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Tisztelt Partnereink! Kedves Kollégák!
Itt az ősz, az évnek az az időszaka, amely a családokban az újat, a tanévkezdést
jelenti. Hasonlóan van ez cégünk életében is, hiszen régi és új partnereink
bizalmából négy új helyszínen indítjuk szolgáltatásainkat.
Biatorbágyon a helyi közlekedést, Bükön és Miskolc-Diósgyőrben a Nestlé,
míg Tószegen az Accell Hunland Kft. dolgozószállítását bízták ránk.
Így hazánk térképére újabb Homm-pontok kerülnek fel. Célunk továbbra
is a tőlünk megszokott és elvárt színvonalú szolgáltatás biztosítása a
dolgozószállításban és a közösségi közlekedésben egyaránt. Mindez
nem valósulhatna meg kollégáink professzionális közreműködése nélkül,
legyen szó a partnerinkkel közvetlenül is találkozó „front office” vagy a
nélkülözhetetlen hátteret biztosító „back office” munkatársakról.
Továbbra is igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, hisz a földrajzilag egyre szélesebb jelenlét, a fokozódó bizalom
nem kényelmesíthet el minket, ellenkezőleg, egyre jobb minőség megcélzására kell ösztönöznie. Az pedig, hogy
olyan értékteremtésben vehetünk részt, amely egy a főváros agglomerációjában dinamikusan fejlődő város és az
ott élők életében egy addig nem létező új lehetőség, a közösségi közlekedés beindítása és megvalósulása, és ennek
tevékeny részesei lehetünk, ez megtisztelő és inspiráló lehetőség cégünk számára.

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 • 9737 Bük (Nestlé) • 3533 Diósgyőr (Nestlé)
2051 Biatorbágy (városi közlekedés) • 5091 Tószeg (Accell)

Szervizek, telephelyek és megbízóink országszerte:

Jó utat, jó munkát a régi és új utakon egyaránt!

Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezető
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Telephely-bemutató
Budaörsi raktár

A Homm Kft. központi, egyben legnagyobb raktára
Budaörsön található, ahol összesen hét fő látja el az
anyaggazdálkodás feladatait. A hely adottságai miatt
több helyiségben, de több mint 200 négyzetméteren
tárolunk itt alkatrészeket.
Több mint 5000 féle cikket tartunk itt készleten, a
legapróbb csavartól, egészen a fő alkatrészekig.
Ebben a raktárban tároljuk azokat az alkatrészeket
is, amelyek általánosságban a tapasztalatok alapján
legsűrűbben szükségesek a buszok javításához, hogy az
esetleges meghibásodások minél rövidebb üzemórakiesést okozzanak.
Ez az országos anyagbeszerzés központja, innen segítjük
a többi telephely beszerzéseit, de ezen a telephelyen
történik a Renault Masterek átalakításához szükséges
anyagok külföldi és belföldi beszerzése is.
A telephelyek ide adják le alkatrészigényüket, ami, ha
egyedi, és nem található raktárkészleten, itt kerül
beszerzésre, majd szétosztásra, hogy minden telephely
megkapja a szükséges alkatrészeit.
Ez történhet az alkatrész-árusító partnereink általi
szállítás, futárszolgálat általi szállítás útján, de saját
anyagbeszerző kollégák is rendelkezésre állnak, akik
az alkatrészek beszerzésében és a telephelyek közti
mozgatásában is nagy szerepet játszanak.
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Kollégák bemutatása,
Anyaggazdálkodás Budaörsön
Hegedűs Andor

beszerzési vezető
2010 óta dolgozom a Homm Kft.-nél az anyagbeszerzés, anyaggazdálkodás területén. A cég méretével együtt fejlődtem én is, műszaki menedzser diplomával
végeztem az Óbudai Egyetemen, és az angol nyelvet is elsajátítottam. Tudásomat napi szinten használom a munkám során, azon dolgozunk, hogy a műszaki
terület munkájához szükséges igényeket kiszolgáljuk.
Amikor a műszakhoz kerültem a cég még csak egy1 telephelyen 40 busszal
működött. Ma hét telephely szükségleteit látjuk el a műszaki területen, hogy a
mindennapi javítási, karbantartási feladatok ne álljanak meg. Ez a terület a cég
fejlődésével együtt kapott egyre nagyobb szerepet, és mára a cégen belül egy
külön egységet képez. Ennek a területnek a kialakításán, fejlesztésén dolgozunk, hogy optimálisabb anyaggazdálkodási rendszert tudjunk működtetni.

Sarkadi Attila

raktárvezető
Hat éve fényezőként kezdtem a cégnél, ám egészségügyi okokból három éve
átkerültem raktárosi pozícióba a budaörsi telephelyre, ahol szorgos munkával
fél éve raktárvezető lettem.
Mivel a dinamikusan növekvő cég életében egyre nagyobb hangsúly kerül az
országos központi anyagellátásra és az ezzel kapcsolatos raktározásra, így most
raktárvezetőként azon dolgozom kollégáimmal, hogy európai szintű raktárt
építsünk, amely minél zökkenőmentesebben szolgálja ki a növekvő igényeket.
Ennek szellemében iratkoztam be egy felnőttképzési intézménybe is, hogy az
ott szerzett ismereteket e cél elérése érdekében hasznosítani tudjam.
Nagyon tetszik, hogy mindig új kihívásokkal találkozom, és bár a cég egyre
csak nő, megmaradt a családias hangulat és a jókedv, ami már a kezdeteknél is
jellemző volt.

Kollát Máté

raktáros-anyagbeszerző
Másfél éve kezdtem el munkámat a cégnél. Számomra teljesen új volt a buszos
világ, így egy érdekes, kihívásokkal teli helyre érkeztem.
Jelenleg az autóbuszaink javításához szükséges alkatrészek beszerzésével és
raktározásával foglalkozom a budaörsi műhelyünkben, de feladataim közé
tartozik vidéki telephelyeink alkatrészbeszerzése is.
Örülök, hogy fiatalos, pörgős csapat része lehetek, ahol reményeim szerint
lehetőségem lesz megvalósítani céljaimat.
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Hegedűs Mihály

raktáros-anyagbeszerző
Új kolléga vagyok a Homm Kft.-nél, a budaörsi raktárban kezdtem dolgozni
az idei évben. Az alkatrészek beszerzése és kezelése a feladatom. Korábban
is dolgoztam már a cégnél beugrósként, megtetszett a környezet, ezért
örültem, amikor lehetőség adódott és el tudtam kezdeni dolgozni mint állandó
munkatárs.
Remélem, még sok dolgot tudok itt tanulni, mind az alkatrészbeszerzéssel,
mind a raktározással kapcsolatban.

Komeiner Andrea

műszaki asszisztens
A Homm Kft.-hez 2018-ban jöttem dolgozni. Először mint pénztáros, majd
egyre több feladatot vettem fel a műszak és ahhoz kapcsolódó adminisztráció,
valamint ennek ellenőrzése terén. Ma a UNIT4 rendszer adatbázis-kezelése
és az adminisztrációs hibák megoldása is a feladataim közé tartozik. A fiúkkal
a budaörsi műhelyben azon dolgozunk, hogy ez az információs rendszer is
a lehető legjobban szolgálja ki a cég érdekeit és segítse nemcsak a műszak,
hanem a pénzügy és a könyvelés területeit is.
A magánéletben két kisgyerek édesanyukája vagyok, szabadidőmben szívesen
járok horgászni és kirándulni.

Nyeste Zsolt

raktáros
Lassan két éve, hogy a Homm Kft.-nél dolgozom raktárosként. A Hídvég utcai
központban segítem a kollegák munkáját, ahol mindennap új kihívásokkal
találkozom.
Feladataim közé tartozik az áruk átvétele és kiadása, valamint a telephely
rendeléseinek kezelése. Legfőképp a karosszériajavításhoz, -fényezéshez és
a Renault Masterek átépítéshez raktározunk anyagokat ezen a telephelyen,
de a céges ruhákat és a tisztítószereket is innen osztjuk szét. Nagyon sok új
tudást szereztem eddig itt, a buszos környezetben mindennap új dolgokkal
szembesülök. Szabadidőmben kertészkedem és homokfúvással, krómozással
foglalkozom.

Kovács Zoltán

áruszállító
2013-ban kerültem a Homm Kft.-hez, feladatom az alkatrészek szállítása a
raktárakba és azok között. Először a Hídvég utcában kezdtem, de a bővüléssel
a budaörsi telephelyre kerültem.
Nagyon tetszik, hogy így fejlődik a cég, ezért is tudtunk új Fiat Scudo
kisteherautókat kapni, amelyek a Homm Kft. színeiben közlekednek.
Szabadidőmben szeretek zenét hallgatni és a kutyámmal sétálni.
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Kovács Attila

Műszaki
tanácsok:
ezekre figyelj!

Buszbemutató:
A biatorbágyi városi busz

Őszi, téli felkészülés. A nyár végén, ősz elején járunk. Időszerűvé
vált autóbuszaink őszi, téli felkészítése.
A műhelyeinkben már a nyár folyamán elkezdtük ellenőrizni
a fűtőkészülékek, fűtésrendszerek működését, illetve azok
javítását is elvégeztük azokon a járműveken, amelyeket valamilyen tervezett vagy nem tervezett javításra, karbantartásra
behoztak. Ennek ellenére kérem a gépkocsivezető kollégákat,
hogy e rendszerek működését, üzemelését ellenőrizzék! A
reggeli, hűvösebb időszakok lehetőséget adnak arra, hogy
beindítsák a fűtőkészüléket, bekapcsolják az autóbuszon a
fűtést, így ellenőrizhető a működésük. Kiemelt figyelmet kell
fordítani a motor üzemelési hőfokára, aminek a gyári előírásnak megfelelőnek kell lennie (ez 80-85 °C fok). Hiba esetén
időben forduljanak a javítóműhelyekhez, hogy felkészülten
várhassuk a hideg idő érkezését. Fontos ellenőrizni a gumiabroncsok állapotát is. Amennyiben azok profilmélysége már
a kopáshatárhoz közelít, szintén időben jelezzék a javítóműhelynek, hogy intézkedhessenek a cseréről.
Mivel ebben az időszakban a járművek többet közlekednek
rossz (nem jó vagy éjszakai) látási viszonyok között, ezért a
világító berendezéseknek igen fontos szerep jut. Hiba esetén
időben forduljanak a javítóműhelyekhez.
A hideg évszakban különösen fontos az autóbusz hűtőrendszerében található fagyálló fagyáspontjának ellenőrzése,
csakúgy, mint az akkumulátorok ellenőrzése, saruk szükség
szerinti tisztítása. A hideg idő beköszöntével az ablakmosó
tartályba a nyáron használatos ablakmosó folyadék helyett
téli ablakmosó folyadékot kell utántölteni. Indulás előtt min-

dig figyeljünk arra, hogy legyen elegendő ablakmosó folyadék
a tartályban.
Hideg időjárás esetén az üzemanyagtartályban lévő gázolaj
szintje ne menjen ¼ alá, mert bármikor kerülhet a gépkocsivezető (az utasaival együtt) olyan forgalmi helyzetbe, akadályba, ahol több órára akadályozva van a továbbhaladása. Ilyen
helyzetben (esetleg nagy hidegben) a jármű melegen tartása
elengedhetetlen.
Mivel társaságunknál gyorsan gyarapodik a Renault Masterflotta, ezért ezekhez a járművekhez is megosztok pár hasznos
információt.
Az üzemanyagtank búvárcsöve (kályha búvárcsöve) egyes
járműveknél nem ér le a tank aljára, ezért már több esetben
előfordult, hogy a kályha leállt, mert nem kapott üzemanyagot. Javaslom, hogy az üzemanyagot ne használjuk ¼ szint alá,
mert az a fűtőkészülék leállását okozhatja. Ha a fűtőkészülék
leállt, akkor ne indítsa a gépkocsivezető újra, csak akkor, ha
feltankolta az autóbuszt. Ellenkező esetben öt sikertelen indítás után letilt a fűtőkészülék. Az újraindításban a területileg
illetékes műszak tud segíteni. Minden jármű kiegészítő utaslépcsővel van szerelve. Amennyiben a lépcső működés közben
akad, a megszokottnál lassabban nyílik ki, akkor a területileg
illetékes műszaki szolgálatnak jelezni kell. Ezek a lépcsők folyamatos karbantartást igényelnek, a mozgó-forgó alkatrészeket
folyamatosan tisztítani, kenni szükséges.

A Homm Kft. az első 6 db Feniksbus mellé vásárolt még
3 db-ot. Az új járművek az újonnan induló biatorbágyi helyi
járatban közlekednek szeptembertől. Az előző 6 db távolsági
kivitelű volt, a most forgalomba álló járművek városi közlekedésre alkalmasak. A 20 + 1 fő a járműben ülve tud utazni,
és ezen felül 18 fő állva, így az autóbusz összesen 39 fő egyidejű utaztatására alkalmas.
A busz adatai:
2998 cm3-es motor, Euro 6 környezetvédelmi előírásoknak
megfelelő
Teljesítmény: 125 kW (170 LE)
Együttes tömeg: 7200 kg
Sebességváltó: automata Hi Matic
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Egyéb tartozékok:
- klímaberendezés (gépkocsivezetői + utastéri)
- motor járástól független fűtőkészülék
- fűthető tükrök
- multimédiás egység
- digitális tachográf
A járművek kialakítása a kor elvárásainak megfelel: esztétikus külső megjelenés, dinamikus motor, ergonomikus, tágas
vezetőtér, kényelmes utasülések.
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Maradjon mozgásban!

A Szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi
Iskolaközpont bemutatkozása (Felvidék)

Az ülőmunka veszélyei

Az ülőmunka nemcsak a mozgásszervekre veszélyes, hanem a belső szervekre is rossz hatással
van. A gerinc fájdalmas betegségei mellett az agyvérzés, a szívinfarktus, a szívnagyobbodás és a
vesebetegségek rizikófaktorát is növelheti az ülő életmód. Aki naponta több órát ül, jó ha tudja,
hogy az ülés jobban terheli a gerincet, mint az állás, ezt szemléletesen mutatja a Nachemsonábra. A helytelen üléskor majdnem kétszeresen (180%-ban) terhelődnek a porckorongok az álláshoz képest. Ha mindez a nyomás állandóan féloldalasan és egyenetlenül jelentkezik, kialakulnak a
mozgásszervi betegségek, például a porckorongsérv vagy a meszesedés. A rossz tartás nemcsak a
vázrendszerre, hanem az izmokra és a szalagokra is rossz hatással van, ami szintén fájdalmat okozhat. A túlterhelés miatt a szövetek keringése és anyagcseréje is rossz lesz, ami elváltozáshoz vezet.
Mozgással azonban jó vérellátást biztosítunk az izmokban, ami a szív és a tüdő egészségének
megőrzéséhez is hozzájárul. Az ülőmunkát végzőknek arra is oda kell figyelni, ha dagad a lábuk:
Nachemson-ábra
ez a visszér vagy szívelégtelenség tünete lehet. Ha lógatják a lábukat és sokáig nem mozgatják, a
vénák kitágulnak, pang bennük a vér, ilyenkor csak mozgással, az izommunka segítségével lehet visszapumpálni. Mindezekből
egyértelmű, hogy az embernek meghatározott mennyiségű mozgásra van szüksége, ahhoz hogy egészsége megmaradjon.
A rendszeresen végzett mozgás beépítése a mindennapokba
Aki munkája miatt egész nap ül, legalább óránként álljon fel
és végezzen néhány aktív gyakorlatot. Ez hosszú utazáskor is
fontos (pl. buszúton) a jó keringés érdekében (pl. trombózis
ellen). Akár ülés közben is végezzenek gyakorlatokat, akár
izommegfeszítést, akár nyújtózást. A gyakorlatokat mindenki
saját ízületi mozgékonyságának megfelelően végezze, ügyelve
a helyes technikai végrehajtásra. A mozdulatok végrehajtása
lassan, fájdalom nélkül történjen. Enyhe húzódást kell érezni a nyújtás alatt (1. ábra). A gyakorlatokat minden esetben
stabil kiinduló helyzetből végezzük. A mozdulatokat ki kell
tartani, kerülni kell az utórugózást. Munkából hazaérve pedig
lehetőleg ne üljenek le, hanem feküdjenek a földre (kemény
felületre), és polcolják fel Z alakban a lábukat, ugyanis ez tehermentesíti a gerincet, illetve ez a legpihentetőbb testtartás. Napi fél óra az ajánlott minimum mozgás egy átlag felnőtt
ember számára, de nem elég csak a séta, hanem tornázni/
sportolni kell, dinamikus, úgynevezett kardio mozgást (120
fölé menjen a szívfrekvencia) kell végezni. Ilyen lehet akár az
úszás, a biciklizés, futás. Lényeges, hogy ne hirtelen, ne nagy
terheléssel kezdjenek mozogni, hanem fokozatosan. Veszélyes lehet, ha a hónapokig nem mozgó emberek tavasszal
kimennek a kertbe és túlerőltetik magukat. Nekik jó szívvel
ajánlom, hogy gyógytornász vagy személyi edző kolléga által
felállított kezelési terv alapján kezdjék meg a mozgást.
Az emelés rejtélye
Az emelés helyes kivitelezésének lényege, hogy a derék és
a törzs egyenes maradjon, és ne csavarodjon el a csípőhöz

képest. Helyes emeléskor a térdünket behajlítva közelítjük
kezünket az emelendő tárgyhoz, és ügyeljünk arra, hogy az
emelendő tárgy minél közelebb legyen a törzsünkhöz, mert
így a teherkar rövid és a szükséges erőkifejtés kisebb lesz
(2. ábra). Kisebb súlyú dolog felemelését egyenesen, vízszintesen tartott törzzsel is végezhetjük. A derék és törzs elcsavarodását úgy kerülhetjük el, ha teljesen szembe fordulunk az
emelendő tárggyal. Helytelen emeléskor messze van tőlünk

2015 szeptember 1-jén történelmi pillanat részesei voltunk
Szepsiben (Felvidék, Szlovákia – a szerk.). Új iskolát nyitottunk. Közösen. Álmodtunk egy nagyot, és az álom valóra vált.
Igaz, még csak az elején vagyunk, és lesz bőven tennivaló az
elkövetkező évtizedekben, de hittel vallom, hogy az összefogás ereje megoldja a gondokat.
Újat kezdtünk, és az elsők feladata a legnehezebb. Mi vágunk
utat a csátéban, mi készítjük elő, tisztítjuk meg az ösvényt az
utánunk jövőknek. És mindezt szívesen tesszük. Nem kérkedve, fáradságot nem ismerve. Engem személy szerint őseink
hite, a Szülők bizalma, Jézus szeretete, a Szent Lélek egyesítő
ereje és a jó irányban történő változás lehetősége motivál a
legjobban.
Első szent királyunk államot alapított. Mi iskolát. István királynak az államalapításhoz szüksége volt a korabeli családok erejére, hűségére, odaadására. Így tudott a magyar közösséggel,
nemzettel államot szervezni. Nem biztos azonban, hogy mindenki egyetértett minden lépésével a jövő útjának keresésében. Az idő viszont igazolta a nemzetért folytatott mindenkori
cselekvésének helyességét.
Mi is így vagyunk ezzel. Hinnünk kell egymásban. Akkor leszünk erősek, ha együtt maradunk. Úgy gondolom, hogy a

családokra, a közösségre, az egymás iránti bizalomra kell építeni. Az áldozatkészség, az ügy iránti elhivatottság pedig a legfontosabb. Minél többet tudunk adni önzetlenül, annál jobb
lesz az eredmény. Meggyőződésem, hogy hittel és kitartással
elérjük céljainkat. Ettől függ Szepsiben magyarságunk jövője.
Fő célunk, feladatunk egy olyan, magyar tannyelvű, keresztény értékeket közvetítő iskolaközpont működtetése, építése,
amely összefogja az itt élő magyarokat. Anyanyelvi oktatást
biztosít, és az egyházak segítségével, támogatásával erős hitű
közösséget formál, változtat a kialakult helyzeten.
Németh László szerint a kisebbség egyik ismérve, hogy különb. Tegyük a dolgunkat. Mindenki a saját helyén, legjobb
tudása szerint. Írjunk történelmet, hogy a kezdő csapat mellé
még sokan odaálljanak és a pillanatnyilag még hitetlenkedők is erősítsék sorainkat.
Bízom a közösségünk erejében. Sok erőt,
állhatatosságot és hitet kívánok az elvégzendő munkához mindenkinek!
Nagy István intézményvezető

2. ábra

az emelendő tárgy, és derekunkat hajlítva és/vagy elcsavarva
emelünk. Amennyiben jóval nehezebb tárgyat emelünk meg,
mint amennyit egyedül elbírnánk, feltétlenül kérjünk kollé
gáinktól segítséget.
Javaslom minden dolgozónak, hogy válaszon olyan mozgásformát, amelyet örömmel csinál akár egyedül, akár társasággal.
A túlterhelés megelőzése illetve a rendszeresség megőrzése
legyen fontos irányvonal. Abban az esetben, ha már meglévő
betegségekkel küzd, tanácsos szakorvos vagy gyógytornász
véleményét kikérni. A befejezett mozgás után ne feledje pótolni a folyadékot és biztosítani szervezetének regenerációja
érdekében a megfelelő pihenőidőt sem!

Jó egészséget kívánok!
Hirling Nóra
gyógytornász-fizioterapeuta
nora.hirling@scoliart.hu
1. ábra
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Gajdán Miklós

Hogyan NE tegyük tönkre a sebességváltónkat?
Egyszerű szerkezet a kézi sebességváltó, kezelése közben mégis elkövethetünk olyan
hibákat, amelyek megrövidítik élettartamát. Az egyre népszerűbbé váló automatáknál
is érdemes lehet egy-két apróságra odafigyelni.
váltunk vissza több fokozatot egyszerre – mondjuk – motorfékezéshez, hogy
hirtelen megugrik a motor fordulatszáma. Egyébként épp ez utóbbi lehet
végzetes hiba: soha nem szabad úgy
visszakapcsolni, hogy a megengedett
fordulatszámnál jobban felpörögjön a
motor – igaz, ilyenkor nem annyira a
váltó, mint inkább a motor és a kuplung
károsodhat.

Európában és így nálunk is a kézi kapcsolású a legelterjedtebb sebességváltó-fajta. Ez érthető is, hiszen szerkezete
egyszerű, így – Murphy után szabadon –
a meghibásodási lehetősége is kisebb,
ráadásul jóval olcsóbb lehet, mint a
bonyolultabb, ámde kényelmesebb vezetést biztosító automaták. Felépítése
annyira egyszerű, hogy amennyiben a
kenéséhez van benne megfelelő men�nyiségű olaj, akkor megfelelő használat
mellett több százezer kilométert teljesíthet hibamentesen. Ennek ellenére
akad néhány apróság, amire érdemes
odafigyelni, ha meg akarjuk magunkat
kímélni az idő előtti és eléggé költséges
szervizlátogatástól.
A leggyakrabban előforduló vezetési
hiba az, ha a vezető a kezét a váltókaron pihenteti. Lehet, hogy kényelmes
ez a tartás, ám a váltónak nem az. Az
egyes fokozatokat kétágú villára emlékeztető szerkezet iktatja be, amit arra
méreteznek, hogy a kapcsolószerkeze-

tet (szinkronszerkezetet) eltolva bekapcsolja a kívánt sebességfokozatot. Ám,
ha a váltókaron tartjuk a kezünket, a villa folyamatosan nyomja a szerkezetet,
és idő előtt elkopik. Ennek hatására először lötyögősebbé válik a váltó, vagyis
hosszabb és körülményesebb úton kapcsolhatók a fokozatok, majd végső esetben el is lehetetlenülhet a váltás.
Az említett kapcsolószerkezet (szinkronszerkezet) egyébként a váltó legérzékenyebb része, és általában ez kopik
el először, amit abból ismerhetünk fel,
hogy nehezebbé válik a váltás, amit
recsegő hang is kísérhet. Ahhoz, hogy
ezt a – hátramenet kivételével – minden sebességfokozatnál alkalmazott
szerkezetet megkíméljük, fontos, hogy
a kuplung mindig teljesen emeljen ki
(megszüntetve a kapcsolatot a motor
és a váltó között) és, hogy kerüljük a túl
nagy fordulatszám-különbséggel együtt
járó váltásokat. Ilyen fordul elő például,
ha jól kipörgetjük a motort, vagy ha úgy

Bármennyire adja magát, soha ne pihentessük
a kezünket a sebességváltó karján, mert idő előtti
kopásokat okozhat
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A kézi sebességváltók elengedhetetlen
tartozéka a kuplung, amelynél még a
sebességváltóknál is könnyebb élettartam-csökkentő vezetési hibákat elkövetni. Ilyen, klasszikus hiba szintén
pihentetés jellegű: az, amikor a vezető
folyamatosan a kuplungpedálon tartja a lábát. Akadnak olyanok, akik ezt
nem is kényelemből, hanem óvatosságból teszik, hogy azonnal tudjanak
kuplungolni, amint kell. (Ez a félelem
onnan eredhet, hogy a vezetés tanulása közben valóban a kuplung kezelésének elsajátítása az egyik legnehezebb
feladat.) Az eredmény azonban így is,
úgy is ugyanaz: az állandó, bár kismértékű nyomás miatt a kuplung állandóan
kicsit kiemelt állapotban dolgozik majd,
ami miatt fokozottan kopik a kuplungtárcsa és a kiemelőszerkezet is.
Ugyanezt a problémát okozhatja, ha
piros lámpánál mindig beiktatott első
fokozattal és kiemelt kuplunggal várakozunk. E helyett tegyük üresbe a váltót, és inkább figyeljünk jól, mikor vált
a lámpa, így elég időnk marad a sebességváltásra. Ugyancsak a kuplungtárcsa

Ne tartsuk a bal lábunkat sem pihentetés, sem
a gyors kuplungolás szándékából a kuplungpedálon,
mert a kuplungtárcsa és a kiemelőszerkezet gyorsabban
elhasználódhat

és a kiemelőszerkezet idő előtti kopását
okozhatja, ha emelkedőn – például piros lámpánál állva – gázadással és kuplungcsúsztatással akarjuk megtartani
az autót. Ez jó gyakorlat ahhoz, hogy
megtanuljuk, mikor kezd el fogni a kuplung, ám állandó gyakorlása idő előtt elkoptatja a kuplungot. Inkább kézifékkel
rögzítsük az autót, és mutassunk be egy
elegáns kézifékes indulást. A legmodernebb autókon egyébként mindez még
egyszerűbb, hiszen legtöbbjük a fékpedál felengedése után még egy-két
másodpercig fenntartja a féknyomást
(visszagurulás gátló rendszer), így nem
gurul vissza az autó.
Egyszerű és olcsó szerkezet a kézi sebességváltó, de aki szakértő eligazítás
után akár egyszer is használt jó automata váltót, hétköznapi közlekedésben sosem fog visszavágyni rá. Egyre
többen szereznek ilyen tapasztalatot,
amit az automata váltók növekvő népszerűsége is igazol. Ezen nincs is nagyon
mit csodálkozni, hiszen az automaták
épp az egyik legösszehangoltabb mozgáskombinációt és legtöbb érzéket
igénylő és így a legnehezebben elsajátítható tevékenység, a kuplungolás és
a sebességváltás alól mentesítenek. A
fokozatválasztó kar P-ből D-be húzása
után a bal láb „félredobva” pihenhet,
míg a jobb láb a gyorsításkor a gáz-, a
lassításkor a fékpedált nyomja. En�nyi az egész, ráadásul a hagyományos,
azaz hidrodinamikus nyomatékváltós
(kis ferdítéssel úgy mondhatjuk, ez van
benne a kuplung helyett), bolygóműves
automaták emelkedőn már régen is
megtartották az autót, nem kellett félni
a visszagurulástól.
Az automataváltók azonban, éppen
azért, mert képesek egy összetett feladat önálló elvégzésére, jóval bonyolultabbak, és bizonyos szempontból

érzékenyebbek, mint a kézi sebességváltós autók. Így például automata váltós
autót nem lehet betolni vagy begurulással elindítani, és kimondottan tilos
vontatni! A kézi váltó üresének megfelelő, de attól valójában nagyon különböző N fokozat leginkább szervizcélokat
szolgál, illetve olyan autómosóban szabad bekapcsolni, ami például a kerék
alá fekvő lánccal vonszolja az autót. Ám
az csak pár méter, annyit kibír az automata, de száz métereket vagy pláne
kilométereket egyben már nem! Ennek
oka, hogy az automataváltóknak külön
olajszivattyújuk van, amit a motor hajt.
Ha a motor nem jár, akkor a váltó nem
kap olajkenést, és az alkatrészei – szó
szerint – rövid távon tönkremennek.
Ez mindenféle automata váltónál (hagyományos, duplakuplungos, CVT)
fennáll, és mindnél vigyázni kell arra,
hogy hátramenetből előremenetbe
vagy fordítva soha ne váltsunk úgy, ha
nem áll teljesen az autó. Ez a legtöbb
típusnál nem is lehetséges, mert nyomni kell a fékpedált a fokozatválasztó kar
elhúzásához. Ugyanígy vigyázni érdemes, hogy a parkoló, azaz P fokozatot is
csak akkor kapcsoljuk be, ha teljesen áll
az autó, különben a kar megszorulhat.
Szintén fontos, hogy megálláskor mindig P-ben hagyjuk az autót, ne N-ben.
Felesleges viszont minden lámpánál
N-be tenni a választókart, a váltó kímélése vagy az üzemanyag-fogyasztás csökkentése végett. A váltókat úgy
méretezik, épp a vezetés kényelme miatt, hogy nyugodtan lehet őket D-ben
hagyni. Szintén ne tegyük N-be a választókart lejtőn, inkább valamelyik számozott fokozatot használjuk, vagy kézi
programba átvéve kézzel kapcsoljunk
vissza. N-ben ugyanis nincs motorfék,
így a fékkel kell lassítani az autót, ami
így jobban kopik. Számozott fokozatot

Automata váltós autót tilos vontatni! A P (parkoló)
fokozatot csak akkor iktassuk be, ha teljesen megállt az
autó. Erre sok típusban már csak egy gomb szolgál

kapcsolva, illetve kézzel kisebb fokozatba téve (fokozat számának visszajelzése
a műszerfalon) viszont van motorfék,
amikor a motor nem használ üzemanyagot, és a fék sem kopik annyira. És,
amit ismét tilos: soha ne akarjunk álló
helyzetből úgy kilőni automata váltós
autóval, hogy N-ben nagy gázt adunk,
majd D-be rántjuk a választókart. Ez nagyon rövid idő alatt kivégzi a váltót!
Az említetteket minden típusú automata váltónál érdemes figyelembe venni,
van egy-két olyan szabály, ami azonban
kimondottan a duplakuplungos és a
fokozat nélküli, CVT váltókra érvényes.
Ilyen, hogy míg a hagyományos automatát szabad kúszatni, vagyis hagyni,
hogy valamelyik előremeneti fokozatban (többnyire D-ben) lassan guruljon előre az autó (ez a viselkedés a
hidrodinamikus sebességváltó működésmódjából adódik), addig a CVT váltóknál ez csak akkor megengedett, ha
annál a kuplungolás feladatát szintén
hidrodinamikus nyomatékváltó vagy
hidraulikus kuplung látja el. A duplakuplungos váltóknál pedig ez egyáltalán
nem ajánlott hosszú távon. Különösen
azoknál, amelyeknél a két kuplung
száraz tárcsás, vagyis épp olyan, mint
amilyeneket a kézi sebességváltókhoz
mellékelnek. A kúszatás olyan ezeknek
a váltóknak, mintha a kézi sebességváltós autóval csúsztatott kuplunggal
próbálnánk haladni. A tárcsa, illetve
tárcsák, és a kiemelőszerkezet(ek) látják kárát.
A legfontosabb betartandó azonban
az, hogy ha olyan sebességváltóval kerülünk szembe, amilyennel még nem
volt dolgunk, mindig olvassuk el a gyári kezelési utasítást, ami – szerencsés
esetben – akár az internetről is beszerezhető.

Az automata váltók karja tulajdonképpen csak egy
kapcsoló, így akár nyomógombbal, vagy, mint jelen
esetben, forgótárcsával is helyettesíthető
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Felfedezésre vár a cserháti Csővár
A Cserhát délnyugati részén álló Csővár könnyen megközelíthető és egyáltalán nem
eldugott. Mégis kevesen ismerik, pedig akik szeretik a várakat és a panorámát,
azoknak mindenképp érdemes ide ellátogatni.
A legtöbben tudják, hogy ősi vagy középkori romok után kutatni leginkább az őszi, lombhullás utáni időszakban érdemes.
Ekkor lehet ugyanis a legjobban kivenni a sokszor növények
által rejtett, izgalmas nyomokat és falmaradványokat. Ennek
ellenére én augusztusban vágtam neki a Csővár felderítésének, amire csak türelmetlen kíváncsiságom adhatott magyarázatot, hiszen az időpontválasztás már csak a kánikula
miatt sem nevezhető éppen ideálisnak. Mindezek ellenére
felkapaszkodtam a Várhegy 333 méteres magaslatára, ahol
nemcsak romok, hanem a Cserhát káprázatos panorámája is
elém tárult. A várrom nem tartozik a turisták kiemelt célpontjai közé, de mindenképpen érdemes ajánlanom a történelem
és a táj kedvelőinek.

A magaslatra felérve egyből az épület legmagasabb falmaradványának látványa fogad minket. Kiértünk a fák sűrűjében
vezető ösvényről, és a romok megpillantása után a páratlan
panoráma is kezd kibontakozni előttünk. Bár a romokat a természet gyomokkal, csalitossal kezdi visszahódítani, de a vár
alapjait még így is jól kivehetjük. Igaz, ha teljesen körbe szeretnénk járni és fel akarjuk deríteni a még látható maradványokat, helyenként a szederrel és más szúrós növényekkel kell
megküzdenünk. Az egész vár területén ügyeljünk arra, hova
lépünk, mert a leomlott falak kőkupacai könnyen kicsúszhatnak a lábunk alól. Ez különösen igaz a vár északi részére, de a
déli oldalon is fokozottan figyelnünk kell a meredek szakadék
szélén futó ösvényen.

A Csővárat a Cserhát déli részén kell keresnünk, de a térképnézegetést nagyban megkönnyíti, hogy a vár alatt ugyanilyen
nevű települést találunk. Tehát napjainkban Csővár elsősorban község, és csak azután várrom, amit a településről is kiválóan lehet látni. A mészkősziklákon magasodó erősséget
legrövidebb úton a Petőfi út és a Madách út kereszteződéséből induló piros várjelzésen lehet megközelíteni, egy 2,5
km-es sétával. A nem túl meredek kaptatón tölgyek közt, zömében széles szekérúton emelkedünk kb. 130 métert, miután elérjük a piros jelzések elágazását, ahonnan már csak 200
métert kell megtennünk a romokig.

A helyiek szóbeszéde szerint a régiek elásott kincset rejtettek
a Csővárba. Ez idáig még senki sem akadt rá, aminek oka az
is lehet, hogy még a régészek sem tartottak itt átfogó ásatásokat. Pedig – ha nem is pont olyat, mint a legendában – a
közel 800 éves vár biztos tartogat izgalmas feltárni valót. Talán
a közeljövőben erre is sor kerül, és nem csak a terület megtisztítására, és a romok állagmegőrzésére, mint ahogyan azt a
közelmúltban tették.
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Szöveg és fotók: Lánczi Péter, Turista Magazin
További kirándulás tippekért látogasson el a
www.turistamazin.hu oldalra

Az optimális megoldás

Toyota RAV4 Hybrid Selection
Egyre népszerűbb az autóipar villamosítása, a tisztán elektromos autók nemcsak csendesek és helyi emisszió-mentesen
közlekednek, hanem hatótávjuk is egyre nő a technológia fejlődésével. Ám ez a legtöbbeknek egyelőre csak nyűg, mert a
töltési idő még mindig hosszabb, mint egy pár percig tartó tankolás, és cserébe maximum öt-hatszáz kilométert kaphatunk.

Itt van viszont a Toyota RAV4 Hybrid, amit nem kell tölteni,
mégis sok esetben megadja az elektromos autózás előnyeit.
Városban igazán okosan gazdálkodik az energiával, Budapesten közlekedve szinte alig indult be a benzinmotor. A fékenergia visszanyerése hatékonyan működik és kellő lendülettel
mozgatja a szabadidőautó testét is.
Az elektromos rendszer 120 lóerővel (88 kW) és 202 Nm nyomatékkal veszi ki részét a hajtásból, így a 178 lóerős benzinmotorral együtt a rendszerteljesítmény 218 ló. Az energiát
nikkel-fémhidrid akkumulátor csomagban tárolja.
A benzinmotor 2,5 literes, négyhengeres, és Atkinson-ciklus
szerint üzemel. Lényege, hogy egy belső égésű motor úgy
tudja legjobban hasznosítani az üzemanyagban lévő energiát, ha kipufogógáz-nyomása és ezzel együtt a hőmérséklete
is a lehető legkisebb. Tehát minél alacsonyabb nyomással
távozik a hengerekből a gáz, annál nagyobb munkát tudtam
elvégeztetni vele. Ennek nyomán az Atkinson-ciklus szerint
működő motorokban a tovább nyitva tartott szívószeleppel
a szívóütem rövidebb, mint a munkaütem. Ennek a nagyobb
termikus hatásfokot ígérő megoldásnak a hátránya a valamivel kisebb teljesítmény.
Ehhez a hajtásképlethez bolygóműves, fokozatmentes erőátvitel csatlakozik, amit a Toyota – kicsit talán megtévesztő

módon – e-CVT-nek hív. Szerencsére sokat dolgoztak a zajszigetelésen és a váltásokon is, így csak tényleg erős gyorsítás
alkalmával hallható a magas fordulaton pörgő benzinmotor.
Normális közlekedés alkalmával nem is észrevehető, hogy
mikor vált benzinmotorról villanyra az autó, ha a szokványos
műszerfali folyamatábrát nem követi a vezető. Tiszta üzemre
az óracsoporton felvillanó zöld kisautó figyelmeztet, ilyenkor
elektromosan halad a RAV4.
Kis odafigyeléssel könnyű takarékosan vezetni a Toyota
szabadidőautóját. Pár nap után pontosan érezhető, hogy mikor, mekkora fékezésre vagy épp elegendő gázra van szükség.
Így akár 3,2 literes átlagfogyasztás is kijöhet a városban.
Pedig a RAV4 egy 4,6 méteres szabadidőautó, ami a közel 2,7
méteres tengelytávval együtt tágas autót ad ki. Az utastér igazán jó benyomást kelt, a Selection változat félbőr ülései és
fekete tetőkárpitja jó összhangban vannak. A kezelőszervek
elhelyezése logikus, a legtöbb funkció azonban a központi
érintőkijelzőn érhető el. Meggyorsítja a folyamatokat, hogy a
keretén a főbb funkciók külön gombot kaptak.
Megnyerő a Toyota RAV4 formája is, melyet kicsit az amerikai
modellekhez igazítottak és ez nagyon jót tett neki. A maszkulin külső a nagy üvegfelületekkel párosítva jól manőverezhető, kellemes autóvá teszi.
8,2 millióról indul a 2 literes, szívómotoros RAV4-es, ám a hibrid sokkal takarékosabb és harmonikusabb autó, az pedig már
9,8 millió forinttól kezdődik. Az elsőkerék-hajtású, közepes
Selection felszereltségű RAV4, melyben már minden szükséges opció megtalálható, 11,7 milliós áron még mindig a kategória egyik legjobb ajánlata egy remélhetően megbízható
autóért.
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Tanulságképpen:

Kolozsvári Antal cikke

Légy képben, tanulj mások eseteiből, hibáiból!

Soha, semmi nem lehet fontosabb
az emberi életnél.
Cikksorozatunk következő részében csak kivonatosan adok közre
néhány hasznos, jól bevált gondolatot, az őszi-téli közlekedéssel
kapcsolatos ismeretekről. Már az őszi időszak beköszöntése előtt
minden járművezetőnek át kell értékelni a korábbi járművezetési
szokásait, melyeket a megváltozott időjárási, látási és útviszonyok
tesznek szükségessé.
Minden felelősséggel közlekedő járművezetőtől, műszaki dolgozótól, a nagytömegű járművek vezetőitől,
– cégünk valamennyi járművezetője ebbe a kategóriába
tartozik – üzemeltetőitől fokozottabban elvárható, hogy
megfelelően felkészítsék a járműveiket – és természetesen saját magukat is – ezekre a körülményekre.
Ősszel több minden megváltozik, ezek a változások
közvetve vagy közvetlenül kihatnak a biztonságra. Rövidülnek a nappalok, rosszabb lesz az idő, gyakoribbak
lesznek az esőáztatta, falevelekkel terített utak, majd
idővel egyre gyakrabban a köd is megnehezítheti a
közlekedést. Ősz végén már megjelenhet a hó és a jég,
ami további kockázatokat jelent valamennyi közlekedői
csoport részére, a járművezetőkére és gyalogosokéra
egyaránt.

Mire figyeljünk, mint közlekedők?
Hasznos tanácsok gépkocsivezetőknek
1. A járművek őszi-téli felkészítése időszerű. A gépjárműveket ajánlatos már október hónapban alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és
tartozékot.
2. Gyakoribb lehet a szélvédő és az ablakok bepárásodása. Ezt ablaknyitással, megfelelő fűtéssel és száraz
törlőruhák használatával megszüntethetjük.
3. A köd, a szitáló eső, a nyálkás utak mindennapossá
válnak. A száraz és vizes utak hirtelen válthatják egymást, ami különös óvatosságot és figyelmet kíván.
4. Nagyobb követési távolságot tartva lassabban kell
vezetni (KRESZ 27.§. 1. Járművel másik járművet csak
olyan távolságban szabad követni, amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen
fékezése esetében is – meg lehessen állni. (2) Olyan járművel, illetőleg járműszerelvénnyel, amelynek megengedett legnagyobb összsúlya a 3500 kilogrammot vagy
hosszúsága a 10 métert meghaladja, lakott területen
kívül olyan követési távolságot kell tartani, hogy a két
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jármű közé legalább egy – előzést végrehajtó – személygépkocsi biztonságosan besorolhasson.).
5. A nyári gumi 7 °C alatt már nem teljesíti feladatát.
6. Utazást megelőzően tájékozódjunk, hogy az érintett,
és a célállomás szerinti területen, országban vezettek-e
be olyan jellegű korlátozást, ami pl. a téli gumik vagy
éppen a hólánc kötelező használatára irányul. Ha igen,
akkor a szükséges felszerelések nélkül ne induljunk útnak, mert ezek nélkül akár az adott ország területére
való belépést is megtilthatja a hatóság.
7. Esős, latyakos időben, amikor a járda mellett széles
sávban áll vagy folyik a víz, nehéz az úttesten átkelni. A
gyalogos ilyenkor jellemzően arra figyel, hogy ne lépjen a tócsába. Az autósnak számítania kell, hogy a járda
szélén leszegett fejjel álló gyalogos figyelmetlenül az úttestre, a jármű elé léphet.
8. Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázzunk az
úttest mellett haladó gyalogosokra, főleg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
9. Legyen mindig napszemüveg a gépjárművünkben!
Ősszel a napfény a szokásosnál is ragyogóbb lehet, az
erős napfény gyakran okozhat olyan jelentős tükröződéseket, melyek korlátozhatják a látást.
Ügyeljünk a vadveszélyre! A vadon élő állatok megjelenésére hajnalban és alkonyatkor számíthatunk (erre jelzőtábla is figyelmeztet), a fokozott óvatosság különösen
indokolt.
10. Mezőgazdasági tevékenységhez kötődő forgalommal érintett utakon a lassú, valamint a mezőgazdasági
járművek előfordulása, az utak szennyezettsége valószínű. Változó erősségű, oldalirányú szélre is számítani kell,
a hajnali, illetve kora reggeli fagyok is komoly veszélyt
jelenthetnek, fontos, hogy a hidakon, felüljárókon, árnyékos területeken fokozott figyelemmel, óvatossággal
közlekedjünk.
A fentieken túl az utóbbi időszakban bekövetkezett

baleseteknél – ezen belül több halálos balesetnél is –
szerepet játszhatott a járművek laza padkára történő
lehaladását követően a jármű túlkormányzása következtében a jármű irányítása feletti uralom elvesztése

Nézzük az alul- és túlkormányzás
fogalmát
Alulkormányzás: az első kerekek elvesztik az úttal való
kapcsolatot, és az autó a hossztengelye körül kismértékben kifelé fordul a kanyarban.
Túlkormányzás esetén a jármű hátsó kerekei elvesztik
az úttal való kapcsolatot, és az autó a hossztengelye körül kismértékben befelé fordul a kanyarban.
Ezek kialakulásának veszélyét csökkentheti a vezetéstechnikai tréningeken való részvétel, illetve az ESP rendszerrel ellátott jármű.
Csúszós úttesten érdemes egy sebességfokozattal kisebbel autózni, mint különben tennénk. Ha van az autóban ABS, akkor könnyebb a dolgunk. A féket teljesen
be kell nyomni, a többit a technika megoldja. Ha nincs
blokkolásgátló a kocsiban, akkor pumpáló fékezéssel
kell lassítani az autót, ha közben kanyarodni kell, akkor
figyeljünk a fék és kiengedés közti összhangra. A fékezés
egyenesen álló kerekekkel a legjobb, mert ekkor a legnagyobb a tapadás.

Érdemes fékezés közben benyomni a kuplungot, mert
a lassulás miatt lefulladhat a motor, vagy nagy fordulatszám esetén a fék kiengedése után visszagyorsulhat
a jármű.
Havas, jeges, csúszós úton már az elindulás is problémás lehet. A hátsókerék-meghajtású autóknál az autó
hátulja csúszik meg könnyen. Megcsúszásnál a gáz vis�szavétele a megoldás.

Hó és jégborda
A havas úton a sávok közti hó, jégborda miatt állandó
szögben, hirtelen kormánymozdulatok nélküli áthaladás
szükséges, mert különben megcsúszik a jármű.
Ha bármilyen okból le kell húzódni az útpadkára, mindenképp figyeljünk arra, hogy csak addig fékezzünk intenzíven amíg a jármű kereke az aszfaltozott úton van!
Ha a kerék már elhagyja az aszfaltot, akkor engedjük
fel a féket, a motorfék és a jármű irányba tartása mellett, mindenképp a hirtelen kormánymozdulatot kerülve
haladjunk addig, amíg a jármű sebessége 15–20 km/hra nem csökken vissza. Ekkor szabad csak a kormánnyal
korrigálni!
Kolozsvári Antal
oktató, ny. vezetéstechnikai szakreferens

MINDENKIT HAZAVÁRNAK!
SOHA NE HAJTS GYORSABBAN, MINT AHOGY AZ ŐRANGYALOD REPÜL!
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Ez történt a Homm Kft.-nél

Közérdekű híreink

Augusztus 7., a budaörsi csoport nyári kirándulása

Újabb pályázatokat nyertünk!

A nyári kánikula elől kirándulni ment csoportunk Dobogókőre. Vendéglátónk elkísért a sípályától a Rezső kilátóig, útközben adatokat és érdekességeket ismertünk meg a föld „szívcsakrájáról”, a Dunazug-hegység ezoterikus emlékeiről, a
magyar királyok kultikus otthonáról. Ebéd után felkerestük – az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend egykori otthonát – a pilisszentléleki romokat. Búcsúként „Teca kocsmájában” idéztük fel az élményeket.
Jövő nyáron az Őrség látnivalóit fedezzük fel.

Biatorbágyi helyi közlekedés
Szeptember 2. reggelén az idei tanévvel egy napon elindult a Homm Kft. legújabb szolgáltatása. Ismét egy városi és helyi járat. Kezdetnek szerényen két
autóbusszal, félórás követéssel és 45 perces menetidővel.
A vonal a biatorbágyi állomástól indul, hogy teljesen körbejárja a várost, utasai
kicserélődése után pedig – ismét – a vasútállomásra érkezik. Ezt a kört naponta
huszonnégyszer teszi meg. Két hét után igencsak népszerűnek ígérkezik, bizonyítva cégünk szolgáltatási potenciálját.

Nestlé Bük és Diósgyőr
A Nestlé Hungária Kft. a közelmúltban meghívásos autóbuszos személyszállítási
pályázatot írt ki.
A pályázat eredményeként 2019 november 1-jétől végezzük a Nestlé Hungária
Kft. két gyárának szerződéses dolgozószállítását.
Bükön 2 db 19 fős és 1 db 24 fős kisbusz, valamint 2 db 50 fős nagybusz látja el a
„Purina” állateledel-gyártó üzem dolgozóinak szállítását, hétköznapokon 4, hétvégeken 2 forduló teljesítésével, mintegy 40 ezer km-es havi futásteljesítmén�nyel. Miskolc-Diósgyőrben egyelőre 1 db 19 fős kisbusz végzi ugyanezen feladatot
az ottani Nestlé csokoládégyár részére, és várhatóan további 2 db 19 fős kisbusz
áll szolgálatba 2020. év első felében, az ottani toborzások felfutását követően.

A „Beszerzés” csapatépítő kirándulása
Szeptember első hétvégéjén csapatépítő kirándulásra mentünk az anyagbeszerzésben és anyaggazdálkodásban dolgozó
kollégákkal. Idén először az ország összes telephelyéről érkeztek kollégák, hiszen az elmúlt évben egyre többen vettünk
részt e terület kialakításában és működtetésében.
Csapatunk a Pilisbe, Dobogókőre látogatott, ahol egy frissítő ital után kisebb túrára indultunk a környező erdőben, a
dobogókői és Rezső-kilátóhoz. Az idő sajnos nem kedvezett, de azért engedte, hogy a természetben legyünk és megcsodáljuk
a Dunakanyarra néző páratlan kilátást. Ezután egy ebédet költöttünk el a sílift tetejénél található turistaházban, majd
délutáni pihenő és beszélgetés után újra a főváros felé vettük az irányt. Hazafelé egy utolsó körültekintésre a Citadella felé
indultunk, ahonnan az egész város megtekinthető.
Összeségében jó hangulatú túrát tettünk ezen a szombati napon, ahol végre azok a kollégák is találkozhattak, akik bár
mindennapos kapcsolatban vannak, de személyesen nem ismerték még egymást.
Ezúton is köszönöm mindenkinek a részvételt és a vezetőségnek a lehetőséget!
Hegedűs Andor – beszerzési vezető

Accell Hunland Tószeg
2019 december 1-jétől végezzük az Accell Hunland Kft. tószegi gyárának szerződéses dolgozószállítását három műszakban. A cég prémium és luxus minőségű
holland és más európai kerékpármárkákhoz gyárt alkatrészeket és végez összeszerelést.
A menetrend szerinti dolgozószállítást itt 11 busszal kezdjük meg, amelyből kezdetben 6 db Bova típus, 2 db Ambassador típus, 2 db Renault Master típus és
1 db Fiat Scudo típus fogja a szolgáltatást teljesíteni.
Tekintve, hogy a Homm Kft. egy teljesen új forgalmi területen veti meg a lábát,
így az új megbízó önálló területi vezetést és szervizkocsis műszaki támogatást
is kap.

Auchan nyári tábor
Az Auchan Magyarország Kft. munkatársai alsó tagozatos gyermekei részére
immáron második alkalommal szerveztek nyári tábort a szünet ideje alatt. A
táborban a gyerekeket játékosan megismertették néhány szakmával a hipermarketben, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy nagyokat játszottak, kikapcsolódtak, szórakoztak. A Homm Kft. buszával a budaörsi telephelyről a törökbálinti
telephelyen található játszóházba vitték a táborozókat, hogy felejthetetlen élményeket szerezzenek a gyerekek!

Iskolakezdési csomagok a kollégák gyermekeinek
Idén, nagy örömünkre, minden kollégánknak, akinek általános iskolába járó
gyermeke van, egy szép iskolakezdési csomagot tudtunk átadni augusztus folyamán. Szeretnénk ebből a kezdeményezésből hagyományt teremteni és íly
módon is támogatást nyújtani a gyermekes családoknak.
Minden Homm-os gyermeknek sikeres tanévet kívánunk!

18

www.homm.hu n Homm Hiradó 2019/3

www.homm.hu n Homm Hiradó 2019/3

19

								

								

Szépirodalmi rovatunk
Márk 4:23 Ha valakinek van füle a hallásra, hallja!

Örkény István: „IN OUR TIME”
– Kérek egy duplát – mondta a fiatalasszony.
– És a kedves vendég? – érdeklődött a felszolgálólány.
– Hát mit igyak – tűnődött a férfi. Megnézte a pincérkisasszonyt. Üdén, csaknem gyerekesen mosolygott le rá. – Nem baj, ha valami különlegességet kérek?
– Csak tessék bátran. Bár idekint minálunk nem nagy a választék.
– Én se valami ínyencségre gondolok.
– Ide hallgasson – hajolt hozzá a fiatalasszony. – Ha megint nem fér a bőrébe, hazamegyek.
Két–három hetenkint megittak egy kávét, mindig ugyanabban a kis budai presszóban, nem messze
a remíztől, gesztenyék alatt.
– Nézze, Alizka. Maga feketét kért. Engedje meg, hogy én is azt hozassam, amire gusztusom van.
A pincérkisasszonyhoz fordult.
– Csak az a baj, hogy amit rendelni szeretnék, annak hirtelenében nem jut eszembe a neve. Egy
olyan sötét folyadék.
– Szeszes ital?
– Nem, nem. Ha jól emlékszem, üvegpohárban hozták. És úgy emlékszem, egészen forró volt. Tehát
nem szeszes ital.
– Attól félek, hogy ez nekünk nincs.
– Ezt el se tudom hinni – mondta a férfi. – Nem lehetne megkérdezni a vezető kartársat?
– Már hogyne lehetne. De előre megmondom, hogy én már ötödik éve dolgozom itt, és minden
folyadékot ismerek – mondta a kisasszony, és besietett.
– Kezdek torkig lenni a maga viselkedésével – mondta mérgesen a fiatalasszony. Nem szerette a
feltűnést. Az autóbuszon mindig az ablak felé fordult. Még a szűk cipőt se volt bátorsága kicserélni. –
Ha nem hagyja abba, hazamegyek.
– Még nem is mesélt Jugoszláviáról.
– Ilyen hangulatban nem tudok mesélni.
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Már jött a kisasszony. Már messziről mosolygott.
– Azt kérdezi a vezető kartársnő, hogy nem világosbarna volt-e az az ital.
– Nem, kérem. Sőt, majdnem fekete.
– És hol tetszett azt legutóbb fogyasztani?
– A Gerbeaud-ban.
– Sejtettük! – nevetett egy jót a pincérkisasszony. – Hát, kérem, a Gerbeaud osztályon felüli luxus
kategória. Mi pedig, tessék megnézni a táblát, másodosztályú cukrászda vagyunk.
– Várjon csak! – mondta a férfi. – Most jut eszembe, hogy egy kiskanalat is adtak hozzá. És még
valamit. A tányéron néhány kicsi fehér kockát.
– Kockát? – nézett rá a pincérlány. Aztán fölkacagott. – Öt éve vagyok itt, de ilyen kívánság még nem
volt. Kockák! – kacagott megint.
– Nem lehetne a vezető kartársnőt megkérdezni?
A felszolgálónő elment, de az ajtóból visszanézett, szájára nyomta a kezét, és nevetett.
– Csak akkor boldog, ha foglalkoznak magával? – kérdezte dühösen a fiatalasszony.
– Dehogy, Alizka. Én akkor se vagyok boldog. Nos, milyen az a Bled?
– Ne tegyen úgy, mintha kíváncsi volna Bledre. Inkább nézze meg, mit csinált.
Kijött a kisasszony. Mögötte szikáran, szemüvegesen a vezetőnő, kezében egy nem nagyon ismert
Hemingway-kötet. („In our time” – magyarul, nagyjából: „A kor, amelyben élünk.”)
– Hallom a problémát – mondta udvariasan.
– Kérem, ne tessék belőle kázust csinálni – mondta a férfi.
– Mi szeretjük a régi vendégeinket kielégíteni. Milyen természetűek voltak azok a kockák?
– Ha jól emlékszem, fehérek. És meglehetősen kis méretűek.
Emezek összenéztek. A pincérlány, aki most nem mert nevetni, csak hangtalanul kuncogott. A vezetőnő azonban komoly maradt.
– Nagyon bosszantó, de hát mit csináljak? Nekünk semmiféle kockáink nincsenek.
– Nem is olyan fontos – mondta a férfi.
– És azt a szóban forgó folyadékot sem ismerem.
– Üsse kő – legyintett a férfi. – Akkor én is kérek egy duplát.
Váradi Gábor kollégánk ajánlásával
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Az őszi alapanyagok változatosak,
színesek és egészségesek
Sajnálhatjuk, hogy elmúlt a nyár, viszont örülhetünk is a természet gazdag ajándékainak, amiket mostanra mind megérlelt.
Hogy ebből a tengernyi földi jóból mi mindent főzhetünk? Mutatjuk is a kedvencünket!

Fűszeres darált hússal töltött padlizsán

A nehéz ételek helyett szívesebben ennél zöldségeket? Vesd be a színes, szaftos töltött
padlizsánt. Sokféleképpen variálhatod, bármit belekeverhetsz, amit a polcon találsz. Ha
nem számolod a kalóriákat, a pulyka helyett zsírosabb húsból is készítheted.

Kisboldogasszony
Szeptember 8-án, Kisboldogasszony (népi elnevezése:
Kisasszony) napján a Katolikus Egyház Szűz Mária születésnapját
(Nativitas Beatae Mariae Virginis) ünnepli.
A jeruzsálemi hagyomány a Bethesda
fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét, de ennek napját még an�nyira sem ismerjük. Az 5. század elején
Szent Anna, Mária édesanyja tiszteletére templomot építettek itt, melynek
felszentelési évfordulóján, szeptember
8-án emlékeztek meg Mária születéséről. A Róma központú nyugati egyházba
valószínűleg I. Sergius pápa vezette be
az ünnepet a 7. század végén.
Az ünnep magyar elnevezése a 15. századig vezethető vissza. Kisboldogasszony
ünnepe országszerte kedvelt búcsújáró
nap. A Stella puerpera Solis („hajnali
szép csillag”) tiszteletére szokás volt
szeptember 8-a hajnalán a napfelkeltét
a szabadban várni, csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén
örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek „érdeme van rá”, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi
megfigyelések szerint a fecskék Kisas�szonykor indulnak útnak.
Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és gyümölcse sarjadt.
Ebből a szimbolikából nőtt az a 19–20.
század fordulóján még élő Balaton-vidéki és göcseji szokás, hogy a vetőmagot
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az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora
hajnalban kitették a harmatra, hogy ne
üszkösödjék meg. A nép nyelvén a két
nagy Mária-ünnep, Nagyboldogasszony
és Kisboldogasszony (augusztus 15. és
szeptember 8.) közti időszak neve a
kétasszonyköze.
Szűz Mária születésnapján kívül csak Jézusnak és az előhírnök Keresztelő Szent
Jánosnak üljük meg földi születésnapját. Minden más szentünkre földi halála
napján emlékezünk, mennyei születésnapjukat ünnepeljük. Ez is jelzi, hogy
Kisboldogasszony napjának ünnepeltje
kiváltságos helyet foglal el a szentek
seregében, az Isten által megdicsőített
lelkek sorában.
Magyarországon Kisboldogasszony kultusza a barokk időkben bontakozott ki.
Elterjedéséhez a búcsújáró helyek is
nagy támogatást nyújtottak. A középkori templomok egy részének eredetileg
Szűz Mária-titulusa lehetett, amihez a
barokk időkben a Kisboldogasszony búcsúnapot választották. A hagyományok
szerint Krisztus anyja nevét a magyar
nép nem mondja ki, hanem saját nyelvükön csak Királynénak, Nagyasszonynak nevezik. Szeptember 8. az egész
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magyar nyelvterületen kedvelt búcsúnap. Sehol a világon nincs annyi Máriakegyhely, mint a Kárpát-medencében,
sehol nem volt olyan mély a Mária-tisztelet, mint a történelmi Magyarországon. Csak Magyarországon közel 180
Kisboldogasszony-templom vagy kápolna van, melyeknek általában ezen a napon van a búcsújuk.
A székely nép ma is Istenként tiszteli
Krisztus édesanyját, a „Babba Máriát”.
(A „Babba” jelentése: gyönyörűséges.) A
legborzalmasabb pusztítást a negyvenévi kommunista uralom azzal okozta a
magyar társadalom lelkivilágában, mikor
ezt az ősi Mária-tiszteletet igyekezett a
magyar lélekből kiölni. Nem sikerült.
A Boldogasszony elnevezés az ősi magyar hitvilágból származik. E szerint Boldogasszony az ősi asszonyistenség neve,
amit Szent Gellért püspök tanácsára a
keresztény térítők Szűz Máriára alkalmazták. Szent Gellért legendája szerint
„És az ő (t. i. Szt. Gellért) tanácsának
intéséből akkoron kele fel, hogy az szíz
Máriát ez Magyarországban BódogAsszonnak, avagy ez világnak nagy
asszonyának hívnák.” (Toldy Ferenc:
Magyar szent. leg., III. fej.)

Elkészítés
Alaposan mosd meg a padlizsánokat, vágd ketté őket, majd kapard
ki kanállal, de ne legyen túl vékony a zöldség. A belsejüket darabold
kis kockákra, és tedd félre. A vöröshagymát forró olívaolajban pirítsd
meg, majd add hozzá a darált húst, és fehéredésig süsd. Dobd hozzá
a padlizsándarabokat, és pirítsd össze. Sóval, borssal, zúzott fokhagymával fűszerezd, majd szórd meg pirospaprikával. Párold, amíg a hús
meg nem puhul.
Töltsd a keveréket a felezett padlizsánokba. Mindegyikre tégy paradicsomdarabokat, szórd meg apróra vágott petrezselyemmel és reszelt
sajttal, majd 180 fokos sütőben, fedő nélkül süsd körülbelül 20-25
percig. Akkor jó, ha a sajt ráolvad a tetejére és egy kicsit megpirul.
Hozzávalók 4 személyre
50 dkg darált pulykahús, 15 dkg sajt,
2 nagyobb padlizsán, 1 fej vöröshagyma,
fél dl olívaolaj, 3 gerezd fokhagyma, 2-3 paradicsom,
1 teáskanál pirospaprika, só, bors, petrezselyem.

Aktuális állásajánlatok
Budapestre
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, autóvillamossági
szerelőt, karosszérialakatost keresünk Budapest XI. kerület azonnali kezdéssel, kiemelt
bérezéssel. Szakirányú végzettség szükséges. Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél
lehet, az alábbi elérhetőségeken:
katai.zoltan@homm.hu vagy +36 20/236-9011
Raktárost keresünk a XI. kerületbe, azonnali kezdéssel. Számítógép irodai szintű ismerete
(Word, Excel, Outlook stb.) előnyt jelent. Jelentkezni Hegedűs Andor beszerzési vezetőnél
lehet, az alábbi elérhetőségeken:
hegedus.andor@homm.hu vagy +36 20/334-4060
Székesfehérvárra
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, autóvillamossági
szerelőt keresünk azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Szakirányú végzettség
szükséges. Jelentkezni Bauman Péter műszaki vezetőnél lehet, az alábbi elérhetőségeken:
bauman.peter@homm.hu +36 20/442-4747
Sárvárra és Zalaegerszegre
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, és autóvillamossági
szerelőt keresünk azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Az állások betöltéséhez
szakirányú végzettség szükséges. Jelentkezni László Tamás műszaki vezetőnél lehet, az
alábbi elérhetőségeken:
laszlo.tamas@homm.hu vagy +36 20/410-5732
Autóbuszvezetőket keresünk
Budapestre, Székesfehérvárra, Sárvárra, Zalaegerszegre, Mosonszolnokra, Miskolcra.
Jelentkezni Budai Zsolt forgalmi vezetőnél lehet, az alábbi elérhetőségeken:
budai.zsolt@homm.hu vagy +36 70/378-8486
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