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„A minőséget és az emberekhez való viszonyulást tartom a legfontosabbnak.”
Beszélgetés Herczeg Ákossal a 18 éves Áki Mobil alapítójával, vezetőjével.
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Ezelőtt mindenki tudta, hogy a rendőrség-
gel szemben találja meg az Áki Mobilt. A 
kis üzletben a rövidke pult előtt mindig állt 
valaki, a vevők egymásnak adták a kilin-
cset. Most sok minden megváltozott. Be-
töltötte 18. életévét, mondhatni felnőtté 
vált és ki is repült a fészekből, ugyanis új 
helyre költözött a bolt. Beléptem az Erzsé-
bet királyné úton lévő üzlet ajtaján. Tágas 
tér fogadott. Fehér falak, szép, szürke, nagy 
kőlapok a talpam alatt, hosszú, barna fa 
pult nyúlik végig az üzleten. A bejáratnál 
még egy játékokkal megrakott gyereksarok 
is várja az aprócska idelátogatókat. Hama-
rosan mindenki tudja majd, hogy a Nagy 
Sparral szemben találjuk az Áki Mobilt. 
Egy valami viszont nem változott. A vevő-
ket üdvözölve, barátként fogadják, moso-
lyogva, kedvesen. 

Emlékezzünk vissza a kezdetekre. Hon-
nan jött az ötlet? Hogy indult ez a ma is 
lendületesen működő üzlet?  

2002-2003-ban Ausztriában dolgoztam. 
Az idő tájt kezdett a mobiltelefonok piaca 
erőre kapni, és felkeltette az érdeklődése-
met ez az újdonság. Már Ausztriában is 
foglalkoztam érintőlegesen telefonokkal, és 
láttam benne fantáziát. 
2003. júniusában 25 évesen döntöttem és 
belevágtam. Bár már független voltam, 
Kiscsornán laktam albérletben, de szüleim 
kifejezték nemtetszésüket az ötletemmel 
kapcsolatban, rendkívül kockázatosnak 
tartották, aztán hamar belátták, ebből nem 
engedek.
Az induló tőkémet az jelentette, hogy elad-
tam az autómat, majd a csornai buszpálya-
udvarral szembeni üzletsor egyik helyiségét 
kibéreltem. Nem volt túl színvonalas, de a 
kezdetekben megtette, s megnyílt a „Mo-

tak, nem volt nagy az ellátottság. Jobbára 
inkább az emberek egymás között cserél-
gették a telefonokat. Széles ismeretségi kö-
röm volt Csornán már a boltnyitás előtti 
időkből a futball területéről is, így nagyon 
sokan jártak hozzám, de ami a lényeges, 
hogy megbízható embernek ismertek meg. 
Az egyenesség, a szavahihetőség és a becsü-
let nagyon fontos tényezők.
Akkor még csak szolgáltatóknál lehetett új 
készüléket vásárolni. Hihetetlen gyors fej-
lődés következett be az eszközök terén, és 
2006 környékén bejöttek a gyári, új telefo-
nok, amik szolgáltatóktól már függetlenek 
voltak, akkor kezdtem újakat is forgalmaz-
ni. A piac rendkívül gyors változásához 
képes voltam alkalmazkodni. Figyeltem, 
tanultam, fejlődtem. Kérdezték is tőlem, 
szerinted meddig megy ez. Mondtam, 
örökké, mert ez a fejlődés nem áll meg.

Ez egy kiváló megérzés, meglátás volt. 
Most mit találhatunk az üzletben? 

Az üzletben új mobiltelefonok, okosórák, 
tabletek széles választéka várja az érdek-
lődőket. Ezek mellett rengeteg tartozékot 
értékesítünk. Helyi szerviz működik az 
üzletben, hogy minél előbb kiszolgáljuk az 
ügyfeleket. Egy-egy javítás akár azonnal, 
vagy néhány óra leforgása alatt is kivitelez-
hető. Szolgáltatásokkal, segítségnyújtással 
is foglalkozunk. Gyors, barátságos, hozzá-
értő csapattal várunk mindenkit. 

Mi jelenti a legnagyobb konkurenciát?

A multik és az internetes vásárlás elterjedé-
se természetesen konkurenciát jelent, de az 
embereknek fontos a személyes kontaktus, 
ami nálunk megtalálható. Ugyanazzal a 
kedvességgel, segítőkészséggel és odafi gye-
léssel fordulunk a vásárlók felé, mint min-
dig. Ez az én üzletpolitikám.
Az Áki Mobilra, ha rákeresel az interne-
ten sok csillagos minősítést találsz, és ami 
büszkeséggel tölt el, hogy a hozzászólások-

biltelefon adás-vétel és használt műszaki 
cikkek boltja”. Használt telefonok, tarto-
zékok, illetve televízió készülékek, műszaki 
cikkek adás-vételével foglalkoztam. Lassan 
épült fel az egész, de hatalmas érdeklődést 
váltott ki az emberekből, és rengetegen 
keresték az üzletet. Keményen dolgoz-
tam, egyedül vittem a vállalkozást hétfőtől 
szombatig. Szépen fejlődött és jövedelme-
zővé vált.
2004. februárjában költöztettem át a bol-
tot a rendőrséggel szembeni kis helyiségbe, 
ahol tovább folytattam a tevékenységem, és 
fel tudtam venni egy alkalmazottat, aki be 
is váltotta a hozzá fűzött reményeket. Éve-
kig együtt dolgoztunk.

Idén, 2021. nyarán új helyre költözött az 
üzlet.

Igen. Nagy örömmel tölt el, hogy idén új 
szintre tudtam emelni az Áki Mobilt. Ez 
mindenképpen egy színvonalbeli növeke-
dést jelent, ami már szükségszerű volt. A 
nagyobb hely, kellemesebb környezet lehe-
tővé teszi, hogy megfelelőképpen fogadjuk 
a vevőinket.
Sajnos nem tudtunk előbb költözni, mert 
eddig nem volt olyan kiadó üzlethelyiség, 
ami előrelépést jelentett volna. Egy 17 éve 
bejáratott üzletet nem helyezi át máshova 
az ember, csak akkor, ha valóban sokkal 
jobbat talál.

Milyen volt a kezdeteknél a mobiltele-
fon piac, az ellátottság? Hogy alakult az 
évek folyamán?

Megéltünk mi is sok mindent a 18 év alatt. 
A telefonpiacon is hatalmas váltások vol-
tak, amikhez alkalmazkodni kellett.
Kezdetben nyomógombos telefonok vol-

Egy vállalkozás indítása a semmiből főként huszonévesen hatalmas kihívás. Az pe-
dig, hogy ez az üzleti törekvés időt álló lesz vagy sem, nagy izgalommal jár annak, 
aki összes energiájával, tőkéjével beleveti magát. Herczeg Ákos 18 évvel ezelőtt élet-
re keltette Áki Mobil nevű üzletét, ami ennyi idővel maga mögött is egy kiemelke-
dően működő, fejlődő vállalkozás.

„A minőséget és az emberekhez való viszonyulást 
tartom a legfontosabbnak.” Szerző: Vámos Annamária
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ból visszatükröződik a mi hozzáállásunk a 
vevőinkhez, mert kifejezik elégedettségü-
ket. 

Milyen a viszonya a kollégákkal? Mint 
főnök, milyen a kapcsolata a munkatár-
sakkal?

A bizalom és a tisztelet két nagyon fontos 
dolog számomra, mind az üzleti életben, 
mind, ami a kollégáimat illeti. Nagyon 
fontos számomra, hogy az emberek, akik-
kel együtt dolgozom, jól érezzék magukat, 
szeressenek itt dolgozni, bármi gondjuk 
van, arra megoldást találjunk. Családias 
környezetben végezzük a munkánkat az 
Áki Mobilban. Két munkatársam van, 
Répás László, aki 2010-ben csatlakozott 
és Lengyel Larion, aki 2011-től csapattag. 
Ők nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy itt 
tartunk. 
Próbáltam terjeszkedni, nyitottunk üzletet 
Fertőszentmiklóson is. Nem azért zártuk 
be, mert nem ment. Ha nem tudsz ott 
lenni az üzletben, márpedig ez lehetetlen, 
hogy két helyen legyél egyszerre, akkor 
nem úgy működik, mint szeretnéd. 

Milyen hatással volt a Covid az üzletre? 
Hogy vészelték át?

A Covid vírus elterjedését természetesen 
mi is megéreztük. A korlátozások alatt csak 
én dolgoztam, Csökkentett nyitva tartással 
ugyan, de meg tudtuk tartani az üzletet. 
Nehéz volt, ahogy mindenkinek, de olyan 
üzletág van a kezünkben, amire mindig 
szükség van. 

Vállalkozóként sikeres. Mindamellett 
látok egy kiegyensúlyozott, boldog em-
bert. Hallhatunk a családról, a magá-
néletről?

2010. július 3-án házasodtunk össze fele-
ségemmel. 2008-ban megismerkedtünk, 
nagyon hamar összeköltöztünk és azó-
ta együtt vagyunk. Úgy gondolom, egy 
kapcsolatban a két ember közti jó kom-
munikáció az egyik legfontosabb. Ha 
mindent meg tudunk beszélni egymás-
sal, nem lehet baj. Két gyönyörű lányunk 
van. 

Milyen hobbikat űznek szívesen? 

A sport nagy szerepet tölt be az életünkben. 
Gyerekkorom óta focizok a mai napig, fele-
ségem pedig versenyszerűen fut, nagyobbik 
lányom most hipp-hopp táncra jár, előtte 
lovagolt. Támogatjuk egymást ezekben a 
hobbikban.

Hogy kapcsolódnak ki? Miben találják 
meg a szórakozást?

Amennyi időt lehet, együtt töltünk. Bicik-
lizünk, elutazunk a Balatonra. Próbálunk 
feleségemmel kettesben is eljárni, de az iga-
zi kikapcsolódást mégis csak az jelenti, ha 
mindannyian együtt vagyunk. Szeretem, 
ha jönnek hozzánk, mi nagyon társasági 
életet élő emberek vagyunk. Nagyon szere-
tek énekelni, és zenész barátaim társaságá-
ban ezt gyakran gyakorlom is.

Regisztrált véradó.

Igen. Negyvenszeres véradó lettem. Min-
denkit arra bíztatok, hogy adjon vért. Azt 
láttam, hogy édesapám mindig részt vett 
a véradásokon, és úgy gondoltam, hogy 
én is vele tartok, így vált ez szokássá. Egy-
részt segítesz valakin ezzel, másrészt a saját 
egészséged érdekében sem elhanyagolható. 

Cserélődik a vérünk, megvizsgálják és ki-
szűrik, ha valami probléma van. 
A véradás mellett szívügyem a környezet-
védelem. Amikor kiviszem a kutyámat az 
erdőbe sétálni, elborzadok, ha látom az 
eldobált szemetet. Pedig sajnos gyakran 
előfordul. Szelektíven gyűjtöm a hulladé-
kot, úgy élek, hogy minél kevesebb szeme-
tet termeljek, és mindenkit buzdítok arra, 
hogy bár kicsik vagyunk ebben a kérdés-
ben, de minden tőlünk telhetőt tegyünk 
meg, hogy óvjuk a természetet.  

Kedves Ákos! Majd két évtizeddel a háta 
mögött vállalkozóként példaértékű ered-
ményeket ért el.  Nemcsak az Áki Mobil 
ünnepelte születésnapját, hanem november 
2-án Ön is!  Isten éltesse sokáig! További 
sok sikert! Köszönöm a beszélgetést!
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Jubileumi gálát tartottak a csornai II. Rákóczi Ferenc Katolikus Óvodában
20 éve nyílt meg a csornai II. Rákóczi 
Ferenc Katolikus Óvoda. Fennállásának 
két évtizedes jubileumát egy gálaműsor-
ral ünnepelték a gyermekek, nevelőik és 
a szülők.
A műsor egy rövid, képkockákban meg-
jelenő múltidézéssel vette kezdetét, amely 
az óvodai élet legemlékezetesebb pillana-
tait tárta fel a jelenlévőknek. A vetítést 
az intézmény volt óvodásainak visszaem-
lékezései tettek még hitelesebbé, akik óvo-
dai életük egy-egy felejthetetlen epizódját 
elevenítették fel.
Az óvoda intézményegység vezetője, 
Bognárné Papp Helén köszöntőjében az 
óvoda arc poétikáját mutatta be. Hálát 
mondott a Teremtőnek gondoskodó 
szeretetéért, amely sokszor az emberek 
áldozatkész munkájában valósult meg. A 
gálaműsor szép pillanatai voltak, amikor 
az óvoda jelenleg is dolgozó alapító tag-
jainak munkáját méltatta.
Természetesen az ünnep fénypontjai 
a gyermekek voltak, akik korcsopor-
tonként adták elő rendkívül színvonalas 
műsorukat, amelyben egységet képezett 
a hagyomány, a jelen és a vallásosság. A 
felcsendülő dalok és versek a hála és a 
köszönet hangjain szólaltak meg. Volt 
zene, tánc, vers, minden, ami emelhe-
ti az ünnep hangulatát. Megmozdult az 
óvoda apraja-nagyja, hogy műsorukkal 

felejthetetlen élménnyé varázsolják ezt 
a napot. Az emlékezés magával ragadta 
a hallgatóságot, így a nézőtéren helyet 
foglaló meghívott vendégeket és a gyer-
mekeikre büszke szülőket. A szűnni nem 

akaró taps, a meghatottságtól könnyes 
szülői szemek adtak tanúbizonyságot ar-
ról, hogy az óvoda e rendezvényével ismét 
öregbítette hírnevét.
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!

Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 
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Harangjátékot adományozott Németh Árpád és családja Csornának

Jótékonysági zongoraest a Premontrei Apátságban

Németh Árpád és családja nagylelkű 
adománya Csorna Város számára egy ti-
zennyolc harangból álló harangjáték, me-
lyet adventben avatnak fel. A harangjáték 
programozható, illetve billentyűzeten 
keresztül is működtethető így akár egy sz-
abadtéri koncert hangszere is lehet.

Október 30-án, szombaton este jótékony-
sági koncertet tartottak az apátság díszter-
mében.
Az est házigazdái és ötletgazdái Kissné Pálfi 
Anita, Kiss Gábor és Zsuzsanna Turi vol-
tak. A jótékonysági koncert két fellépője 
egy zongoraművész-testvérpár: Schober 
Raphaela és dr. Schober-Turi Florian volt, 
akik zongorajátékukkal kápráztatták el a 
közönséget a legkülönbözőbb stílusokban: 
Sosztakovicstól egészen a Jégvarázs című 
animációs film főcímdaláig. Az estén ének-

kel közreműködött Vajas Enikő, a II. Rá-
kóczi Ferenc Katolikus Óvoda és Általános 
Iskola 6. osztályos tanulója.
A koncertre a belépés ingyenes volt, a 
résztvevők pénzadományaikkal az apátsági 
templom új betlehemének megvásárlását 
és kialakítását támogatták. Hála Istennek, 
a jótékonysági koncert eredményesen zá-
rult, a több mint 100 résztvevő összesen 
701 300 Ft-ot ajánlott fel a jó cél megva-
lósítására - ezúton is Isten fizesse meg min-
denki adományát - írják a premontreiek 

közösségi oldalukon.
Ebből az összegből már meg tudják vásá-
rolni az új és nagyobb figurákat, valamint 
elkezdhetik az új istállóépítmény építését 
is. Aki még támogatni szeretné az új bet-
lehem kialakítását, illetve a templom régi 
betlehemes figuráinak restaurálását (ame-
lyek később az apáti kápolnában lesznek 
kiállítva), továbbra is megteheti a Csornai 
Premontrei Apátság Látogatóközpontban 
kihelyezett perselyben.
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

Magyar Falu Program keretében Acsalag községben az egykori óvodaépület 

átalakítása, felújítása, valamint óvodai játszóudvar fejlesztése
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Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő 
közösségi oldalán elmondta, hogy Kóny-
ba már 170 millió forintot meghaladó 
támogatás érkezett a Magyar Falu Program 
segítségével.
Az országgyűlési képviselő kiemelte, hogy 

országszerte több mint 250 iskolaépület 
újult meg, több mint 7,5 milliárd forint 
értékben.
Lukácsné Rajczi Zsuzsanna in-
tézményvezető elmondta, hogy a közel 
50 millió forintos fejlesztésnek köszön-

hetően  felújításra került a felső tagozat 
tetőszerkezete, a folyosók új járólapot 
kaptak, illetve a tantermek ajtajait is 
kicserélték.

Kónyban befejeződött a Magyar Falu Program támogatásával 
kivitelezett iskolafejlesztés első üteme
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Csorna Város Önkormányzata kezdeménye-
zésében az idei évben megújításra került a 
Tátra utca útburkolata a Várnai utca – Dózsa 
György utca közötti szakaszon. Az önkor-
mányzat terveivel összhangban ezzel egyide-
jűleg megtörtént az ivóvízvezeték korszerűsí-
tése is. Az elöregedett azbeszt cement anyagú 
vezeték állapota szükségessé tette az utca teljes 
ivóvízrendszerének felújítását.

A rekonstrukciónak köszönhetően mintegy 
672 folyóméteren valósult meg az ivóvízve-
zeték felújítása. Új és korszerű 100 mm és 
200mm átmérőjű műanyag alapú gerincve-

zeték került kiépítésre az utca ezen szakaszán.
Az új ivórendszer kiépítése nyáron fejeződött 
be, majd teljesen új aszfaltburkolatot is kapott 
a Tátra utca.

További tervezett vezeték felújítási munkák az 
idei évben már nem indulnak.

A téli hónapokban elsődleges szempont a téli 
felkészülés, ami a fogyasztókat is érinti.

Tudta mennyire fontos, hogy odafigyeljünk 
vízmérőnk és a vezetékek téliesítésére? A tartós 
téli hideg komoly károkat okozhat, ha nem 

Megújult Csornán a Tátra utca

figyelünk oda! Kérjük, ne feledkezzenek el a 
vízmérők, és a fagyveszélynek kitett vízveze-
tékek szigeteléséről, továbbá a kerticsapok és 
a télen lakatlan épületek víztelenítéséről sem! 
Ellenőrizzük a vízmérő akna fedlapját, illet-
ve a pincehelyiségek nyílászáróit is, hogy jól 
zárnak-e. A tapasztalatok szerint leggyakrab-
ban ott történnek fagykárok, ahol az ingatlan 
használata során valamilyen változás történt: 
költözés, eladás, tartós távollét. Kérjük Tisztelt 
Fogyasztóinkat, hogy a fent leírtakra figyelje-
nek és próbálják megelőzni az esetleges kelle-
metlenségeket.
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 



BARKÁCSGÉP AKCIÓK

2 év
TELES KÖRŰ  
GARANCIA

8 990 Ft
/ db

Akkumulátor  
18V Li-ion 2.0Ah 

GRAPHITE 58G001

8 9903 990 Ft
/ db

Akkutöltő  
Energy+ akkukhoz 

GRAPHITE 58G002

AKKUS FÚRÓ ENERGY+
GRAPHITE 58G000 

Akkumulátor-feszültség: 18 V, percenkénti  
fordulatszám (rpm): 350-1250 ford./ perc,  

maximális forgatónyomaték: 44 Nm

AKKUS FÚRÓ ENERGY+
GRAPHITE 58G000

Akkumulátor-feszültség: 18 V, percenkénti 
fordulatszám (rpm): 350-1250 ford./ perc, 

maximális forgatónyomaték: 44 Nm

akku és töltő nélkül

6 990 Ft
/ db

3 év
TELES KÖRŰ  
GARANCIA

3 év
TELES KÖRŰ  
GARANCIA

ÁLLVÁNYOS REFLEKTOR
NEO TOOLS 99-062 

230V/2X50W, 9000LM, SMD LED

ÁLLVÁNYOS REFLEKTOR
NEO TOOLS 99-062

230V/2X50W, 9000LM, SMD LED

19 790 Ft
/ db

SAROKCSISZOLÓ
GRAPHITE 59G110 

Tárcsa-/korongméret: 125 mm, teljesítmény: 1100 W,  
percenkénti fordulatszám  (rpm): 12000 ford./ perc

SAROKCSISZOLÓ
GRAPHITE 59G110

Tárcsa-/korongméret: 125 mm, teljesítmény: 1100 W, 
percenkénti fordulatszám  (rpm): 12000 ford./ perc

13 490 Ft
/ db

Az akció érvényes 2021. 11. 25-től 12. 16-ig, ill. a készlet erejéig. Az árak magyar forintban értendők és az ÁFA értékét tartalmazzák. A termékek egyes telephelyeinken kizárólag  
rendelésre vásárolhatók meg. Az akciók nem vonhatók össze. Egyes termékek fotói illusztrációk. A tájékoztatás nem teljeskörű, érdeklődjön üzleteinkben vagy az elérhetőségeinken!

HUFBAU BNF Csorna Bartók B. u. 57-59.
+36 96 261 126

HUFBAU BNF Győr Bécsi u. 14.
+36 96 524 765 www.bnfshop.hu


