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Tisztelt Partnereink! Kedves Kollégák!
Szinte hihetetlen, de eljött. Amikor még néhány éve, akár csak pár 
hónapja gondoltunk rá, olyan távolinak tűnt. Három évtized egy 
ember életében nagy idő, egy cég életében is az. Különösen így van 
ez, amikor mostanában a startupok korunk ösztönzőkkel támogatott 
cégtípusai.

A mi startupunk állami támogatás nélkül 1989-ben, egy Nyugat-Né-
metországból behozott, használt 9 személyes Ford Transittal indult. A 
Homm Kft. azóta Magyarország autóbuszos személyszállítási piacának 
meghatározó szereplőjévé vált.

Szinte magunk sem hisszük, amikor visszatekintünk a harminc évre, a cég ez alatti szerves fejlődésére, a háromszáz 
autóbuszra.

Ugyanakkor tudatában vagyunk annak, hogy hiába a tulajdonosi szándék, hiába a vezetői igyekezet, mindez nem 
jöhetett volna létre partnereink bizalma és az ezt kivívó kollégáink készséges közreműködése nélkül.

Köszönet érte, hisz enélkül ma nem ünnepelhetnénk a 30. születésnapot!

Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezetők
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Fényképek a múltból

Nosztalgia
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Hódmezővásárhelyi csapatunk: Furák László csoportvezető karosszérialakatos, Oláh Lajos autószerelő, Oreskó József 
gépszerelő, Béres Gábor karosszérialakatos, Rabi Mihály karosszérialakatos, Tóth-Mádi Gábor autóvillamossági szerelő, 
Juhász Dávid karosszérialakatos, Nagy Richard betanított munkás, Török József autószerelő

Ők azok az emberek, akik lelkiismeretes, szakértő és becsületes munkavégzésének köszönhetően folyamatosan megújulnak 
autóbuszaink. Köszönöm kollégáimnak egész éves munkáját! 

Hódi Attila, telephelyvezető

Győr – Mosonszolnok
A Társaság 2017 óta van jelen Győr-Moson-Sopron megyében 
a BOS Plastics Systems Hungary Bt. (Győrladamér) dolgozó-
szállító partnereként. 2018 szeptemberétől cégünk szállítja a 
BOS Automotive Products Magyarország Bt. (Mosonszolnok) 
munkavállalóit is, amellyel együtt immár 1 800 fő napi mun-
kába járását biztosítjuk.

A BOS csoport magyarországi vállalatai a német tulajdonú 
BOS csoport tagjaként főként enteriőrelemek és alkatrészek 
(árnyékolók, rolók, csomagtérrögzítő elemek, pohártartók, 
kartámaszok) autóipari beszállítói mind személy-, mind teher-
gépkocsik tekintetében –, a csomagtér rendszerek és árnyé-
kolók terén 70%-ot meghaladó világpiaci részesedéssel. A cég 
partnerei között megtalálható szinte valamennyi járműgyár-
tó, különösen a prémium szegmens márkái (Mercedes, Audi, 
BMW, Porsche, Tesla, Rolls Royce stb.).

A szolgáltatást 17 járat üzemeltetésével látjuk el további 6 
db tartalék jármű készenlétben tartásával, a lefedett földrajzi 

terület az északnyugati országhatároktól egészen a Közép-Du-
nántúlig, Pápa városáig nyúlik.

Autóbuszvezetőink száma 27, a havonta teljesített összes fu-
tásunk pedig mintegy 120 000 km. 

A forgalmi terület vezetését Hetrovics József területi vezető, a 
technikai feladatokat Szipőcs Csaba szerviz-szerelő kollégánk 
látja el, szükség esetén mobil szervizkocsi igénybevételével.

A megbízókkal történő napi kapcsolattartást, a fuvarokmá-
nyok feldolgozását, valamint a területet érintő teljes körű 
adminisztrációs feladatokat (munkaügy, pénzügy, forgalom) 
pedig Sebestyén Anita irodavezető látja el.

A területen a kollégák az autóbuszvezetőkkel együtt büszkék 
arra, hogy az indulás óta mintegy 1 800 000 km balesetmen-
tes közlekedést tudhatnak maguk mögött és egymást jól ki-
egészítő és segítő csapatként nagy hatékonysággal tudják a 
megbízói igényeket kielégíteni és a napi kihívásokat kezelni.

Hetrovics József
területi forgalmi vezető
Debreceni származású vagyok, tanulmányaimat is ott végeztem autószerelőként és CNC forgácsolóként. Autóbuszvezetői jo-
gosítványt 1990-ben szereztem. 2015-ig autóbuszvezetőként dolgoztam, ebben az időben költöztem családommal Győr mellé. 
2017 szeptemberében kerültem a Homm Kft.-hez mint autóbuszvezető, az akkor induló győrladaméri BOS-dolgozószállítás 
kapcsán. 2018 júliusa óta tevékenykedem területi forgalmi vezetőként mindkét BOS-gyár vonatkozásában. 
Feladataim közé tartozik a gépkocsivezetők toborzása mellett a vezénylések elkészítése, az operatív kapcsolattartás biztosítása 
a megbízók és a Homm Kft. között. A gépkocsivezetőknél felmerülő napi megoldandó feladatok kezelése, a járatvégzés alatt 
felmerülő műszaki hibák elhárításának koordinálása, a járatpótlás biztosítása, az autóbuszok beosztásának tervezése és a 
szemlékkel kapcsolatos, a központi műszaki szervezettel való szoros együttműködés mind a munkaköröm része. Autószerelői 
végzettségemből adódóan hatékonyan részt tudok venni a műszaki problémák megoldásában, illetve szakmai tapasztalatom 
révén, véleményem szerint, a területünkön a forgalmi és a műszaki egység igen hatékonyan tud együttműködni. 
Kolléganőmmel közösen gyorsan és hathatósan kezeljük a megbízóktól érkező esetleges panaszokat, észrevételeket, illetve az 
eseti különjáratok lebonyolítását. Örömömre szolgál, hogy egy ilyen jól működő csapat tagja lehetek!

A „BOS csapat”: Szipőcs Csaba szerviz-szerelő, Hetrovics József területi forgalmi vezető,  
Sebestyén Anita irodavezető

Hódmezővásárhely
Legutóbb a 2019. tavaszi számban szerepelt a hódmezővásárhelyi telephely részletes bemutatása. Szerencsére, azóta létszám-
ban és feladatban is bővültünk.
2019-ben harmincnál több autóbusz fordult meg nálunk kisebb-nagyobb felújításra, javításra. 

Vidéki alegységeink Vidéki alegységeink
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Miskolc – Északkeleti régió Székesfehérvár
A borsodi régióban 2018 áprilisában kezdődött meg a Homm Kft. működésének kiépítése, és azóta is folyamatosan fejlődik a 
cég vidéki alegysége. Az akkor még maroknyinál is kisebb csapat mára 76 főre duzzadt. Az év minden napján szorgalmas és 
megbízható kollégák biztosítják a partnercégek közel 3 000 dolgozójának rendszeres be- és hazaszállítását. 2018 augusztusában 
a miskolci Bosch, majd szeptemberében a tiszaújvárosi Jabil kötött hosszú távú szerződést velünk. Azóta a magyarországi Nestlé 
hálózat diósgyőri gyárába is mi szállítjuk a dolgozókat. A Homm Kft. miskolci üzemeltetése alapvetően négy területet ölel fel, 
melyeket az alábbiakban büszkén mutatunk be minden kedves érdeklődőnek.

1. Műszaki személyzet
Kazai Tibor műszaki csoportvezetőnk irányításával új alapokra építkezünk. Korábbi tapasztalatainkból tanulva és az ügyvezetés 
tanácsait megfogadva sikerült megbízható, szakmailag hozzáértő és családias csapatot kialakítanunk. Büszkék vagyunk a fiatalos 
és dinamikus anyagbeszerző és műszakos kollégáinkra, valamint a tapasztalt és higgadt szakembereinkre. Ezenkívül olyan remek 
szerelőink is vannak, akik igazi vezéregyéniségek a stílusuk és sajátosságuk miatt.

2. Karosszérialakatos csapat
Patolts Péter és Rácz Gábor szakmai felkészültsége mellett fiatal karosszéria lakatosaink készítik fel folyamatosan alegységünk 
autóbuszait a hosszútávú munkavégzésre. Büszkék vagyunk arra, hogy az ügyvezetés több Bova Futura és Mercedes Sprinter 
típusú autóbuszok felújítását bízza szakembereinkre, akik a precíz és dinamikus munkavégzés mellett szem előtt tartják más 
területek Homm-os kollégáinak típusismeretét, mellyel rendszert és hatékonyságot tudunk vinni az autóbuszok lakatolásába.

3. Takarító kollégák
Területünk 51 autóbuszának és 11 belszolgálatos gépjárművének külső- és belső 
takarítását jelenleg Zsóka néni és három férfi kolléga látja el. Bár a körülmények és 
a buszok száma miatt folyamatos kihívás számukra a tisztaság fenntartása, lelkesen 
és alaposan törekszenek ennek elérésére.

4. Sofőrteam és „az iroda”
A Bosch, Jabil és Nestlé folyamatos dolgozószállítása mellett különjárati teljesítésünk is biztos kezekben van. Az 54 megbízható 
és együttműködő sofőr kollégát Kmoch Zoltán és Pálóczi Sándor csoportvezetők irányítják, együttműködve a műszaki személy-
zettel, akik napi rendszerességgel látják el területünk autóbuszainak szervizelését. A műszak és forgalom közötti kulcs munkatárs 
Timkó Szebasztián, aki folyamatos napi kapcsolatban van a pesti központunkkal, valamint Kazai Tibor műszaki csoportvezetővel. 
A forgalmi irányítás és üzemeltetés összetett feladatát számos más kolléga látja el, így a munkaügyi, pénzügyi és adminisztratív 
háttér működése is jó kezekben van.

A Homm Kft. első vidéki jelentősebb dolgozószállítási megbízását a Székesfehérváron működő DENSO-nál nyerte el 2012-ben. 
A DENSO csoport az autóiparban is jelentős szerepet betöltő multinacionális japán tulajdonú vállalat. A cég szinte valamennyi 
személy és tehergépjármű gyártónak szállít be különböző alkatrészeket. Ez a cég a BOSCH csoport mellett a legjelentősebb 
üzemanyag rendszereket előállító gyártó a világon. A székesfehérvári üzemükben mintegy 5000 fő munkavállaló szállítását vé-
gezzük minden áldott nap. 
A fentiek alapján cégünk tulajdonosai azt a döntést hozták, hogy itt építik fel az első saját tulajdonú műszaki javítóbázist.
Jelenleg a DENSO-s szerződés keretén belül 28 különböző autóbuszos járatot végzünk, illetve 8 db személyautóval szolgáljuk ki 
a menetrenden kívüli igényeket.
A járatok túlnyomó többsége Fejér megyei településekről közlekedik Székesfehérvárra, de vannak hosszú járataink Kalocsáról, 
Dombóvárról illetve Tamásiból is. Autóbuszaink havi szinten mintegy 285 000 km futásteljesítményt teljesítenek a DENSO teljes 
körű kiszolgálása érdekében.     
Ezen kívül Székesfehérváron szerződésben állunk még a Harman/Becker Automotive Kft.-vel, a Flaga Hungária Kft.-vel, illetve a 
Hanon Systems Hungary Kft.-vel. 
Sikerült egy jól működő csapattá fejlődnünk itt Székesfehérváron. Bízunk benne, hogy az új telephelyre való költözés után továb-
bi cégeket tudhatunk megrendelőink sorában, ezzel is növelve a Homm Kft. ismertségét ebben a régióban. 

Vidéki alegységeink Vidéki alegységeink
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A téli időszakban a biztonságos közlekedést több tényező is 
befolyásolja: megfelelően felkészített és folyamatosan ellen-
őrzött jármű, a gépkocsivezetők szakmai és vezetéstechnikai 
felkészültsége, egyéb külső „időjárási” körülmények. 
Autóbuszok esetében fontos az útviszonyoknak megfelelő 
gumiabroncsok használata (Magyarországon a jelenlegi jogi 
szabályozás nem írja elő a „téli gumiabroncsok” kötelező hasz-
nálatát); megfelelő mintázatú és bordamélységűek legyenek. 
Azon útvonalakon, ahol „hólánc használata kötelező” tábla 
van az úton kihelyezve, ott a járműben kötelező tartozék a 
hólánc, ezért minden autóbuszban szükséges ennek meglé-
tét ellenőrizni. (Amelyik gépjárműből hiányzik, kérjük jelezni 
a műszaki vezetőnek.) Hideg időjárásban reggelente a jármű-
vek nehezebben indulnak, mint általában, ezért fontos, hogy 
az akkumulátorok megfelelő állapotúak legyenek. Kerüljük a 
programozható fűtőkészülékek észszerűtlen üzemeltetését, a 
lemerülés elkerüléséhez csak a valóban szükséges üzemidő-
re programozzuk be. Minden járat/napi feladat végeztével az 
áramtalanító kapcsolót, valamint minden fogyasztót kapcsol-
junk ki a műszak végeztével.
A reggeli biztonságos elindulásban a szélvédő páramantesítő-
jének is igen fontos szerepe van, ezért szükséges, hogy a be-
fújás hibátlanul működjön. (A páramentesítő rendellenes 
működését jelentsük a területileg illetékes műszaki szolgálat 
nak.) Biztonságunkat az ablaktörlő lapátok megfelelő mű-
ködésével, illetve téli ablakmosó folyadék használatával is 
elősegítjük. A rosszul, csíkosan törlő lapátok növelik a veszély-
helyzeteket, ezért minden esetben törekedjünk a kifogástalan 
törlőlapátok használatára, szükség esetén kérjünk új ablaktörlő 
lapátot. Gépjárművek hűtőfolyadékjának fagyáspontja általá-
ban minimum  -20 C fokra van beállítva. (A fagyálló utántöltése 
során a tömény fagyállót minden esetben hígítani szükséges!) 
A fagyálló elégtelen (minimum alatti) szintje a motor hűtését 
és az autóbusz fűtését befolyásolja, ezért törekedjünk minden 
esetben a megfelelő fagyállószintre. Mindig alaposan letaka-
rított, hó- és jégmentesített lámpákkal és tükrökkel közleked-
jünk, mivel a „látni és látszani” elv, valamint a térlátás minden 
időszakban elengedhetetlen biztonsági feltétel.
A gépkocsivezetők szakmai és vezetéstechnikai felkészültségé-
nek fontos szerepe van a biztonságos közlekedésben. Elindulás 
előtti teendők: tájékozódás az úthelyzetről és az időjárásról; a 
járművet hótól/jégtől meg kell tisztítani; biztosítani a körkörös 
kilátást; az ablaktörlőt, ha ráfagyott, kiolvasztani, nem letép-
ni. Vezetés hóban és jeges úton: síkos úton indulás 2. foko-
zatban, csúsztatott kuplunggal, a kerekek kipörgését kerülni 
kell; mindig a lehetséges legnagyobb sebességi fokozattal és a 
legkisebb fordulatszámmal haladjunk; magas fordulatszámon 
sohase kapcsoljunk vissza; kerülni kell az egyidejű kormányzást 

és a gázadást/elvételt; kerülni kell a hirtelen kormánymozdu-
latokat; ha a busz megcsúszott, kuplungot benyomni és óvato-
san ellenkormányozni. 
Vezetést segítő aktív rendszerek: az ABS célja a kormányozha-
tóság megtartása és a fékezési stabilitás a megcsúszó (féke-
zett) kerék fékerejének csökkentésével. Az ASR kipörgésgátló 
rendszer (kikapcsolható) folyamatosan figyeli a túlforgó kere-
ket, és visszafékezi a tapadási határig. Az ESP menetstabilizáló 
rendszer kanyarban kikerülési manővernél az oldalgyorsulási 
erőket figyelve adagolja a fékerőt.
Megállás ABS nélkül: normál megállás esetén a kuplungot ki 
kell nyomni, és a fékkel óvatosan, szakaszosan lassítani, úgy, 
hogy a kerék ne blokkoljon; vészfékezés egyenes teljes fékerő-
vel, ha megcsúszott a jármű, fék nélkül ellenkormányozni kell; 
vészfékezés kanyarban, mindig teljes fékezés, csúszik egyene-
sen tovább, kuplung be, majd szakaszos fékezés és ellenkor-
mányzás szükséges. 
Megállás ABS-szel: normál fékezés esetén a jármű irányítha-
tó marad, ha a kerék a csúszáshatáron van, akkor a fékpedál 
rezeg, ez a normál állapot; vészfékezés kanyarban kinyomott 
kuplunggal, egyidejű fék- és kormányműködtetéssel, amit ta-
nulni/gyakorolni kell; az ABS-szel a fékút mindig hosszabb!
Egyéb külső, „időjárási” veszélyforrás: köd, ami főleg mélyebb 
területen, nagyobb mező és erdő területén képződik, ráfagy-
hat az útburkolatra. Ilyenkor javasolt a követési távolságot nö-
velni és nem rátapadni az előttünk haladóra. Szükség esetén 
az első/hátsó fényt bekapcsolni (csak amig a köd tart). 
Fekete jég, amikor a száraz útra a köd/pára ráfagy (ez nehezen 
észlelhető). Jeges eső, amikor az idő hirtelen 0 °C fok alá süly-
lyed, és eső kezd el esni és rögtön az úttestre fagy. Tükörjég, 
amikor az olvadás-fagyás egymást váltogatja. Jeges hó, amikor 
a hó teljesen összetömörödött és fényesre kopott. Az időjárási 
változási viszonyokat folyamatosan figyelni kell, legveszélye-
sebb a 0 C fok körüli hőmérséklet!
Egyéb téli veszélyforrások: nedvesség, ami a tapadási ténye-
zőt radikálisan csökkenti, a felúszás kialakulhat: kanyarban, 
ahol nincs vízelvezetés, aluljáróban, bedugult vízelvezetőnél. 
nyomvályúkban, S kanyarokban, sziklafalak közelében, nagyon 
széles úttesten. Sötétség, ami télen korábban kezdődik és to-
vább tart, a jellemzően nedves útfelületek a fényt elnyelik; a 
szembejövő vakítását kerülni kell; szélvédőket és tükröket fo-
lyamatosan tisztán kell tartani
A hirtelen bekövetkezett időjárás- és útviszonyváltozás első 
napjaiban különös figyelemmel, óvatosan közlekedjünk az 
utakon!

Balesetmentes közlekedést kívánunk minden kollégának!

Műszaki  
tanácsok:  
ezekre figyelj!

Kovács Attila

Téli közlekedés autóbuszokkal 

Zalaegerszeg – Sárvár
A nyugati régióban jelenleg 51 járatot üzemeltetünk sárvári és zalaegerszegi telephelyeinken. A régió története 2014 év végén 
kezdődött, amikor felkérést kaptunk személyszállítási szolgáltatási pályázatra a sárvári Flextronicstól. A sikeres pályázatot köve-
tően 2015-ben 14 járattal kezdtük meg a munkát a sárvári Flexnél. Három hónap elteltével az összes sárvári járatot átvettük, 
immár 25 járat üzemeltetésével. Folyamatosan dolgoztunk a műszaki háttér kiépítésén, így még ebben az évben megnyitottuk 
az első saját műhelyünket Sárváron. 2015 év végén újabb felkérést kaptunk arra, hogy adjunk ajánlatot a zalaegerszegi Flex 
járatainak üzemeltetésére. A sikeres pályázatot követően újabb 21 járatot indítottunk el a Flex zalaegerszegi gyára dolgozói szál-
lítása érdekében. Itt az autóbuszok javítását először külső partnerrel oldottuk meg, azonban elkerülhetetlen volt, hogy itt is saját 
műhelyt hozzunk létre. 2018-ban már mindkét telephelyen saját műhellyel és irodával rendelkeztünk.
A meglévő buszállomány állapotának megőrzése érdekében egy harmadik – kisebb műhelyt is létrehoztunk Gencsapátiban. 
Ebben a műhelyben kisebb szerkezeti és esztétikai javításokat végzünk.
Jelenleg a nyugati régióban 51 járatot üzemeltetünk több mint 100 autóbuszvezető segítségével. A saját műhelyeinkben 12 
kollégánk végzi az autóbuszok javítását.
2019 novemberétől újabb céggel, Nestlé Hungária Kft. büki gyárával bővült a megrendelőink köre. Itt két kisbusszal, egy közepes, 
és két nagybusszal kezdtük meg a szolgáltatásunkat.

Műszaki tanácsokVidéki alegységeink
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Székesfehérvári tájékoztató
Idén májusban kezdődött el a várva várt székesfehérvári építkezés, ami számunkra is csodás módon már a végéhez kö-
zeledik! A beruházás célja, hogy a jelenleg bérelt irodát és műhelyt egy saját, korszerű, minden igényt kielégítő, meg-
növelt kapacitású létesítménnyel váltsuk fel, melynek segítségével a régióban megkötött szerződéses munkáink kiszol-
gálási színvonala a lehető legmagasabb legyen. Bízunk benne, hogy hamarosan minden kedves kollégánk a valóságban 
is láthatja ezt a cégünk életében mérföldkőnek tekinthető, első igazi Homm-épületet!

Az első saját csarnokunk
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Partnereink

Az Anteus Kft. a beléptető rendszerek specialistája
1998 óta fejlesztenek, gyártanak, forgalmaznak és telepítenek beléptető eszközöket és 
rendszereket, támogatják az üzemeltetést. 

Az Anteus Kft. ügyvezetőjével, Nagy Balázzsal beszélget-
tünk, és megkértük, hogy pár mondatban mutassa be 
cégüket és termékeiket.
Több mint 20 éve foglalkozunk beléptető rendszerek fej-
lesztésével és forgalmazásával. A beléptetés és rend-
szerszervezés területén átfogó szolgáltatást nyújtunk: a 
legegyszerűbb beléptető eszközöktől az összetett bizton-
sági vagy vállalati beléptető- és munkaidő-nyilvántartó 
rendszerekig.
Szoftvert, hardvert és a konstrukciós eszközöket egyaránt 
házon belül fejlesztjük – így biztosítjuk az elvárt magas 
minőséget. Saját programozóink és konstruktőreink segít-
ségével a rugalmasságot biztosítjuk megrendelőinknek. 
Rendszereink több száz elégedett ügyfelet és több millió 
felhasználót szolgálnak ki a gazdaság szinte minden terü-
letén. 
Jegyértékesítő, beléptető- és a fizetőparkoló-rendszere-
ink funkcio nalitásban kiemelkedő megoldásokat kínálnak.  
A gördülékeny működés érdekében elsőre ellentmondásos-
nak tűnő elvárásokat tudunk összehangolni, mint például a 

fizetési feladatok tisztasága és hatékonysága vagy a fizikai 
beléptetés biztonsága és kényelme. Minőségi és komplex 
megoldásainkat az igények szerint testre szabjuk. Az Anteus 
a szakma kiválóságaival dolgozik együtt, ezért az utánpót-
lás nevelésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Tevékeny részt 
vállalunk az egyetemi oktatásban, a szakemberek képzésé-
ben. Több egyetemmel (ELTE, BME, Óbudai Egyetem) kö-
zös képzési programot is működtetünk. Gyakorlati helyként 
működünk, munkatársaink pedig előadásokat tartanak az 
egyetemi laborokban. Büszkék vagyunk rá, hogy innovatív 
eszközeink ismertetése része a képzésnek.

Referenciáink között megtalálható uszoda, fürdő, strand, 
sportcentrum, stadion, vidámpark, katonai létesítmény, 
bank, irodaház, parkolóház... és a Homm Kft.

A Hommnak a járműveken működő GPS alapú járműkö-
vető rendszerrel együttműködve, egyedi igényekre szab-
va fejlesztettünk egy kártya alapú utasszámláló rendszert 
a dolgozószállító buszokra. Amint felszállnak az utasok a 
buszra, a rendszer azonnali online tájékoztatást küld az 
utasok létszámáról, személyéről az őket fogadó cégeknek. 

Fizető parkolás megvalósításában, a jegyek és bérletek kezeléséhez gördülékeny és megbízha-
tó eszköz az Anteus által fejlesztett ParkControl fizetőparkoló-rendszer. Bármilyen szabályozási 
formát, módot képes megoldani, akár a gépjárművek azonosításával, foglaltságjelzéssel együtt. 
Referenciáink között vannak irodaházak, szabadtéri parkolók, mélygarázsok, szállodák, továbbá 
sportlétesítmények. Az alkal mazás segítségével az üzemeltetők és a látogatók egyaránt élvezhetik 
a gyors és kényelmes parkolást, valamint az átlátható elszámolást. Rendszerünk használata meg-
térülő befektetés.

A TicketControl rugalmas jegyértékesítő és beléptető rendszer. Az érté kesítések minden mozza-
natát biztonsággal ellenőrzi, a bevétel útja a vendégektől a pénztárakon keresztül a könyvelés 
teljes folyamatában követhető, visszakereshető. Referenciáink között vannak fürdők, strandok, 
múzeumok, sportlétesítmények, szabadidőközpontok. A TicketControl rendszer híven szol gálhatja 
bármilyen intézmény mű kö dését, ahol a látogatáshoz értékesítések kapcsolódnak, és további le-
hetőségeket is kínál: készpénzmentes fizetések, készletgazdálkodás, látogatók és jogosultságok 
kezelése, RFID szekrényzárak vagy együttműködés más rendszerekkel.

Beléptető- és munkaerőmenedzsment-rendszer a munkahelyi alapértékek megőrzése és a ha-
tékony működés érdekében. A hagyományos biztonsági és a korszerű munkaerő-gazdálkodási 
funkciókon túl beléptető megoldásaink széles skáláját kínáljuk, mint például a látogató menedzs-
mentet, a riasztásfelügyeletet és az őrjárat-ellenőrzést. Referenciáink között több ezer vállalkozás, 
nemzetközi nagyvállalatok, rendfenntartó szervezetek és állami intézmények is vannak. Belépte-
tés és munkaidő-nyilvántartás által kényelmes, gyors kezelhetőséget nyújtunk a munkavállalóknak 
és a menedzsmentnek egyaránt. Időt, energiát takarítunk meg.

Forgóvillák és beléptető kapuk: megbízhatóan biztosítják a zökkenőmentes be- és kilépést a vé-
dett területről. A megrendelő igényeit szem előtt tartva fejlesztettük. Elsődleges a magas műszaki 
tartalom és a stabil működés, ugyanakkor elengedhetetlen a stílusos megjelenés. Standard kivitel 
mellett egyedi funk ciókkal, megjelenésben és színvilágban is rendelhető. Az Enter család kompa-
tibilis a korszerű beléptetőtechnológiákkal, sztenderdekkel. Az Enter 600 forgóvilla óraazonosító 
visszagyűjtő terminállal és érmeelfogadóval is rendelhető, a forgóvillába integrálva és önálló osz-
lopként egyaránt. Ezáltal akár a már meglévő rendszer új elemeként is alkalmazható.

FŐBB TERMÉKEINK, AMIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK
Megoldásaink teljes körűek: a legegyszerűbb beléptető eszközöktől a rendezvényi és parkolójegy-értékesítő és el-
lenőrző rendszereken keresztül, az összetett vállalati beléptető- és munkaidő-nyilvántartó rendszereken át, a biz-
tonságtechnikai eszközökig és szolgáltatásokig kínálunk minden igényt kielégítő megoldásokat.

Anteus Kft., 1163 Budapest, Veres Péter út 48. • E-mail: sales@anteus.hu • Telefon: +36 1 9000 300 • Web: anteus.hu

Partnereink
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Mi az első és legfontosabb, amire figyelni kell, mikor 
arculat vagy tér tervezésére kap felkérést?
Elsőként a megrendelőt szoktam nagy alapossággal kikér-
dezni, hogy mik a számára fontos kritériumok, mit szeretne 
közölni a cégéről, mi az a stílus, hangulat, karakter, amelyet 
szívesen látna. Elég széleskörűen kérdezek, látszólag akár 
szokatlan dolgokat is. Az első lépés tehát egy nagyon ala-
pos adatgyűjtés, a megrendelő megismerése.
Van olyan terület, amelyet különösen is szeret a szak-
máján belül?
Az embléma-, a logótervezés a szívügyem: a logót vizuális 
epigrammának gondolom. És akkor jó egy logó, ha nagyon 
letisztult, minden felületen megélő, és a cég karakterét is 
visszaadja. 
Ha olyan cég keresi meg, amelynek egészen ismeretlen a 
profilja, akkor hogyan kezeli ezt kihívást?
Nagy örömmel. Nagyon jó kaland. Öröm és kihívás minden 
felkérés.
Mióta dolgozik a Homm-mal?
Húsz éve ismerjük egymást és tizenöt éve dolgozunk 
együtt, azóta töretlen a bizalom és az együttműködés.
A Homm-mal való együttműködésben arculattervezés-
ről és belsőépítészeti munkáról is beszélünk. Hogyan 
kell ezt elképzelni?
A cég jelenlegi megjelenésének minden pontján látható a 
munkám: az új arculat, a kiadványok, a belső terek, még 
az olyan részletekben is, mint a ruhán való logóelhelyezés.
Milyen irányvonalak mentén dolgozott? Mi volt a kérés?
Elsőként én kezdeményeztem a logóváltást. Azt szerettem 
volna, hogy az új embléma a stabilitást és a biztonságot 
üzenje. Nem tagadom, hogy a kezemre játszott maga a 

cégnév, mivel ez a négy betű, H, O, M, M, már önmagában 
biztosan áll, ám ehhez kellett egy megfelelő formát találni. 
Több benyújtott tervem alapján ezt, a mostanit választot-
ták, örülök, mert nekem is ez volt a favoritom. Bevallom, 
számomra fontos az, hogy nekem is tessen a munka, és 
ne csak a megrendelőnek. Ezért válhat minden munkám a 
szívügyemmé, örömmé.
A Homm logójában megjelenő színek a magyar lobogó 
színei is. Ez tudatos döntés vagy vizuális szempontok 
eredménye?
Azt hiszem, hogy is-is, mert a piros és a zöld szín együtt 
derűs, élettel teli, életvidám hatást kelt, abszolút pozitív 
kisugárzású, és nem mellesleg Magyarország színei is, és 
ez így, együtt még erősebb hatást vált ki.
Ön szerint mi a hatékony együttműködés alapja? 
Ha mind a két fél, a megrendelő és a tervező is nyitottan 
áll a feladathoz. Alapvető tehát a kölcsönös bizalom. Ha a 
megrendelő megbíz egy tervezőt, akár csak vázlatok készí-
tésével is, a lényeg, hogy megfelelő nyitottsággal álljon a 
munkához. Természetesen a tervező is vegye figyelembe 
maximálisan a megrendelő igényeit, kéréseit, és az alapján 
dolgozza ki a terveit.
Milyen volt a Homm-mal az együttműködés?
Számomra külön öröm az, hogy az évek során olyan kap-
csolat alakult ki köztünk, amelyben maximális a bizalom. 
Abszolút a közös cél az, ami vezérli az együttműködésün-
ket. Mondhatni, hogy teljesen szabad kezet kapok a mun-
kámban, és ez a fokú bizalom igen ritka a szakmámban. 
Sok év munkája van benne, de örömteli így az együttmű-
ködés, és nem véletlen, hogy jó dolgok születnek ennek 
folyományaként. 

K. B.

Mindennek alapja a kölcsönös bizalom 
Interjú Udvardi Katalinnal
„Akkor jó egy logó, ha nagyon letisztult, minden felületen megélő és a cég karakterét 
is visszaadja” – vallja Udvardi Katalin. A Homm arculatát is tervező grafikust a szakmája 
szépségéről, kihívásairól és a Homm-mal való közös munkáról is kérdeztük.

Aki a megjelenésünket megálmodja

Partnereink 
Webflotta Design

Kreatív grafikai stúdióként működünk 1984 óta, különböző cégneveken és cégformákban. Komplex szolgáltatásra alapítottuk a 
céget, a grafikai tervezéstől a munka elkészítéséig, „legyártásáig”. A cég indulásának idején ez nem is volt kis feladat. Hiányzott 
a nyomdai háttér, nem voltak meg azok az eszközök, amik ma már a legtermészetesebb dogok, például a nyomtatók, plotterek, 
szoftverek. Mindent nekünk kellett kitalálni és megoldani, nem volt semmiféle háttéripar. Izgalmas volt. 

Alapításunk óta terveztünk és kiviteleztünk kiállításokat, számtalan reklámkiadványt, katalógusokat, arculatokat, vizuálokat. Ki-
adtunk könyveket, foglalkoztunk szitanyomtatással, nyomdai előkészítéssel, nyomdai kivitelezéssel. A kilencvenes évekkel jött 
a nagy váltás. Megérkezett az internet, és a megállíthatatlan fejlődésbe bekapcsolódva elkezdtünk honlapokat is fejleszteni, 
webdesignt, webes alkalmazásokat készíteni. Igyekszünk folyamatosan lépést tartani a számítógépes grafikai szoftverek és a 
nyomdaipari technológia fejlődésével, és ha belegondolunk, hogy az elmúlt évtizedekben ezekben az iparágakban mekkora volt 
a fejlődés, akkor elmondhatjuk, hogy mozgalmas éveket tudhatunk magunk mögött.

Régi kivitelezési tapasztalatainkat, kapcsolatainkat próbáltuk megtartani és kamatoztatni, feladtuk a tervezéstől a kivitelezésig 
elvet. Így jött létre egy jó és mindannyiunk számára gyümölcsöző kapcsolat Udvardi Kati, a Homm és a Webflotta Design 
között. Lassan húsz éve. Ma már online dolgozunk, a megrendelőkkel sok esetben nem is találkozunk. Üdítő kivétel a Homm. 
Emlékezetesek a kellemes hangulatú, „kávézós” munkamegbeszélések, amelyek a személyes szimpátián túl, kreatív és hatékony 
együttgondolkodásra is alkalmat adtak

2017-ben útjára indult az első Homm Híradó, amit saját gyermekünknek is tekintünk, és azóta is szívesen gondozzuk. Örülünk, 
hogy a Homm tudatos arculatépítő munkát folytat. Hiszünk a vállalati újság fontosságában, a munkatársakkal való személye-
sebb kommunikációban. Homm Károly a magazin első számában azt nyilatkozta, hogy „a HOMM família mára az ország több 
pontján, egymástól messze dolgozik és él. Ez a magazin megfelelő lehetőség arra, hogy még jobban egyben tartsuk a csapatot.”  
Örömmel veszünk részt ebben.

Nagy Béla és Juhász Ibolya a Webflotta Design alapítói, akikkel 
már hosszú évek óta, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk. 
Megkérdeztük őket, hogyan látják az elmúlt éveket.

www.webflottadesign.hu
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Szepsi iskola támogatása

A Homm Kft. és a Boldog Salkaházi Sára  
Egyházi Iskolaközpont sikeres együttműködése
2018 tavaszára a régi iskolabuszunk műszaki állapota annyira megromlott, hogy alkalmatlanná vált gyermekeink szállítására. Le 
kellett állítanunk. Látván viszont a szülői igényt és azt, hogy egy saját busz mennyi előnnyel jár mindannyiunk számára, arra az el-
határozásra jutottunk, hogy újból nekivágunk. Nagy fába vágtuk a fejszénket. A szülőkkel karöltve gyűjtést szerveztünk, melynek 
bevételét egy jó minőségű, használt autóbusz vásárlására szerettük volna fordítani. A keresés elkezdődött.
A budapesti 18. kerületi testvér települési önkormányzatnak köszönhetően jutottunk el a Homm Kft. vezetőihez. Már az első 
miskolci találkozás is bizalommal töltött el bennünket, mert éreztük a szimpátiát. Pár nap múlva csengett a telefon. Mivel anyagi 
lehetőségeink korlátozottak voltak, Homm Károly úr azzal a javaslattal rukkolt elő, hogy egy használt, de jó állapotban lévő, tel-
jesen felújított busszal tudna hozzájárulni elképzeléseink megvalósításához. Továbbá segítséget nyújtanának az autóbusz szer-
vizelését illetően is. 
Megható és egyben megtisztelő volt számunkra az ajánlat. A tárgyalások, egyeztetések csakhamar célba értek. 
Gyermekeink és a szülők nagy örömére 2019. november 11-től iskolabuszunk újra üzemel.
Szolgálatunkkal olyan vidéki gyermekeink iskolába szállítását biztosítjuk, akiknek lakhelyein már nincs magyar iskola, mi több, a 
tömegközlekedés is korlátozott. Ezzel a járművel az iskolai programokat, tanulmányi utakat, kirándulásokat, nem utolsósorban 
a testvériskolai kapcsolatokat is elősegítjük. Iskolaközpontunk keresztény magyarokat oktat, nevel. Azon családok boldogulását 
segítjük, amelyek fontosnak tartják az értékek megőrzését, továbbadását, őseink hitének ápolását a felvidéki nyelvhatáron.
Megtisztelő számunkra, hogy a Homm Kft. támogatásáról biztosított minket. 
Hálásak vagyunk minden segítségért, de főként azért, hogy a Kárpát-medencében, amint látják, vagyunk még elegen, akiknek a 
jó ügy érdekében együtt tud dobbanni a szíve.
Köszönettel az iskolaközpont diákjai, pedagógusai és a szülők nevében:

Mgr. Nagy István, intézményvezető

Támogatás

Akiknek 
segíthettünk

Köztudott, hogy a Homm Kft. életében mindig is kiemelt fontossággal bírt a 
társadalmi felelősségvállalás és jó ügyek mellé állás.

A kéki és a besztereci iskola kirándulása

A jutalomútban részesülő gyermekek először jártak 
Budapesten, ahol a város nevezetességeinek megtekintése 
mellett a Csodák Palotájában gazdagodtak remek 
élményekkel. Megtiszteltetés számunkra, hogy ezeket 
a példásan viselkedő, érdeklődő, kedves gyermekeket 
segíthettük hozzá egy felejthetetlen emlékhez.

Hisszük és valljuk, hogy ezek az események olyan jóleső segítséget jelentenek azoknak a gyermekeknek, egyesületeknek, 
alapítványoknak, akiket támogatunk, melyek sok esetben egy életre szóló emlékkel, további megrendelésekkel, és 
mindenekfelett kiváló barátságokkal gazdagítanak minket. Ezt a hagyományt megtartva, ugyanezen elvek mentén 
szeretnénk a jövőben is folytatni munkánkat.

Íme néhány példa az elmúlt évekből:

Futás a koraszülöttekért

A koraszülöttek gyógyítását, túlélési esélyeinek javítását 
tartottuk szem előtt, amikor összefogtunk a Futás a 
koraszülöttekért verseny szervezőivel.

Felajánlottunk a verseny idejére egy autóbuszt, amivel a 
logisztikai feladatok ellátásához nyújtottunk segítséget.

A Pető Intézet kirándulása

A Pető Intézet óvodásait egy művészetpedagógiai 
foglalkozásra juttattuk el tavasszal. A jövőben folyamatos 
együttműködést tervezünk az intézménnyel.

Mindszenty-zarándoklat

Több éve már, hogy a bíboros halálának évfordulójára 
rendezett gyalogos és biciklis zarándoklatot támogatjuk 
kísérő autóbuszokkal.

Amire büszkék vagyunk
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Még öt éve sincs annak, hogy az ország legmagasabban fekvő 
szállodájával, a négycsillagos galyatetői Nagyszállóval szem-
ben egy több tekintetben is merőben újszerű koncepciót 
képviselő, hazai viszonylatban egyedülállónak tekinthető tu-
ristacsalogató, a közelében pedig egy lenyűgöző körpanorá-
mát kínáló, bivakszállásként is funkcionáló kilátó nyitotta meg 
kapuit a nagyközönség előtt. 

A turistacentrum épületét azzal a céllal emelték eredetileg 
1938-ban, hogy a galyatetői Nagyszálló kialakítása előtt ki-
próbálhassák, milyen módon célszerű felépíteni a javarészt 
andezitből álló falakat. A létesítmény számos funkciót töltött 
be az évek során: volt építési iroda, a hotel személyzetének 
a szállása, pékség, síkölcsönző, iskola és kocsiszín is, ám az 
utóbbi időben kihasználatlanul állt. Felújításához 2014-ben 
fogtak hozzá Kovács Csaba és Vass-Eysen Áron építészek ter-
vei alapján. 

A főépületében kétféle szálláshelyet választhatunk: saját 
tisztálkodóhelyiséggel rendelkező szobát (két-, három- és 
négyágyasat) vagy ágyhelyet a négyszemélyes fülkékre osz-
tott, egy légterű dormitóriumban. Utóbbiban összesen 32, a 
szobákban – amelyek között a földszinten egy akadálymen-
tesített is van – 20 vendég hajthatja álomra a fejét. A föld-
szint tágas közösségi terében (ha úgy tetszik: a változatos, 
szezonális és kimondottan minőségi étel- és italrepertoárral 

büszkélkedő, reggel fél 7-től este 9-ig nyitva tartó Galya biszt-
ró vendégterében) puritán ülőalkalmatosságok, visszafogott 
grafikákkal díszített fehér falak, hangsúlyos üvegfelületek fo-
gadják a látogatókat egy végletekig letisztult kandalló társa-
ságában.

A turistacentrum épületétől gondosan kiépített, mintegy 
200 m hosszúságú ösvény kanyarog óriási bükkfák ölelésében 
a Galya-kilátó felé. A 960 m magas Péter hegyesén álló, ere-
detileg 17 m-es kilátó tetejére régebben egy belső, rozsdás 
csigalépcsőn lehetett feljutni, odafent pedig egy kevésbé im-
pozáns vasketrecből lehetett nézelődni. Az építményt mint-
egy 80 millió forintból újították fel. A munkálatok során 13 
méterrel „toldották meg” a magasságát, kívülre pedig két lép-
csősor került, az egyik a felfelé, a másik a lefelé haladóknak. 
A kilátóra felkúszó, rozsdamentes hálóval körbevett, kettős 
lépcsőspirál már önmagában is egyedi, látványos megoldás. 
A tetejére épített, három szinten kialakított bivakszállások szí-
nes ablakszemekkel bevilágított, kerek búvóajtókon át meg-
közelítő helyiségei azonban teljesen egyedülállóak.

GALYATETŐ TURISTACENTRUM  
3234 Galyatető, Kodály Zoltán sétány, hrsz. 1182/20  
Telefon: +36 37-506-011 • foglalas@turistacentrum.hu 
www.galyacentrum.hu
Szöveg és fotók: Gulyás Attila, Turista Magazin

Kirándulás tippek

Galyatető Turistacentrum
A minimalizmus varázsa
A turistacentrum épületétől gondosan kiépített, mintegy 200 m hosszúságú 
ösvény kanyarog óriási bükkfák ölelésében a Galya-kilátó felé.

…ezek a feliratok találhatók minden, Magyarországon gyártott golyóstoll csomagolásán. A golyóstoll 
ötlete még a II. világháború előtt, az 1930-as évek elején született meg Bíró László újságíró fejében. 
Bíró elmondása szerint az ötletet az adta, hogy utcán golyóval játszadozó gyerekeket nézett, és az 
egyik golyó egy tócsán keresztülgurulva, vizes nyomot ha-
gyott maga után. Mivel ebben az időben írásra alapvetően 
töltőtollat vagy grafitceruzát használtak, Bíróban felmerült 
egy korszerűbb íróeszköz gondolata, amelynek a lényege 
az volt, hogy a golyót egy speciálisan kialakított „csúcsba” 
helyezi, a csúcshoz egy csőben tintát vezet, ami írás köz-
ben a golyón keresztül folyamatosan és egyenletesen hagy 
nyomot a papíron (1. kép).

Bár az ötletet már 1936-ban szabadalmaztatta, még jó 
néhány évnek el kellett telnie, hogy piacképes íróesz-
közt tudjon előállítani. A fejlesztéshez tőkére is szükség 
volt és speciális műszaki ismeretekre. Bíró, miközben a 
golyósirónfestékek készítésével kísérletezett, szerződést 
kötött a találmány pénzügyi és műszaki támogatására 
Goy Andorral. Goy Andor társtulajdonosa volt a Goy és 
Kovalszky írógépüzemnek. Ebben az időben az írógép je-
lentősége óriási volt, hasonlóan, mint ma a számítástech-
nikai berendezéseké. A közös fejlesztés nem tartott sokáig, 
mivel Bíró László családjával együtt még a II. világháború 
előtt Argentínába költözött. Goy Andor Magyarországon 
végezte tovább kísérleteit. Mielőtt Bíró elhagyta Magyar-
országot, szerződésben állapodtak meg arról, hogy a világ 
mely országaiban forgalmazza Bíró az általa kifejlesztendő golyóstollat és mely országokban Goy a 
saját maga által kifejlesztett golyósirónt.

Bíró László elkészült a piacképes golyósirónnal, amely az Eterpen márkanevet kapta, Goy Andor pedig 
az általa gyártott golyósirónnak a GO-pen nevet adta, amit 1949-ig gyártottak.

Feltalálása óta a golyóstoll meghódítot-
ta a világot. Népszerűsége mindmáig 
töretlen. Az írószergyárak százai világ-
szerte a különféle golyóstollmodellek 
százmillióit dobják piacra évről évre, Japántól Magyarországig, Argentínától Kínáig. 
Ez is jelzi, hogy milyen korszakalkotó találmányt adott a világnak Bíró László és Goy Andor.

A golyósirón magyar találmány
The ballpoint pen is a Hungarian invention…

1. kép

GO-pen

Magyar találmányok
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               Barátaink

Interjú Alkonyi László 
borásszal

A közösségért dolgozni

Alkonyi László a Kaláka Pince egyik alapítója, de még 
mielőtt a borkészítésre váltott, 1996-ban megalapította 
a Borbarát folyóiratot, ami 15 évfolyamot ért meg. Ba-
rátsága innen eredeztethető a Homm egyik ügyvezető 
igazgatójával, Homm Károllyal. Most a borásszá válásról, 
a tokaji területek különlegességéről és természetesen a 
tállyai Kaláka Pincéről is kérdeztük.

Honnan ered a barátság a Homm ügyvezető igazgatójával?
A barátság még azokra az időkre nyúlik vissza, amikor a Bor-
barát főszerkesztője voltam, Karcsi pedig egyike volt azon 
lelkes olvasóknak, aki nemcsak követte a lapot, hanem sze-
mélyesen is megkeresett. Így kezdtünk el beszélgetni, majd 
idővel összebarátkoztunk, és persze, ahogy tudtuk, igyekez-
tünk egymás munkáját segíteni. 
Hogy lesz egy újságszerkesztőből borász? 
Ez egyrészről tudati fejlődés eredménye, melyen minden em-
ber szükségszerűen végigmegy az idő múltával. Másrészt az 
újságírás és a bor együtt, szinte elkerülhetetlenül predesz-
tinálja arra az embert, hogy előbb-utóbb megvalósítsa azt, 
amivel foglalkozik, amiről ír. Ha a sors úgy akarja, és ha lehe-
tőség is adódik, akkor ez a váltás megtörténik. Azt hiszem, ha 
valaki a borral, különösképpen, ha Tokajjal kezd foglalkozni, 
idővel annyira a téma hatása alá kerül, hogy nem elégíti ki, ha 
csak ír róla. Több munkatársam, aki egészen más területről 
érkezve kezdett a borról írni, végül szintén a borkészítéssel 
kezdett foglalkozni. 
Miért pont Tokajról és környékéről írt könyveket? Mi volt 
vele a célja?
A bor nagyon mély gyökereket eresztett a magyar kultúra 
történetébe. A néplélek része. Szerintem egyáltalán nem 
mindegy, hogy egy közösség milyen mélyen bontja ki élet-
területének adottságait. Ennek a nemzetnek az egyik fontos 
kulturális értéke, összetartó eszköze a bor, ami földrajzilag, 
történelmileg és szociológiai szempontból is értékhordozó 
közeg. Másrészt olyan alkotási tere a társadalomnak, amely-
ben világszínvonalra fejlesztheti alkotó erejét. Tokaj ebből a 
szempontból is különleges, itt születik az irodalmi magyar 
nyelv, a felkelések, szabadságharcok többsége is szorosan 
ehhez a tájhoz kötődik. Tokaj-Hegyalja a borvidékek közül is 
egészen különleges státusszal büszkélkedhet.
Tokaj valóban világhírű, de miben más, mint a többi 
borvidék?
Egy kultúra mélysége nem abban mérendő, hogy világhíres, 
hanem abban, hogy önmagával mennyire azonos. Tokaj-
Hegyalján az önazonosság megtalálása állandó feladat, ami 
ugyanakkor nagy távlatokat nyit.

Mi ennek a területnek a különlegessége?
Ennek a borvidéknek két nagy hagyományrendszere van: az 
édesség és a természeti egyediség öröksége. Mi a Kaláka Pin-
cében nem az aszúkészítésre, vagyis az édesség keresésére, 
hanem a termőhelyek egyediségére alapozzuk az értékkere-
sést.
Szerepelt a nemrég bemutatott, nagysikerű tokaji aszúról 
szóló, Folyékony arany című dokumentumfilmben. Miért 
vállalta a szereplést?
Egy borász számára – ahogy szerintem mindenkinek – kü-
lönleges lehetőség, ha valaki kíváncsi a munkájára. Amikor 
Almási Tamás megkeresett és felvázolta a terveit, megörül-
tem, hogy egy film készül Tokajról. Őt érdekelte a munkánk, 
én válaszoltam a kérdéseire. Bíztam a szakértelmében, tudá-
sában. Mi okom lett volna nemet mondani? 
Mi a Kaláka Pince filozófiája?
Nehéz ezt röviden összefoglalni. Az első és legfontosabb talán 
az, hogy a fejünkben szét kell választani a munkát és a nyers 
pénzkeresést. A munka olyan jövedelemszerzés, amit az em-
ber a tágabb és szűkebb közössége érdekével összhangban 
végez. A pénzkeresetnél nem veszik figyelembe a közösség 
érdekeit. Meg kell próbálni a borral olyan munkát végezni, 
ami építi a környezetünket, legyen szó akár a szőlőről, akár a 
munkatársakról, akár arról az értékről, amely végül a palack-
ba kerül. Ennek a háromnak egyszerre megfelelni korántsem 
egyszerű, de szép kihívás.
Honnan ered a Kaláka Pince neve?
Nagyon kedvelem a Kaláka együttest. Amikor nem voltam 
személyes kapcsolatban velük, akkor is tisztában voltam vele 
– miként az ország egésze –, hogy milyen nagy érték a mű-
vészetük. Náluk magasabb színvonalon sem a versek meg-
zenésítését, sem a gyermekeknek szóló zenét nem műveli 
senki. Más oldalról két alapítótársammal is „kalákásan” gon-
dolkodtunk: a barátság fontosabb számunkra, mint az üzlet. 
Vagyis minden arra mutatott, hogy ennél jobb nevet nem 
találhatunk magunknak. Nem maradt más hátra: beszéltem 
az együttes vezetőivel, és kértem a hozzájárásukat. Áldásukat 
adták ránk.

K. B.

Elkezdődött a Homm Football Kupa
Kollégáink kezdeményezésére elindítottuk a Homm Football Kupát, melynek első fordulóját október 12-én Budapest 
rendezte, nagy sikerrel. A rendezvényen öt csapat vett részt, Budapest, Hódmezővásárhely, Miskolc, Székesfehérvár és 
Zalaegerszeg–Sárvár együttesei mérkőztek meg egymással. A kiváló hangulatú, izgalmas napon a budapestiek győze-
delmeskedtek, de minden csapat nagyon jól játszott, rengeteg gól született, és felejthetetlen élménnyel gazdagodtunk. 
Hamarosan Székesfehérváron folytatjuk!

Sport rovatunk
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Hogyan kell helyesen kitölteni a  
kék-sárga baleseti bejelentőt?
Főbb káreseménytípusok
A busszal való közúti közlekedés közben az alábbi káresemény-
típusokkal találkozhatunk:

Közúti baleset
Olyan, közforgalmú úton történő vagy ilyen útról eredő, vá-
ratlanul bekövetkező, nem szándékosan előidézett forgalmi 
esemény, amelyben legalább egy mozgó járműnek vagy igavo-
násra alkalmas állatnak szerepe van, és amely következtében 
anyagi kár keletkezik vagy személyi sérülés, illetve haláleset 
történik.

Utasokat ért baleset
Ilyen lehet például a vizes vagy havas úton, közlekedési útvo-
nalon, lépcsőn való elcsúszás, amely a buszmegállók közvetlen 
környezetében, illetve a járművekről való le- és felszállás köz-
ben következik be.

Poggyászkár
Az utasok poggyászaiban az utazás közben bekövetkezett ká-
rosodás.

Elemi kár
A természeti erők által okozott kár, amelynek kiváltója lehet 
vihar, jégeső, villámcsapás vagy akár árvíz.
Egy közúti baleset a felelősség és az egyik résztvevő szempont-
jából lehet

• okozó,
• elszenvedő,
• megosztott.

Semmiképp ne akarjuk a helyszínen eldönteni, hogy a bal-
esetben részt vevők közül melyik fél a felelős a kárért! Min-
dent dokumentálni szükséges, minél több és részletesebb 
fotó segítségével.
A balesetek az érintettek szempontjából lehetnek

• jármű-jármű,
• jármű-személy,
• jármű-tereptárgy (épület, kerítés, fa, lámpaoszlop stb.),
• érintkezés nélküli (ütközés nélküli árokba csúszás).

Ebben a bejegyzésben a közúti balesetekkel és azok közül 
is a kettő vagy több jármű egyszerre, egyidejűleg meglévő 
érintettségével bekövetkező káreseményekkel (jármű-jármű 
érintettségű balesetekkel) és az ilyen esetekben kitöltendő 
baleseti bejelentővel foglalkozunk részletesebben.

Mi az a kék-sárga baleseti bejelentő?
Ez az a dokumentum, amely remélhetőleg ott van minden, 
közúton közlekedő jármű kesztyűtartójában az iratok között, 
mert bármikor szükség lehet rá.
Baleset esetén ez lesz a legfontosabb dokumentum. Ha a 
balesetben megsérül valaki, akkor mindenképpen kötelező 
a rendőri intézkedés, és ebben az esetben már kisebb a sze-

repe a bejelentőlapnak, hiszen a rendőrségi jegyzőkönyv lesz 
a legfontosabb dokumentum a kárrendezés során is, de ha 
nincs személyi sérülés, akkor a biztosítók is elsőként ebből a 
bejelentőlapból dolgoznak, a baleseti bejelentőn megadott 
adatok, esetleírás és vázlatrajz alapján próbálnak tisztán látni 
a baleset ügyében. Részben ez alapján igyekeznek eldönteni, 
hogy ki volt a felelős a balesetért vagy hogy milyen körülmé-
nyek vezettek az ütközéshez.

A kék-sárga baleseti bejelentő kitöltése
A nyomtatvány egységes az egész Európai Unióban. Minden 
országban saját nyelvű bejelentőlap létezik, amelyek tartal-
mukban nem térhetnek el egymástól. Ha valakit külföldön 
ér autóbaleset és idegen országbeli autóssal ütközik, akár két 
bejelentőlapot is ki lehet tölteni. A külföldi autós a sajátját, a 
magyar pedig a magyar nyelvűt tölti ki, és a végén mindketten 
mindkettőt aláírják. Fontos azonban, hogy mindkét nyomtat-
vány azonos tartalommal legyen kitöltve és alá legyen írva.
Ahhoz, hogy a bejelentőlap a funkcióját el tudja látni, az a 
legfontosabb, hogy pontosan és hiánytalanul ki legyen töltve. 
Ez banális figyelmeztetésnek tűnik, mégis gyakori hiba, hogy 
egyes rovatokat a felek figyelmetlenségből vagy más miatt 
üresen hagynak. Érthető persze, hogy a baleset résztvevői 
idegesek az elszenvedett ütközés miatt, sietnének, talán rossz 
az időjárás is, az őket kikerülni próbáló autósok dudálnak, ők 
pedig akadályozzák a forgalmat, de akkor is nagyon fontos ez 
a lépés.
A pontatlan kitöltés miatt lehet, hogy egy több évig elhúzó-
dó kárrendezési eljárást vennének a nyakukba. Fontos tehát, 
hogy pontról pontra menjenek végig minden egyes rovaton, 
semmit ne hagyjanak kitöltés nélkül.
Néhány kitöltendő rovat, amelyekre különösen fontos oda-
figyelni
A baleseti bejelentő felső részében található az 5. Tanúk című 
rovat. Egy egyértelműnek tűnő baleseti helyzetben sokan nem 
tartják fontosnak feljegyezni a tanúk pontos adatait. Pedig, ha 
a másik fél a későbbiekben „meggondolja magát”, és mégsem 
tartja magát felelősnek, akkor tanúk hiányában Önnek nehéz 
lesz bizonyítani, hogy Ön vétlen volt a balesetben.
A lap közepén található a 12. számú rovat, melyben az előre 
megadott forgalmi helyzetek közül kell kiválasztani az aktuális 
balesethez legjobban megfelelőt. Az Ön járműve éppen par-
kolt, megállt, földútról hajtott ki stb. lehetőségek közül kell vá-
lasztani. Mindkét jármű vezetőjének be kell ikszelnie a számára 
megfelelőt. Ez egyértelmű.
Ami ezután el szokott maradni: a rovat utolsó sorában fel 
kell jegyezni, hogy összesen hány helyre tett X jelet! Ez azért 
fontos, mert enélkül a másik fél utólag is bármit behúzhat a 
lapra az Ön tudta nélkül. Például az ön nevében behúzza, hogy 
Ön nem vette figyelembe az elsőbbség megadására felszólító 
jelzést (17. sor), ezzel tulajdonképpen az Ön nevében el is vál-
lalja a felelősséget. A 18. sorban, amelyet nyilakkal is jelöltek 

a figyelemfelhívás okán, mindenképp ki kell tölteni, hogy 
hány jelzést húzott be összesen.
Helyszínrajz (13. rovat). Sokan elmulasztják lerajzolni az au-
tók helyzetét, a baleset lezajlását. Ez részben érthető: sokakat 
zavar, hogy nem tudnak megfelelően rajzolni, s attól tartanak, 
hogy a csúnyácska vázlat valami negatív következménnyel jár 
majd. Pedig nem így van, nagyobb baj az, ha üresen hagyják a 
vázlatrajz helyét. Nem művészi igényű munkára van szükség, 
csak egy egyértelmű vázlatra, amelyen látszik, hogy melyik 
autó hol tartózkodott, merre tartott a baleset pillanatában.
Aláírás. Tipikus hiba, hogy a szabályosan kitöltött bejelentő-
ről lemarad az aláírás (15. rovat). Ez a legnagyobb hiba! Ha a 
nyomtatvány nincs aláírva, akkor az olyan, mintha ki sem len-
ne töltve. Érvénytelen.
Megjegyzések. Ha nincs kitöltve, ha nem fűz hozzá semmilyen 
megjegyzést, akkor ezt a rovatot egy átlós vonallal húzza át, 
vagy írja bele, hogy „nincs megjegyzés”. Szintén azért, hogy 
utólag ne lehessen módosítani a lap kitöltésén, ne lehessen 
utólag, az Ön kézírását utánozva beleírni, hogy vállalja a fele-
lősséget. Amennyiben bármilyen bejegyzés vagy nyilatkozat 
kerül ebbe a rovatba, azt a nyilatkozatot tevő személy külön 
is írja alá!
A baleseti bejelentő tisztázhatja a felelősség kérdését.
A bejelentőlap kitöltésének nem az az elsődleges célja, hogy 
az egyik vagy a másik autós vállalja-e a történtekért a felelős-
séget, hanem a baleseti szituáció pontos leírására szolgál. Ez a 
figyelmeztetés olvasható is a bejelentőlap tetején.
Fontos, hogy amennyiben a baleset bekövetkezéséért mind-
két fél a másikat tartja felelősnek, akkor is valamennyi károsult 

a saját szempontja szerint rögzítse a baleset körülményeit. A 
pontos, helyes kitöltés mégis nagyon sokat segíthet a felelős-
ség tisztázásban is.
A bejelentőlap alján, a 14. számú rovatban van lehetőség 
megjegyzést fűzni a kitöltött adatokhoz. Ha a helyzet egyértel-
mű, érdemes rábírni a vétkes sofőrt, hogy ebbe a megjegyzés 
rovatba írja be: „a felelősséget elismerem”, mert a károkozói 
felelősséget elismerő nyilatkozata nélkül nem fizet a biztosí-
tó. Vagy éppen ellenkezőleg, Ön is kijelentheti: „a balesetért a 
felelősséget nem ismerem el”. Amennyiben bármilyen bejegy-
zés vagy nyilatkozat kerül ebbe a rovatba, azt a nyilatkozatot 
tevő személy külön is írja alá!

Miért fontos ez?
Autóbaleset kárrendezése során a biztosító szakértői mérle-
gelik a résztvevők cselekedeteit. Melyik autós merről érkezett, 
hogyan mozgott, betartották-e a szabályokat stb. Ki kell deríte-
niük, hogy ki lehetett a felelőse a balesetnek.
Ha nincs rendőri intézkedés, nincs egyértelmű jegyzőkönyv, 
akkor mindezt csak a felek leírása meg az utólagos szakértői 
vizsgálatok alapján lehet megállapítani. Ez nem könnyű és 
nem is olcsó folyamat. Vita esetén az ügy hosszú hónapokig 
elhúzódhat, és még az is lehet, hogy csak bíróság tud majd 
dönteni a kérdésben.

Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne a fent leírtak-
kal kapcsolatban, keresse bizalommal a felettesét! Baleset-
mentes közlekedést és jó utat kívánunk!

Biztosítás Biztosítás
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Accell Hunland Tószeg
2019. december 2-án reggel elindult a Homm Kft. dolgozószállítása az Accell 
Hunland Kft. tószegi gyárába. 
Társaságunk egy jól összefogott, mintaszerű indulást tudhat maga mögött, amely-
nek során ismét sikerült egységes flottával megjelennünk egy számunkra új föld-
rajzi területen.

Csonka János Emlékmúzeum Közérdekű híreink

A múzeum abban a Bartók Béla úti házban található, ahol 
a feltaláló eredeti autószerelő műhelye, majd gépgyára is 
működött.
Csonka Jánost legtöbben a porlasztó (karburátor) társfel-
találójaként ismerik, de részt vállalt az első közlekedési 
szabályzat kidolgozásában, az autóvezetői oktatás beve-
zetésében és a benzinkúthálózat megszervezésében is.
Nevéhez fűződik az első magyar gépjármű, a Posta meg-
rendelésére, 1900-ban készített motoros levélgyűjtő tri-
cikli. A jármű szerkezete igen egyszerű volt, nem volt se 
tengelykapcsoló se sebességváltó rajta, mivel a javításhoz 
nem volt szakember. Érdekesség, hogy Magyarországon 
ezekhez a motorokhoz használtak először alumíniumot 
szerkezeti anyagként.
A múzeumban látható a Csonka tervei alapján gyártott 
1905-ös csomagszállító postakocsi egy fennmaradt példá-
nya. A járművek 3 évvel megelőzték a Ford T-modellt, és 
az akkori világszínvonalhoz tartoztak. A Posta az első pos-

takocsinak egy 2000 kilométeres próbautat írt elő. 1905. 
május 31-én indult el az első autó a Felvidék, Erdély és az 
Alföld alig kiépített útvonalain, s hiba nélkül teljesítette a 
távot. Ezt a dátumot tekinthetjük a magyar autógyártás 
kezdetének.
A család hagyatékában lévő oklevelek, dokumentumok, 
személyes tárgyak, érmék és fényképek kerültek a gyűjte-
ménybe, de láthatók eredeti motorok és szerszámgépek is, 
valamint egy 4 LE-s, egyhengeres kiskocsi 1909-ből, amely 
igazi gyöngyszeme volt a Csonka-autók sorozatának.
A Csonka János Emlékmúzeum (1114 Budapest, Bartók 
Béla út 31., www.csonkamuzeum.hu) szeretettel várja 
a látogatókat minden szombaton 10:00-től 13:00 óráig, 
csoportok előre egyeztetett időpontban is látogathatják 
a múzeumot!

dr. Stróbl Alajosné Csonka Lívia
és Stróbl Kristóf

Múzeumaink sorozatunk

Csonka János gépészmérnök (1852–1939) születésének 160. 
évfordulóján, 2012-ben nyílt meg Budapesten, a XI. kerületben 
a Csonka János Emlékmúzeum

Közérdekű híreink

Közérdekű híreink

Új munkatársunk
Hegyes Károly 2019. november 1-jétől tagja a Homm közösségnek mint 
területi forgalmi vezető. Előtte egy multinacionális logisztikai cégnél 
dolgozott, ahol szintén regionális vezetői feladatokat látott el. Feladatai 
a Homm Kft-nél a dél-alföldi forgalom kialakítása, illetve egyéb háttér-
munkák elvégzése. 
Jelenleg Tószeg tartozik a dél-alföldi területhez, ahol 2019. december 
2-án indult el az Accell Hunland Kft.-nek végzett dolgozószállítás, 11 já-
rattal.

Mind a buszvezetők, mind pedig az irányító- és műszaki személyzet terén számos új kolléga érkezett a cégünkhöz, akik 
rátermettségükkel és tapasztalatukkal öregbítik majd hírnevünket az alföldi régóban.

Nyugdíjba vonulás
Grabant Tibor kollégánk 16 év nálunk töltött év után, sajnálatunkra, 
nyugdíjba vonul. Tibor az autóbuszvezetői hivatását maximális alázat-
tal, az utasok iránti tisztelettel, szeretettel végezte. A jogosítványa le-
járta után még két évig műszaki ügyintézőként erősítette a garázsszol-
gálatot. Boldog nyugdíjas éveket kívánunk!

JáTÉKoT HIRDETüNK!
A Homm Híradó betétlapján található Bova makettet összeállítók versenyezhetnek.  

Az első három legjobb összeállítás jutalomban részesül! A kész makettet névvel ellátva 
legkésőbb 2020 január 31-ig a területi vezető címére szíveskedjetek beküldeni.  

Csak a hibátlanul összeállított munkák versenyeznek!

Jó barkácsolást kívánunk!
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A gyermek szép volt és egészséges. A bába azt mondta, ilyen még nem jött ki a keze alól, de a bába annyiszor mondta ezt 
már, hogy ő se hitte. De az anya hitte, az apa hitte, és a bába járandóságon felül egy választási malacot is kapott, igaz, a 
legkisebbet.
És a másik gyermek is szép volt és egészséges. A csudálatos az volt, hogy ez a két gyermek úgy hasonlított egymásra, mint 
két tojás, pedig nem egy anyától születtek.
Ilyesmi előfordult.
Ugyanez a bába azonban itt nem mondott semmit a gyereket illetőleg, csak komoran állt az ágy mellett, és nézte a másik 
asszony lázas, cserepes szájaszélét.
– Ha nem lennél beteg, azt mondanám ledolgozod, de ki tudja, mikor állsz lábra? Addig adhatnál egy libát.
– Nem az enyémek a libák – suttogta a lány.
A bába felfortyant.
– Hát, a tűz égesse meg ezt a bitangot, ha már így szégyenbe döntött, fizesse meg vagy kinyitom a számat, hogy a felesége 
is meghallja. És bevágta az ajtót.
A bába öreg volt, és annyi szennyesét látta már a világnak, hogy beledurvult, mint a kéz a kőtörésbe, de talán mégse csi-
nált volna patáliát, ha ez az asszony megmarad. De nem maradt meg. A láz váratlanul felcsapott és elégette.
A bába tehát elment ahhoz a másik lányhoz, tele bosszúval, annál is inkább, mert az ajándékmalac fogta magát és meg-
döglött.
Gondolkozott, hogy kinyissa-e hát a száját, de mivel könnyűnek látszott az eset és azon a szegény, halott lányon már úgy-
sem lehetett segíteni, elhatározta, hogy két malacért – de egészséges két malacért – inkább hallgat.
A férfi úgy fogadta, mintha egy csúnya, nagy varangy totyogott volna a szobába. Utálkozott, de az utálat önmagának szólt.  
– Na, mi van Gerébné?
– A Nacának vége.
– Hallottam, szegény...
– Aztán – nem azért mondom –, de a gyereken kívül nem maradt ott semmi, még nekem is adós maradt...
– Hát aztán? – öntötte el a méreg a férfit.
A bába arca olyan lett, mint a lárva és szemei kegyesen a padlás felé fordultak.
– Nem jó a feleségnek az ilyesmit megtudni, ugye... elapadhat a teje... meg a malac is megdöglött. Csak én tudom meg az 
anyja... egyiket neki adnám, meg hát a gyerek is...
A férfi legszívesebben eltaposta volna a bábát, legszívesebben a haját tépte volna, vagy jó lett volna egy széket összetörni, 
de a méltóság is valami... azért csak suttogott:
– Ne zsaroljon... majd gondolkodom, de malacot nem. Majd valami mást. Jöjjön máskor, most pedig menjen az asszony-
hoz, a maga dolga.

Fekete István: A KÉT ANYA

De az ilyen öreg bábát nehéz kiismerni. Az ilyen öreg bába nem fél az ördögtől sem, nem egy férfitól – aki végeredmény-
ben semmi más, csak férfi –, bement a fiatal anyához, és elmondott mindent.
Ezt hát leráztam – gondolta a férfi, ámbár nem volt nyugodt, és lelkiismerete megnyugtatására bement a városba, ivott 
egy kicsit és hatalmas csokrot vitt a feleségének.
Az asszony úgy feküdt, mintha viaszból lenne vagy alabástromból, akihez nem lehet hozzányúlni, mert eltörik. Ezt nézte 
a férfi, aki döbbenten állt a csokorral.
– Valami baj van?
Az asszony szeme, mint a tört vizesüveg, és karja alig mozdul, amint a lába felé int.
– Már nincs.
És a lábtól ott feküdt egyformán pólyálva, egyformán tisztán, angyali üdén két, egyforma gyerek.
A férfi csak kitántorodott a szobából. Most már semmi akadálya nem volt, hogy összetörje a széket, és annak se, hogy a 
haját tépje. Annak se, hogy leigya magát és bátorságot véve újra be ne menjen asszonyához. Először úgy gondolta, hogy 
keményen „rendet csinál”, de a fekvő asszony, a fehér arc lefékezte.
– Angyalom, beismerem... de most már vessünk véget ennek a komédiának.
– Nem.
– De ez a szégyen.
– Már nem az.
– Szépen visszavisszük... megfizetem nekik...
– Nem! Nem! A magáé ez is, és az enyém is most már. Vagy elmegyek én is.
A férj könyörgött, rimánkodott, káromkodott, fenyegetett, végül odalépett az ágy végéhez, és Heródesként kinyújtotta 
kezét...
Az asszony meg se moccant. A csend mint az ólom, s a férfi lassan süppedt össze, mint a májusi hó.
– Melyik az? – hörögte, és kitántorgott a szobából.

*
Aztán elköltöztek idegen vidékre. A bába megkapta a malacot s a halott anyja a pénzt. Lehet, hogy hallgattak, lehet, hogy 
nem, de az új helyen mindenki nagyon szerette az „ikreket” – csodálatos! Még az apa is. Titokban elnézte őket, elnéze-
gette, aztán megcsóválta a fejét.
Az asszony pedig hallgatott.
Hosszú, hosszú éveken át, amíg az egyik év háborút nem hozott a világra. Háborút, könnyet és vért.
S az egyik fiú elesett.
A házat megroskasztotta a gyász, s a fehér könnyek nyomtalanul peregtek le a fekete gondolatok szárnyán.
Requiem után együtt ült a két öreg. Egyszerre emelték fel a fejüket, egyszerre simult össze a két szem, mondva, kérdve, 
kutatva.
Aztán a férfi lehajtotta a fejét.
– Most már ne is mondd meg, szívem.

*
És ne csóváld a fejed kegyes olvasó az írói fantázia eme kibicsaklásán. Ilyen történetet csak az élet mer írni. Azóta meghalt 
már az apa s a másik fiú is, de az anya még él. Itt, köztünk.

Váradi Gábor kollégánk ajánlásával

Szépirodalmi rovatunkSzépirodalmi rovatunk



30 www.homm.hu  n  Homm Hiradó 2019/4 31www.homm.hu  n  Homm Hiradó 2019/4

                

Karácsonyi étkezési szokások
A karácsonyi ünnepkörhöz hozzátartoznak a bőséges lakomák is, amelyekben megtalálhatók részben a régi nemzeti hagyomá-
nyok, részben pedig a nemzetek szokásainak keveredése, illetve a hagyományos mellett a modern, korszerű konyhatechnológia. 
Az ünnepek alatt mindenki próbálja a legfinomabb menükkel elkápráztatni szeretteit, barátait, hiszen az étkezés a családi, vala-
mint a társadalmi élet egyik szerves alkotója. 
A Magyarországra ma jellemző étkezési kultúra számos hatás eredménye. A karácsonyi vacsorában ötvöződik a böjtös étrend a 
sokfogásos menüvel. Régebben a húsétel minden esetben sertés volt az ünnepi asztalon, ugyanis a sertés előretúr, ami a néphit 
szerint fejlődést jelentett, a szárnyassal ellentétben, ami hátra kapar, ami rossz előjelnek számított. Ma már ezek a néphagyo-
mányok nem igazán érvényesülnek, hiszen a karácsonyi menü sok helyen szárnyasból, pl. pulykából készül, aminek elterjedése 
elsősorban angolszász hatásnak köszönhető. Kedvelt karácsonyi étel a hal is, akár halászlé, akár rántott hal formájában. 

Recept: fóliában sült, citromos, fűszeres halszelet
Ritkán eszünk halat, de karácsonykor azért a legtöbb családnál a halászlé mellett szerepet kapnak a különböző halételek. 
Ha a töltött káposzta és a sok édesség mellé könnyű és finom fogást is készítenél, jó választás lehet a sütőben sült hal. 
Nem kell az olaj mellett ácsorognod és hosszú ideig szellőztetned. Előkészítéssel együtt 30 perc alatt készen van.

Elkészítés: 
Ha mélyhűtött halat használsz, olvaszd fel. A filéket 
alaposan mosd meg, majd törölgesd át papírtörlővel. 
Sózd, borsozd be ízlés szerint, tegyél rá rozmaringágat 
és kakukkfüvet. Rakd a szeleteket külön-külön alufóliá-
ra. Mindegyikre tegyél egy vékony szelet citromkarikát, 
fokhagymát, majd locsold meg olívaolajjal. Rakhatsz 
még a hal mellé zöldségeket is.
Jól csomagold be, hogy sütés közben ne nyíljon szét. 
Rendezd a becsomagolt halakat tepsibe, és süsd meg 
előmelegített sütőben, 180 fokon 15 perc alatt. Ha szük-
séges, óvatosan bontsd ki a fóliát, majd pirítsd meg a 
szeleteket.

Karácsony ünnepének 
története

Jézus Krisztus születésére emlékezik 
karácsonykor a keresztény világ, a nem 
keresztények pedig a szeretet ünnepét ülik meg 
ezekben a napokban. A karácsonyt, amelynek 
latin neve Nativitatis Domini, Natalis Domini 
(az Úr születése), a nyugati kereszténység 
december 25-én, a keleti január 7-én tartja.

• 4 szelet hal
• 4 evőkanál olívaolaj
• 4 gerezd fokhagyma
• 1 db citrom

• kakukkfű
• rozmaring
• só
• bors

Hozzávalók 4 személyre:

A karácsony a kereszténységnek a húsvét mellett teológiai-
lag a második legnagyobb, gyakorlatilag viszont a legje-
lentősebb, legelterjedtebb ünnepe, egyben világszerte a 
szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe.

Elevenítsük fel a történetet
A keresztény tanítás szerint Jézus Krisztus Szűz Máriától szü-
letett Betlehemben, ennek Dionysios Exigius apát által kiszá-
mított időpontja lett az egész földkerekségen általánosan 
elfogadott időszámítás kezdőpontja, karácsony.
A karácsony szó gyökere valószínűleg a latin incarnatio (meg-
testesülés), más felfogás szerint a szláv jövevényszavaink leg-
ősibb rétegéből származó, a téli napfordulóra utaló korcun 
(átlépő) igenév. E szóval a magyaron kívül csak a keleti szlo-
vákok, a máramarosi ruszinok és a huculok jelölik az ünnepet. 
A magyarban él a "két karácsony" kifejezés is: a "nagykará-
csony" karácsony napja, december 25., a "kiskarácsony" 
újév napja, január 1. Mivel az evangéliumok nem nyújtottak 
támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, 
kezdetben többféle időponthoz kötötték, majd évszázadokig 
január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték.
A karácsony időpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton külö-
nült el a vízkeresztétől és került át december 25-re. (Az orto-
dox keresztényeknél szintén december 25. a dátum, amely a 
Julián-naptárnak a Gergely-naptárhoz viszonyított késése mi-
att esik január 7-re.) Az akkor népszerű Mithrasz-kultuszban 
is ezen a napon ünnepelték a Napisten születésnapját és a sö-

tétség feletti győzelmét, ez alkalmat és lehetőséget teremtett 
a kereszténység számára a pogány ünnep ellensúlyozására, 
illetve új eszmeiséggel való felváltására. Karácsonyt megelőzi 
a négyhetes advent (Úrjövet), ennek első vasárnapjával kez-
dődik az egyházi év.
A karácsonyi ünneplés a szentestével, karácsony vigíliájával 
veszi kezdetét, amelyen régi hagyomány szerint virrasztot-
tak, böjtöltek és imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak 
fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. A karácsony katolikus 
liturgiájának sajátossága a három szentmise: az éjféli mise, a 
pásztorok miséje és a karácsonyi ünnepi szentmise. A liturgia-
magyarázat szerint az éjféli mise Jézus (azaz az Ige) örök szü-
letését, a pásztorok miséje a megtestesült Ige földi születését, 
az ünnepi mise ezekkel együtt az ember kegyelmi újjászületé-
sét ünnepli. A pápa karácsony napján délben ünnepi Urbi et 
Orbi (a városnak, azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad, 
és több mint ötven nyelven üdvözli a világ népeit. Karácsony 
ikonográfiájának központi témája a jászolban fekvő újszülött 
Jézus édesanyjával, Máriával és Szent Józseffel.
A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható bet-
lehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, 
aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot rendezett be.  
A protestáns egyházak karácsonya puritánabb, templomaikat 
ekkor sem díszítik fel. A karácsonyfa-állítás a XVII. századtól és 
német területről terjedt el, a karácsonyi ajándékozás a kezde-
tektől szokásos. A hagyományos paraszti kultúrában a nép-
szokások közé tartozik a betlehemezés, a paradicsomjáték, a 
kántálás és a vacsora.
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AKTUáLIS áLLáSAJáNLAToK

BUDAPESTRE

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, autóvillamossági 
szerelőt, karosszérialakatost keresünk XI. kerületi munkahelyre, 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

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

SZÉKESFEHÉRVáRRA

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt keresünk 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

SZoLNoK-TóSZEGRE

Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt keresünk azonnali 
kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Szakirányú végzettség szükséges. Jelentkezni Hegyes 

Károlynál lehet, az alábbi elérhetőségeken:  
hegyes.karoly@homm.hu vagy +36 20/358-7650

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


