést is támogat az i3-as. A kezdő villanyautózók azonban 
az egypedálos vezetésen ámulhatnak. A gáz- pontosabban 
menetpedálról leszállva látványos lassulásba kezd az autó. 
Ilyenkor némi energiát is visszanyer, így sokkal hatékonyab-
ban, kevesebb energiát pocsékolva közlekedhetünk. Ráadás-
ként a fékeket is kíméli.
Ha úgy 260 kilométer után lemerülne az i3-as, akkor a 120 
amperórás, 42 kWh-s lítium-ion akksicsomagot 45 perc alatt 
80%-osra tölthetjük a gyorstöltő segítségével. A BMW i3-as 
13 millió forintról indul.

Zöld a divat: BMW i3 
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A HOMM HÍRADÓ megjelenő számaiban szeretnénk 
tájékoztatni a kollégákat a hazai közlekedésbiztonsági 
helyzetről. 

légy képben, tanulj mások eseteiből, hibáiból! 

SOHA, SEMMI NEM LEHET FONTOSABB 
AZ EMBERI ÉLETNÉL.

cikksorozatunkban ismertetjük a kREsZ egy-egy rendelkezésével kapcsolatos tudnivalókat, a 
megtörtént balesetek nagyságrendjeit, azok kiváltó okait. A tanulságok közreadásával szeretnénk 
tudatosítani a közúton közlekedőkre háruló felelősség nagyságát. bízunk abban, hogy a 
munkájukat kellő felkészültséggel, szakmai alázattal végző kollégák profitálhatnak a leírtakból, és 
csökkenthetik a saját hibás balesetek számát.

ORFK adatai szerint, 2018 első negyedévében 4298 em-
ber sérült vagy halt meg a hazai utakon, ami az elmúlt 
évtized legrosszabb száma. 

A közúti balesetek túlnyomó részét, 75%-át a személy-
gépkocsi-vezetők okozták.
A tehergépkocsi-vezetők a balesetek 7%-át.
Az autóbusz-vezetők az összes baleset 1%-ának az oko-
zásáért felelősek. 
Az adatok önmagukért beszélnek, mégis csak a legna-
gyobb felelősségérzetre vall, hogy az autóbuszvezetők 
okozták a legalacsonyabb százalékát a baleseteknek.
A baleseti kiváltó okok közül a 3. helyen a KRESZ 34.§ (az 
előzési szabályok) megsértéséből eredő esetek vannak.

Először is pontosítsuk az előzés fogalmát!
1/1975 KPM-BM rendelet 1. sz. függelék III. fejezet.

Előzés: járművel az úttesten azonos irányban haladó 
jármű melletti elhaladás. 

34. § (1) Előzni abban az esetben szabad, ha….
a)  az előzés céljából igénybe venni kívánt forgalmi 

sáv olyan távolságban szabad, hogy figyelemmel az 
előzni kívánó és a megelőzendő jármű sebessége 
közötti különbségre,az előzés a szembejövő forgal-
mat nem zavarja;

b)  az előzni kívánó jármű előzését más jármű nem 
kezdte meg;

c)  az előzni kívánó jármű előtt ugyanabban a forgalmi 
sávban haladó másik jármű előzési szándékot nem 
jelzett;

d)  az előzés során a megelőzendő jármű mellett meg-
felelő oldaltávolságot lehet tartani;

e)  a vezető az előzés befejezése után a járművel a 
megelőzött jármű elé, annak zavarása nélkül vissza 
tud térni.

Amennyiben a felsorolt feltételek közül csak egy is hi-
ányzik, abban az esetben már felelőtlenség és igen nagy 
kockázattal jár a manőver megkezdése.
Ha az útviszonyok jelentős romlását tapasztaljuk, abban 
az estben a manőver sikeres végrehajtásának kockázata 
többszörösére nő..
Öt ember halálát okozó autóbuszos baleset történt az 
M3-as autópályán, ahol a megengedett sebességgel 
haladó autóbusz (100 km/h) előzésébe kezdett egy 
Opel corsa személygépkocsi.
Az előzés rendben is lett volna, hiszen ha az előző jármű 
és az előzendő jármű között jelentős sebességkülönb-
ség van, akkor ez a manőver nem jelenthet gondot az 
autósok nagy többségének.
Váratlan faktor került az előzési manőverbe, nevezete-

tanulságképpen: kolozsvári Antal cikke

MInDEnkIt HAZAVÁRnAk!  
sOHA nE HAJts GYORsAbbAn, MInt AHOGY AZ őRAnGYAlOD REPÜl!

sen az, hogy a páralecsapódás megdermedt az úttes-
ten, ami aztán a végzetes események fő kiváltója lett.
Egy vékony filmszerű réteg képződött („fekete jég”), 
amit csak későn érzékelt a szgk. vezetője.  A rosszul 
megválasztott visszatérési útvonalon a nagy sebesség 
miatt megszűnt a kerék és a talaj közötti szükséges ta-
padóerő. Az eljegesedett útfelület tapadási tényezője 
0,7-8 tizedel rosszabb, mint a száraz aszfalté. A jármű 
megpördült és az autóbusz előtt az útszéli szalagkorlát-
nak ütközött, majd az érkező autóbusz sávjába sodró-
dott vissza. 
Az esetet érzékelve az autóbuszvezető az ütközés el-
kerülése érdekében a járművét balra kormányozta. 
Sajnos, így is összeütköztek. Az Opel nekicsapódott az 
autóbusz jobb első részének, ami a síkos úton a nagy tö-
megű autóbusz további balra sodródását eredményez-
te, egészen az úttesteket elválasztó korlátig. A szilárd 
burkolattal el nem látott (füves) felületen az autóbusz 
kerekei alatt jelentősen megsüllyedt a talaj. A korláttól 
mielőbbi eltávolodás érdekében (nem akarta, hogy a 
korlát sérülést okozzon a kocsiszekrény bal oldalán) a 
buszvezető a kormányt erőteljesen jobbra fordította, 
ami azt eredményezte, hogy a kormányzott kerekek az 
aszfaltra visszakerültek, de az ikertengelyes jármű bal 
hátsó kerekei nem „kaptak fel” az aszfaltra, hanem az 
alattuk megsüllyedt felületen gurultak tovább.  
Az autóbusz magasított felépítményéből adódóan, il-
letve a felső utastérben utazók tömege miatt magasra 
került járműsúlypont, és a még mindig nagy sebesség 
eredményeként az autóbusz a bal oldalára borulva, 
keresztben a forgalmi sávban, tovább csúszott, kb. 16 
métert.
A járművön utazó 85 utas közül a helyszínen 3 fő az éle-
tét vesztette, majd további 2 fő a kórházban halt bele a 
sérülésekbe.
Az útfelület tapadási tényezői hirtelen megváltozásá-
nak, a síkosság miatt az oldalára dőlt autóbuszba, illetve 
egymásba, még további 16 jármű ütközött, és vált hasz-
nálhatatlanná. 
Teljes útzár mellett 14 órán át tartott a helyszínelés és 
a sérült járművek eltávolítása, ami teljes közlekedési 
káoszt, rengeteg bosszúságot, idegeskedést okozott az 
arra közlekedőknek.
Utólagosan könnyűnek tűnhetne a megoldás, de akkor 
és ott a másodperc töredéke alatt kellett jó döntést hoz-
ni és azt kivitelezni a gépkocsivezetőnek. 
Ez a történtek alapján, sajnos nem sikerült maradékta-
lanul.

Vezetéstechnikai tanácsok a hasonló helyzetek elke-
rülés érdekében:

1. Ha csak egyetlen lehetőség van a szilárd burkolaton 
maradni, akkor ne térjünk le arról.

2. Ha mégis le kellett térni, akkor hagyjuk a járművet 
erős kormánytartással, lágy fékezéssel lelassulni.

3. Kerüljük el a hirtelen korrekciós kormány mozdula-
tot, (mert mint esetünkben is beigazolódott) boru-
láshoz, illetve irányíthatatlansághoz vezethet.

4. A járművünknél kisebb tömegű járművel való ösz-
szeütközéskor az erős kormányfogás, iránytartás 
segíthet a nagyobb baj elkerülésében. (borulás, 
árokba hajtás)

5. ABS-el ellátott jármű esetében az intenzív fékezés-
kor is a járművet megfelelő irányba kormányozzuk.

6. Az előzés befejezése után a járművel a megelőzött 
jármű elé úgy térjünk vissza, hogy a megelőzött jár-
mű vezetőjét ne zavarjuk.

Az eset vizsgálata során a műszaki hibát kizárták a szak-
értők, vagyis kifogástalan műszaki állapotban volt a jár-
mű. A gépkocsivezető nagy rutinja ellenére is egy olyan 
hiba okozta a jármű felborulását, ami elkerülhető lett 
volna abban az esetben, ha a gépkocsivezető nem kí-
sérli meg a visszakormányzást. Sokkal biztonságosabb 
megoldás lett volna, ha a süppedős talajon tartva a 
járművet, fékezéssel és erősen tartott kormánnyal, a 
megnövekedett tapadási erő segítségével viszonylag 
rövid úton megállította volna az autóbuszt. Természe-
tesen egy-egy vészhelyzetben eltérően gondolkodunk, 
cselekszünk, de ha gyakran beszélünk olyan megoldá-
sokról, megosztjuk a sikert eredményező tapasztalata-
inkat, személyes élményeinket, amelyek már másoknak 
sikeres megoldást eredményeztek, akkor a hasonló 
helyzetben remélhetőleg eszünkbe villan a másnál jól 
bevált módszer, és mi is elkerülhetjük a ránk leselkedő 
veszélyt.
A közlekedésben a „selejtet” a balesetek jelentik.
Szeretnénk elérni, hogy, a HOMM KFT járművezetői mi-
nél kevesebb „selejtet” termeljenek, és felelősségteljes, 
biztonságos járművezetésükkel öregbítsék a „CÉG” hír-
nevét. 
Minden járművezető kollégának további balesetmentes 
munkavégzést kívánok a figyelemfelhívó gondolatokkal. 

Kolozsvári Antal 
szakoktató,  

gépjármű vezetéstechnikai szakreferens
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Ez történt a Homm kft.-nél

bodrogkeresztúri ovisok a sóstó-Zoo-ban
Bodó Judit kiváló borász, és csodálatos kis közösségük számára biztosítottunk autóbuszt június 20-án egy nyíregyházi 
kiránduláshoz. Judit kedves szavainál szebbet nem is kaphattunk volna köszönetképpen: „Sok mindenre megtanított 
bennünket a szőlő, a természet közelsége. Amit Jóskámmal a legjobban szeretek ebben a ,,tanulási” folyamatban, hogy 
a legapróbb dolgokért is hálásak tudunk lenni. Egy-egy esőért vagy jó időért, egy szép évjáratért, a családért vagy épp 
az olyan emberek barátságáért, mint Karcsi és Balázs. Lassan már ijesztő, de szavak nélkül találják meg a támogatási 
lehetőségeket a mi kis falunk irányába.  Borászként és 3 gyerekes családként is a lehető legfontosabb a következő 
generáció egészséges nevelése, a helyes értékrend átadása, a folytonosság megőrzése.  Gazdagodunk általuk (nem 
csupán azért, mert a kirándulásunkat a busszal támogatták) hanem mert nagylelkűségük példaként szolgál a helyi 
közösségnek.”

kerékpáros Mindszenty zarándoklat
Minden alkalmat megragadunk, hogy felkaroljunk általunk fontosnak tartott, 
nemes ügyeket. Legutóbb a 2019-es Kerékpáros Mindszenty zarándoklathoz 
biztosítottunk két autóbuszt, hogy a gyalogos zarándokoknak és a komoly tú-
rában megfáradt gyerekeknek segítséget nyújtsunk. Mindszenty József halá-
lának évfordulóján, május 4-én Erdő Péter bíboros mutatott be szentmisét az 
esztergomi bazilikában a hercegprímás sírja felett, mely alkalomra több mint 
500 zarándokot kísérhettünk el.

Közérdekű híreink

Futás a koraszülöttekért
A koraszülöttek gyógyítását, túlélési esélyeinek javítását tartottuk szem előtt, 
amikor összefogtunk a Futás a Koraszülöttekért verseny szervezőivel. Felaján-
lottunk a verseny idejére egy autóbuszt, amivel a logisztikai feladatok ellátásá-
hoz nyújtottunk segítséget - mi juttattuk el a frissítőpontokra a futókat kiszol-
gáló önkénteseket. Boldogok vagyunk, hogy részesei lehettünk ennek a sikeres 
sportrendezvénynek, ahol nem törődve sem esővel, sem széllel, több mint 700 
futó rótta a kilométereket.

székesfehérvári autista gyerekek kirándulása 
budapestre
Május végén székesfehérvári autista kisgyerekek budapesti kirándulását tá-
mogattuk. A csapatot a Széchenyi-hegyi állomásig vittük, ahonnan kisvasúttal 
utaztak Hűvösvölgyig, majd átmentünk a Budakeszi Vadasparkba, ahol meg-
csodálhatták az ott élő állatokat. Nagy öröm volt látni a gyerekek boldogsá-
gát, hiszen nekik egy ilyen nap kivételes élményt jelent, ezért el is határoztuk, 
hogy a jövőben is szívesen leszünk kirándulásaik segítői. A gyermekek számára 
játékgyűjtést szervezünk. budapestre blága tímeához, és székesfehérvárra 
somogyi Zsanetthez várjuk a jó állapotú megunt játékokat. Előre is köszönjük 
szépen mindenkinek a felajánlásokat!

társadalmi felelősségvállalásaink

kéki és a besztereci iskola
Társadalmi felelősségvállalásunk jegyében május hónapban a kéki és a 
besztereci iskola diákjai számára biztosítottunk autóbuszt egésznapos ki-
ránduláshoz. A jutalomútban részesülő gyermekek először jártak Budapes-
ten, ahol a város nevezetességeinek megtekintése mellett a Csodák Palo-
tájában gazdagodtak remek élményekkel. Megtiszteltetés számunkra, hogy 
ezeket a példásan viselkedő, érdeklődő, kedves gyermekeket segíthettük 
hozzá egy felejthetetlen emlékhez.
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Jakab – kivételesen – kutya volt és pumi, aki a hiva-
talos kutyológia szerint a pulinak tájfajtája; ezt azon-
ban a pumi nem tudja. A pumi a pásztornak nemcsak 
jobb keze, de mindkét lába is, és rohan helyette nap-
hosszat, amíg a pásztor kampósbotjára támaszkodva 
búsul, vagy a világ hiányos berendezésén gondolko-
dik. Ezenkívül Jakab a barátom is volt – bizonyos ván-
dorlási időt leszámítva –, aki gazdáját tisztelte ugyan, 
ha látta, de engem folyamatosan szeretett.

Hát ilyen pumi volt Jakab, aki nevét a kisbíróról kap-
ta, mert mindketten sántítottak. Jakab – a kutyajakab 
– lábára ugyanis rálépett egy tehén, amennyi esze 
egy ilyen tehénnek van… Később Jakab lába rendbe 
jött (ebcsont beheged…), de annyira megszokta már 
a sántaságot, hogy néha megfeledkezett róla, hogy 
sántán nehezebb járni, mint rendesen, s ilyenkor úgy 
ment, hogy szánalom volt nézni. Éppen ezért Jakab 
nem kapott állandó beosztást, csak mint kisegítő sze-
repelt, hol itt, hol ott, s ezért hozzászokott a különfé-
le emberekhez, ami egy puminál főbenjáró bűn; de 
Jakab kivétel volt…

Azon a bizonyos napon is magánszorgalomból sze-
gődött a falkához, amelyet anyja dirigált, de a faluvé-
gen a pásztor rászólt, hogy:

– Eredj a házat őrizni, Jakab, ki hívott ide?… és bot-
ját is felemelte, ami minden kétséget eloszlatott.

Jakab tehát bánatosan megfordult, s elindulván 
hazafelé, nagyokat sántított, mint mindig, ha bot ke-
rült szóba, mert úgy érezte, hogy egy sánta kis kutyát 
bottal még megfenyegetni sem szabad.

Ekkor megszólalt valaki az árokpartról:
– Fáj a lábad, Jakab?
Jakabnak még a fájós lába is fennmaradt a levegő-

ben a csodálkozástól. Idegen öregember ült a bokor 
mellett, és nevén szólította… ámbár szólíthatta a ne-
vén, hiszen az előbb a juhásztól hallhatta. Jakab tehát 
bizonytalanul billentett kettőt suta farkával, ami tar-
tózkodást jelentett, de nem visszautasítást.

Az öreg vándor ezután bicskát vett elő és szalon-
nát… Erre Jakab leült, mint akit érdekel a dolog, de 
azonnal vakarózni kezdett, jelezve, hogy éppen erre 
járt, s most csak vakarózik… de a szeme úgy szikrá-
zott, hogy a szalonna majdnem olvadni kezdett.

– Itt van, Jakab – mondta az öreg, s még kenyeret 
is tett melléje –, egyél… – és elfordult, mint akit sem 
Jakab, sem a szalonna sorsa nem érdekel.

De minek aprózzam? Jakab, az álnok, fél óra múlva 
hanyatt feküdt az öreg ölében, aki bolháit fogdosta 
össze, fülét vakarta, és fájós lábát simogatta.

– Jó kis kutya a Jakab… szép kis kutya a Jakab – du-
ruzsolt az öreg –, ilyen szép kis kutyát ritkaság látni… 
– és Jakabnak, akinek eddig csak juhászokkal és te-
henekkel volt dolga, mindez csodálatos gyönyörűség 
volt.

– Hát akkor menjünk, Jakab – intett az öreg.
És mentek. Esőben, hóban, télben, nyárban. 

Mentek, mentek. Elül Jakab, mögötte a vándor, aki 
kutyájával lassan mindent megbeszélt, mint ahogy 
magányos emberek csak úgy maguknak beszélnek. 

Fekete István: JAkAb

És Jakab szótára csodálatosan bővült.
– Nem pihennénk egyet? – és Jakab már le is ült 

alkalmas bokor alá.
– Enni kellene, Jakab… – s a kis pumi sűrű farkcsó-

válással jelezte, hogy: enni? Azt mindig!
A város végén azt mondta az öreg:
– Gyere, kis szolgám, megkötlek, mert sintér is van 

a világon… – és Jakab engedelmesen tartotta nyakát 
a madzagnak, de ellenszenvét ilyenkor erős sántítás-
sal jelezte.

– Itt várj, Jakab, vigyázz a holmira.
S Jakab azonnal morogni kezdett, mintha máris el-

lenséggel vitázna.
Jakab szívében nem volt más, mint tökéletes hű-

ség, s az öregében csak Jakab és rozzant öreg rugók, 
vezetékek, miegymás, melyeket elrágott már az idő 
rozsdája. Ekkor már mind sűrűbben ült le Jakab hol-
mi patikák előtt, míg bent az öreg elsárgult cédulá-
kat szedett elő, és alkudozni próbált, ami rendesen 
sikerült is.

De a járás lassúdott, egyre-egyre, és ha az öreg 
sóhajtozva dörzsölte szívét, és panaszkodott, hogy 
mennyire fáj, Jakab nyüszített, és odafúrta fejét az 
öreg hóna alá.

Egyszer azután újra város felé fordultak, ami egy-
úttal patikát is jelentett, de ekkor már alig vánszo-
rogtak. Jakab már madzagot sem kapott a nyakára, 
s ezért beosont a patikába is. A patikus leültette az 
öregembert, megsimogatta Jakab fejét, és azt mond-
ta, hogy Jakabnak ugyan itt nincs helye, de most az 
egyszer nem baj.

– El tudna menni a kórházig? – kérdezte a patikus. 
– Majd telefonálok.

– El – suttogta az öreg, és lehajtotta fejét. – Csak 
arra kérem, ha valami történne velem, a kis kutyát 
vegye magához. Jakab a neve.

A kórházi portás ránézett az öregre, azután a ku-
tyára.

– Tudok már magukról – mondta –, a kutyára majd 
vigyázok, amíg magát vizsgálják. Enni is adok neki.

– Hát akkor várjál, Jakab. Itt várjál.
És Jakab várt. Egy napot, két napot, három napot. 

Három napig nézte az ajtó minden nyílását, amer-
re gazdája bement a nagy épületbe, de a negyedik 
nap hajnalán nyugtalan lett. Kaparta az ajtót, aztán 
felemelte fejét, és gyászosan vonítani kezdett, mint 
minden őse, ha az elszálló élet megérintette hűséges 
kutyaszívüket.

Ezután Jakab sóhajtott még egy nagyot, megevett 
másfél kiló mócsingos húst, s amíg a portás telefonált 
a patikusnak, hogy jöhet a kutyáért, Jakab kiosont az 
ajtón, átugrott a kerítésen, és csak a tejeskocsisok 
láttak egy kis szürke pumit, amint végigrohant a vá-
roson.

Júliusban járt már az idő, amikor különösen csen-
desek a reggelek, és a párás messzeség olyan közel 
jön, mint a simogatás. Jakab leült egy kicsit pihenni a 
város végén, s amikor kifújta magát, egyenest nekivá-
gott délkeletnek, azaz a falu irányába, ahol született.

És négy nap alatt szerencsésen meg is érkezett, 
útközben mindössze egy beteg nyúlfiat és egy köny-
nyelmű ürgét fogyasztva.

– Vakuljak meg, ha ez nem a Jakab – mondta a 
juhász.

– Hun tekeregtél, te haszontalan?! Iszen, csak ne 
lennél sánta, majd ellátnám a bajodat…

Jakab azonban ezúttal is erősen sántított, de 
egyébként is tudta, hogy egy sánta kis kutyát egyál-
talán nem illik bántani. 

Váradi Gábor kollégánk ajánlásával

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



MIt ÜnnEPlÜnk AuGusZtus 20-Án?

Uralkodása idején István még augusztus 
15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta 
ünneppé, akkorra hívta össze Fehérvár-
ra a királyi tanácsot és tartott törvény-
napot.

Élete végén a beteg király ezen a napon 
ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, 
és 1038-ban ő maga is ezen a napon 
halt meg.
Az ünnepi dátumot Szent László király 
tette át augusztus 20-ra, mert 1083-
ban ezen a napon, VII. Gergely pápa 
hozzájárulásával oltárra emeltette I. 
István (illetve még abban az évben fia, 
Imre, valamint Gellért püspök) relikvi-
áit a székesfehérvári Bazilikában, ami 
szentté avatásával volt egyenértékű.
I. (Nagy) Lajos uralkodásától (1342-1382) 
kezdve egyházi ünnepként élt tovább e 
nap. István kultusza ugyan bajor és né-
met városokban, valamint Namurben 
és Monte Cassinóban is elterjedt, de az 
egyetemes egyház nevében csak 1686-
ban XI. Ince pápa nyilvánította szentté. A 
pápa akkor elrendelte, hogy Buda vára 
töröktől való visszafoglalásának évfordu-
lóján az egész katolikus világ évente em-
lékezzen meg Szent István ünnepéről, 
amelyet az egyetemes egyház augusztus 
16-án tart.

1771-ben XIV. Benedek pápa csökken-
tette az egyházi ünnepek számát, s így a 
Szent István-nap kimaradt az ünnepek 
sorából. Mária Terézia (1740-1780) is-
mét elrendelte a Szent István-nap meg-
tartását, sőt azt nemzeti ünnepként a 
naptárakba is felvétette. 1771-ben ő 
hozatta Bécsbe, majd Budára István 
kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot, ame-
lyet ez időtől körmenetben vittek végig 
a városon augusztus 20-án.
István ereklyéjét a legenda szerint 
1083-as szentté emelésekor épen ta-
lálták a koporsójában, s már az 1222-es 
Aranybulla is törvénybe iktatta tisztele-
tét. Valószínűleg a tatárjárás vagy a tö-
rök idők alatt veszett el, később (1590 
körül) a raguzai (dubrovniki) dominiká-
nus kolostorban találtak rá, talán még 
IV. Béla vitette oda menekülése során. 
(A Szent Jobbot - amelynek ezüst erek-
lyetartóját 1862-ben készítették – ma 
Budapesten a Szent István-bazilikában 
őrzik.)
Az 1848-as szabadságharc leverése 
után hosszú ideig nem tarthatták meg 
a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István 
a független magyar állam szimbóluma 
volt. Először 1860-ban ünnepelhették 
meg a napot, amely országszerte nem-
zeti tüntetéssé vált.
Az 1867-es kiegyezést követően az 
ünnep visszanyerte régi fényét, majd 
1891-ben Ferenc József az ipari mun-
kások számára is munkaszüneti nappá 
nyilvánította, 1895-ben pedig a bel-
ügyminiszter elrendelte a középületek 
fellobogózását címeres zászlóval.
A két világháború között az ünneplés 
kiegészült az össznemzeti célkitűzésre, 
a Szent István-i (Trianon előtti) Magyar-
ország visszaállítására való folyamatos 
emlékeztetéssel. Augusztus 20. 1945-ig 
nemzeti ünnep volt, ezután ezt eltöröl-
ték, de egyházi ünnepként még 1947-
ig ünnepelhették nyilvánosan. István 
ereklyéjét a Szent Koronával együtt a 
második világháború végén a nyilasok 

Nyugatra szállították. A Szent Jobbot 
1945. augusztus 18-án hozták vissza 
Ausztriából Budapestre, és 1947-ig is-
mét szereplője volt a Szent István-napi 
ünnepnek. (A Szent Korona csak 1978-
ban került vissza az Egyesült Államok-
ból.)

A kommunista rendszer számára az 
ünnep vallási és nemzeti tartalma 
miatt nem volt vállalható, de teljes 
megszüntetését vagy jelentéktelenné 
süllyesztését sem látta célszerűnek, és 
ahogy az a tisztán vallási ünnepek egy 
részével történt, inkább tartalmilag 
újította meg. Először az új kenyér ün-
nepének nevezték el augusztus 20-át, 
majd az új alkotmány hatályba lépé-
sét mint új - szocialista - államalapítást, 
1949. augusztus 20-ra időzítették. Ez-
után 1949-1989 között augusztus 20-át 
az alkotmány napjaként ünnepelték. 
1950-ben az Elnöki Tanács törvényere-
jű rendelete a Népköztársaság ünnepé-
vé is nyilvánította.
A rendszerváltozással ismét feleleve-
nedtek a régi tradíciók, 1989 óta en-
nek megfelelően rendezik meg a Szent 
Jobb-körmenetet. Szent István ünne-
pének igazi rehabilitációja 1991-ben 
történt meg: az első szabad választáson 
létrejött Országgyűlés 1991. március 
5-i döntése a nemzeti ünnepek - márci-
us 15., augusztus 20., október 23. - kö-
zül Szent István napját emelte a Magyar 
Köztársaság hivatalos állami ünnepe 
rangjára.

Augusztus 20. államalapító szent István ünnepe, nemzeti ünnep, 
a Magyar köztársaság hivatalos állami ünnepe.

Könnyű étel a forró nyárban – ettől 
biztosan nem hízol el!
A nagy nyári melegben nem igazán kívánjuk a nehezebb ételeket, hiszen azok ilyenkor megterhelik emésztőrendszerünket, így a 
legtöbben valami könnyű, hűsítő fogásra szavaznak. Mutatjuk is a kedvencünket!

Rakott zöldségek sajttal
A mediterrán országokban igazán tudják, mit kell enni a folyamatos hőségben. Ez a 
rakottas a finom zöldségek mellett szépen össze is sül a sajttal és a tejföllel, így az 
egész család kedvence lesz.

Hozzávalók:  

2 db padlizsán, 2 fej hagyma, 2 db cukkini 
20 dkg sajt, 1 pohár tejföl, 2 db tojás, paradicsom 
só, bors, bazsalikom, oregáno – ízlés szerint

Elkészítés: 

Kezdetnek két padlizsánt, két fej hagymát és két cukkinit hámozz meg, 
és szeletelj fel. Egy tűzálló tál aljába önts egy kis olívaolajat, majd jö-
het alulra a padlizsán, kicsit megsózva, rá a cukkini, a hagyma, majd jó 
sok paradicsomszelet. Közben ízesítheted őket sóval, borssal, bazsa-
likommal és oregánóval is. A rétegezést paradicsomokkal fejezd be, 
majd ezekre jöhet az öntet. Húsz dekányi sajtot reszelj le, keverd össze 
egy pohár tejföllel és két egész tojással. Öntsd rá a zöldségekre, és a 
rakottas mehet is a sütőbe. 

Ezt az ételt vegetáriánusok is nyugodtan ehetik, de ha a család férfi-
tagjai hiányolnák belőle a húst, akkor pirított darált húst is használ-
hatsz plusz egy rétegnek.

Szent István egyetlen, saját korából 
fennmaradt ábrázolása a koronázási 
paláston. Forrás: Wikimedia

Szent Jobb körmenet a budai várban 
1934-ben (fotó: Fortepan)
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Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas Autóvillamossági szerelőt, 
karosszéria lakatost keresünk azonnali kezdéssel Budapest XI. kerületbe, 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
Raktárost keresünk azonnali kezdéssel Budapest XI. kerületbe. Az állás betöltéséhez 

jármű alkatrész ismeret illetve számítógépes alapismeret (Word, Excel) szükséges. Angol 
nyelvhasználat előnyt jelenthet. Jelentkezni Hegedűs Andor beszerzési vezetőnél lehet az 

alábbi elérhetőségeken: hegedus.andor@homm.hu  vagy +36-20/236-9011

sZÉkEsFEHÉRVÁRRA
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas 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, karosszéria lakatost 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, karosszéria lakatost 

keresünk azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Az állások betöltéséhez szakirányú 
végzettség szükséges. Jelentkezni Nyilas Antal műszaki vezetőnél lehet az alábbi 

elérhetőségeken:  
miskolcmuhely@homm.hu vagy +36 20/364-7509.

HóDMEZőVÁsÁRHElYRE
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas Autószerelőt, karosszéria lakatost 

keresünk azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Az állások betöltéséhez szakirányú 
végzettség szükséges. Jelentkezni Hódi Attila telephelyvezetőnél lehet az alábbi 

elérhetőségeken: hodi.attila@homm.hu vagy +36-20/287-5301

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.


