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A VOCEM PRECO elsõ kötete 1981-ben,
az ÉS MÉGEGYSZER VOCEM PRECO cí-
mû második kötet 1989-ben jelent meg az
OMBKE kiadásában. Kiss Csaba az idén
fejezte be a HARMADSZOR ÉS UTOLJÁ-
RA VOCEM PRECO alcímû összeállítást.
A korábbi két kötet megfelelõ átdolgo-
zásra, újraszerkesztésre került és mindez
együttesen hármaskönyvként, 1160 oldal
terjedelemben, A4-es formátumú kemény
fedlapos, cérnafûzött tartós kötésben,
minõségi papíron, míves megjelenítéssel
az OMBKE elnökének, központjának,
tagjainak technikai-szervezési segítségé-
vel és a felejthetetlen, nemes hagyomá-
nyainkat ilyen formában is tisztelõ és õrzõ
bányász-kohász-erdész cégek feltétele-
zett támogatásával a szerzõ Habeas Kft
nevû cége révén kerül kiadásra.

A megbízott nyomda közlése szerint
a mintegy 2,8 kg darabsúlyú könyvek
elõállítása a véglegesített CD szeptem-
ber végi kézhezvétele esetén a tárgyév
novemberének második felére garan-
tálható.

A Hármaskönyv mintegy kilencven
százalékban a szerzõ 1966-2007 közti
321 szakestélyének felszólásait, „Balhés
Charley törvénykönyv” passzusait, har-

minc „Létkérdés-
csomag” összeállí-
tását,  többszáz
„ABBSZ” karikíro-
zást, temérdek
balekkeresztelõ
kérdést, szakest-
történést, általunk
„elkövetett”, csat-
tanós apró „écza”-
halmazokat, „szel-
lemi örökségünk”
méltatásait, „bor-
dalokat”, karikatú-
rákat, valamint cca
tíz százalékban ha-
gyományleírást ,
szakmai/egyesüle-
ti elõadás-kivona-
tot, „örök diák”-
szívû közös éle-
tünk negyvenegy
esztendejének dol-
gaira vonatkozó
saját véleményal-
kotást tartalmaz. 

Mindez életkor-
tól függetlenül
egyfajta „emlékmû
állítás” a selmeci
gyökerû bányász-

kohász-erdész firmáknak, aktív diáksá-
gunknak, utódainknak és az úgymond
szimpatizánsoknak, akik valódi társ-
ként, „megélõként” alias neveikkel mél-
tán szerepelnek is a történésekben.

Cégtámogatásként az ún. „szponzor-
példányok” ára áfával együtt, számlával
12 eft/db. Eddig „hivatalos” meghirde-
tés nélkül is megnyilatkoztak már 10-
20-25-30 darabot igénylõ céges
megrendelõk. Öt „szponzorpéldánytól”
kezdõdõen a támogatók cégnevei –
amennyiben kívánják, úgy az elsõ
vezetõ neve is – méltó módon feltünte-
tésre kerülnek a könyv végén. Ennek
technikai feltétele, hogy a szükséges ki-
adási elõleg miatt az összegek lehetõleg
a tárgyév szeptember végéig átutalásra
kerüljenek a Habeas Kft bankszámlájá-
ra. Tekintettel a szûk határidõre, a
szerzõ a személyes telefonbeszélgetés-
ben, vagy e-mail révén a számára szep-
tember végéig írásban bejelentett és
2007 november végéig átutalásra tény-
legesen teljesíthetõ támogatásokat is fel
fogja tüntetni a szeptember végén le-
adandó végleges anyagban. 

Magánszemélyek részére a lehetõleg
szintén szeptember végére várt átutalás,

vagy postai csekken való rendezés, át-
adás – tehát konkrét elõrendelés esetén
a könyvek ára áfával, akár számlával
együtt  6 eft/db – függetlenül a darab-
számtól. Támogatást nem vállaló, de
elõrendeléssel élõ cégek számára ter-
mészetesen ugyanez az ár. Az idõ rö-
vidsége miatt a 6 eFt/db magánrendelé-
sek telefonon/e-mail/posta révén való
végsõ bejelentési és egyben befizetési
határideje 2007 november 30.

Alapvetõen elõrendeléses metodika a
cél, a mindösszesen 1000 példányban
tervezett kiadás vélhetõen csak minimá-
lis mértékben megmaradó, utólag, illet-
ve kézhezkapással egyidõben fizetendõ
példányainak ára cégek és magánsze-
mélyek esetén egyaránt 9 eFt/db. E-mail
jelentkezések esetén a szerzõ igény ese-
tén megküldi a borító rajzát és a teljes, 12
oldalas tartalomjegyzéket. Utólagos ár-
csökkentésre a felsorolt objektív okok
miatt nincsen és nem lesz mód.

A támogatói és magánemberként
történõ jelentkezések rendezéséhez
szükséges  adatok:

Cégközpont, utalási és postacím:
HABEAS KFT, 2837 Vértesszõlõs, József
A. u. 24.  

Bankszámlaszám: 11996509 –
05203899  (ERSTE BANK ZRT Tbányai
Fiók)

Célszerû átutalási, illetve csekk meg-
jegyzés: „x” db VOCEM PRECO HÁR-
MASKÖNYV szponzorpéldány, illetve
egyéni megrendelés ellenértéke.

Tel./fax: 34/379 047, mobil 30/3518
748 (Kiss Csaba), e-mail: habeas.kft@chel-
lo.hu

...egyetlen „ majd’ mindannyiunk ál-
tal ismert, szakestély fölszólalást kezdõ
mottó-idézet:

„Sok van, mi csodálatos, de a józan
bányásztól nincs rettenetesebb!...“ 

Jó szerencsét!
Balhés Charley

Vocem preco Hármaskönyv (1966–2007)

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!

Jogsegély szolgálat

Dr. Derzsenyi
Tibor

Telefon: (30) 908 2812


