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10. Látogatás a budafoki Törley Pezsgőgyár
és Múzeumban: pezsgőkóstolás,
ebéd a Promontor vendéglőben
24. Világjáró klub: Hegedűs Dezső úti beszámolója
Szibériáról
24. Vendégünk: Vancsó Ödön adjunktus ELTE
Matematikai intézet – Matematikáról nemcsak
matematikusoknak

• Február

04. Részvétel a Forr-Más együttes 20-éves jubileumi
műsorán a Barátság Kulturális Központban
21. Vendégeink: Dr. Horváth József és Jakob Károly
– Emlékezés Dr. Varga Józsefre és a NAKI-ra
21. Az OMNYE tagjai történeteket meséltek:
Heiman Péter, Macsali Károly

• Március

17. Az OMNYE alkotóinak önálló kiállítása a Barátság Kulturális Központban
18. Több mint Klezmer: A Sabbathsong Klezmer
Band koncertje
30. MOL-OMNYE Szakmai nap és éves közgyűlés

• Április

2. Színházlátogatás: Pesti Színház - Audiencia
25. Világjáró klub: Szeifertné Tóth Erika úti beszámolója Szenegálról
25. Az érdi „Irka” irodalmi klub és folyóirat bemutatkozó műsora

• Május

3. Kirándulás a Tárnoki szőlőhegyre
és a Fundoklia völgybe

16. Vendégünk Bagotai Zsuzsa tengerbiológus:
„Cápák között Ausztráliában és Afrikában”
20-26: Kirándulás Németországba – Berlin és a
Harz–hegység

• Június

13. Kirándulás Tiszaújvárosba, a MOL petrolkémiai
üzletág meghívására
29. Juniális a Csónakházban

• Augusztus

28 – 09.01: Öt napos belföldi kirándulás –
Barangolások Somogyországban

• Szeptember

19. Klubnap – Levelezési rendszerünk változásai
(Szabó János), Közérdekű információk (Komáromi László), Nosztalgia disco (Cseh Béla)

• Október

5. Kirándulás Budakalászra –
„Ős-Budavár nyomában”
19. Világjáró klub: Nádasy István video vetítéses
úti beszámolója Madeiráról
19 . Rendkívüli Közgyűlés- Elnökválasztás
21. Színházlátogatás: Fővárosi Operettszínház –
A Notre-Dame-i toronyőr

• November

21. Klubnap–Dr Rátosi Ernőre emlékeztünk
21. Rendkívüli lapszemle a DKV Dolgozók Lapjából – Buda Dénes
21. Vendégünk: Bálint Ferencné nyugalmazott
középiskolai tanár – „Humor az irodalomban”

• December

2. Mikulás délután az unokákkal

HUMOR KOCKA
Csajszi odalép a szőke eladóhoz:
– Nem baj, ha felpróbálom azt a ruhát a kirakatban?
– Nem, de van próbafülkénk is!

OMNYE különszám

Tisztelt Olvasó!

Pezsgőkóstoló Budafokon

017 eseményekben gazdag, mozgalmas
év volt egyesületünk életében. Budafoki
pezsgőkóstolóval kezdtük, májusban pedig
ellátogattunk a szomszédos, tárnoki szőlőhegyre és az érdi Fundoklia-völgybe. Egynapos szakmai kirándulást tettünk Tiszaújvárosba, ősszel Ősbudavár nyomait kereshettük
a Pilisben.
Jól sikerült külföldi kirándulásunk célpontja ezúttal Berlin és a Harz-hegység volt,
az előző éveknél kevesebb résztvevővel. Augusztus végén Somogyországban meggyőződhettünk arról,hogy a felkapott látnivalók
mellett mennyi ismeretlen szépség, magyaros
vendégszeretet található még e kis hazában.
Folytattuk a Világjáró Klub jól bevált előadás sorozatát, hallgattunk érdekes beszámolókat a NAKI történetéről, vagy a cápák
világáról. Hol komolyabb, hol humoros sztorikkal emlékeztünk vissza a munkában töltött
éveinkre.
Nem volt hiány új kezdeményezésekben
sem. Ilyen volt például az OMNYE alkotók
önálló kiállítása a BKK-ban, a Sabbathsong
Klezmer Band koncertje, vagy az érdi
„Irka” Irodalomkedvelők klubjának a bemutatkozása.
Sikeres rendezvényeink sem feledtethetik
a veszteségeinket, örökre itt hagyott bennünket, Bagotai István, Fekete Imre és Sági Ferenc. Emléküket megőrizzük.
Elhunyt dr. Rátosi Ernő, mindannyiunk
által tisztelt volt vezérigazgatónk. Róla e kiadványban külön is megemlékezünk.
Az előző évektől eltérően ezúttal nincs
írás a Kézműves körről, amely vezetőjének
távozása miatt beszüntette a munkáját. Sokan gondoljuk úgy, hogy ez a hölgyeinknek
örömöt és hasznos elfoglaltságot jelentő tevékenység folytatást érdemelne.
Fontos személyi változás is történt az
OMNYE vezetésében 2017-ben. Alapító elnökünk, Nádasy István sikeres nyolc év után
leköszönt az elnöki tisztségről. Munkáját,
amellyel kivívta tagságunk és partnereink elismerését, ezúton is köszönjük. Utóda Sziva
Miklós lett, aki százhalombattai termelésvezetői pozíciójából 2018 elején ment nyugállományba. Miklós az egész tagsággal együtt
vallja, hogy az elért eredményeink köteleznek
bennünket.
Ezért a hagyományainkat megőrizve, de
egyben a folyamatos megújulásra is törekedve
a jelszavunk továbbra is: Folytassa OMNYE !

Január 10-én „vonatos” kirándulást tettünk a Törley pezsgőgyárba. A gyár múzeumi
gyűjteményét és látogatóközpontját szakszerű idegenvezetéssel ismertük meg, amelyet
Csomay András, egy fiatal kertészmérnök, a gyár marketing menedzsere biztosított
számunkra. A gyűjtemény úgy tartalmában, mint külsejében valódi különlegességnek
számít. A kiállító térbe lépve egy pezsgős dugó belsejében találjuk magunkat, amelyből egy pezsgőspalackba majd egy pezsgőspohárba sétálhattunk át.

2

2

T

örley József 1882-ben, 135 éve a következőket írta le: „Nagy szorgalom
és kitartás mellett sikerült nekem az
eddig ismert champagne-i pezsgőboroknál
sokkal kitűnőbbet előállítani”. Elhatározta,
hogy a franciaországi Reimsben szerzett ismereteit itthon hasznosítja.
Ezzel kezdetét vette a budafoki pezsgőgyártás története. Az Etyek környéki szőlőültetvények borai kiválóan megfeleltek a
pezsgő készítéséhez. Az akkori Promontor
területén pedig ideális feltételeket biztosító,
télen-nyáron állandó hőmérsékletű mészkőbevájt pincerendszer volt található.

Napjainkban 10-12 millió palack hagyja el a
gyárat évente, ezzel őrzik a hazai pezsgőpiac
vezető helyét.
A fentieket jól nyomon követhettük a
látogatás során. A kiállítótérben a pezsgőgyártás és fogyasztás eszközeit, így palackokat, címkéket, poharakat, plakátokat
valamint díjakat és érmeket is láthattunk a
kezdetektől napjainkig.
Izgalmas volt a termelés helyének, a kiterjedt pincerendszernek a bejárása is. Valódi
nagyüzem ez, fém tartályokkal, palack érlelő állványokkal, targoncás anyagmozgatással.

Törley kiváló üzletember és borász szakember volt. Folyamatosan fejlesztette a
gyárat és a technológiát. Egyik jelentős újítása volt a palackok fagyasztással történő
seprőtelenítése, a degorzsálás. A milleneumi
kiállításon a család már a „császári- és királyi udvari szállítók” kitüntető címet viselte,
pezsgőjük a hazai ipar egyik büszkesége lett.
1910-ben évi 2 millió palack volt a termelés. 1944-ben a gyárat bombatalálat
érte. Az államosítás utáni fejlődés csúcsa a
nyolcvanas évekre tehető. Ekkor 30 millió
palackot is elérte az évi termelés, nagyrészt
a szovjet és NDK exportnak köszönhetően.

Megtudtuk, hogy a klasszikus pezsgők a
hagyományos eljárással minimum 24-36
hónapig érlelődnek, miközben a palackokat
rendszeresen forgatni kell. Azt sem gondoltuk volna, hogy a pincerendszer kiterjedése
egészen a mai Camponáig tart.
Látogatásunk egy pezsgőkóstolóval zárult. Ötféle pezsgővel kínáltak bennünket, a
tankpezsgőtől az egyre édesebb és érettebb
italokig. Volt tehát mivel „Boldog Újévet”
kívánni egymásnak.
A kellemes és tanulságos kirándulás a budafoki Promontor étteremben elfogyasztott
közös ebéddel fejeződött be.
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Matematikáról nemcsak matematikusoknak

anuári klubnapunk vendégeként dr.
Vancsó Ödön, az ELTE adjunktusa tartott előadást Bolyai Jánosról, akit a „geometria Kopernikuszaként” is említenek.
Előadásának címe: „Bolyai János, egy
magyar zseni sorsa” volt.
Bolyai János Kolozsváron született
1802-ben. Apja és tanítója a szintén matematikus Bolyai Farkas volt. Mivel János
valóságos csodagyerek volt, apjának az
volt az elképzelése, hogy fiát a Göttingeni egyetemre küldi, ahol ő maga is tanult.
Levélben kérte barátja, az akkor már világhírű Gauss segítségét, azonban levelére nem érkezett válasz. Bolyai János ezek
után a bécsi katonai akadémiára került és
ott kitűnő eredménnyel hadmérnökként
végzett.

dr. Vancsó Ödön

Már egészen fiatalon, 23 éves korában megalkotta és 24 oldalon leírta a
nemeuklideszi geometria párhuzamossági
feltételezésének bizonyítását. Apjához írt
levelében ekkor a következőt írta: „A semmiből egy új, más világot teremtettem”.

A két Bolyai

Bolyai Farkas elküldte fia munkáját véleményezésre Gaussnak, amire a hiú és
féltékeny Gauss azt válaszolta, hogyha dicsérne, saját magát kellene dicsérnie, mivel ő is eljutott ugyanarra a felfedezésre,
mint az ifjabb Bolyai.
Bolyai János egész további életében
próbálta bizonyítani felfedezése igazát és
hasznosságát, annak elismerését azonban már nem élhette meg. A Bolyai kultusz elindítása Eötvös Lóránd nevéhez
fűződik, aki a matematikus halála után
negyven évvel, 1900-ban megalapítja a
Bolyai díjat. A Bolyai féle nemeuklideszi
geometria a 20. század fizikai elméleteiben, így Albert Einstein munkásságában
nyerte el méltó helyét a tudomány történetében.
„Bólyai Minden idők legnagyobb matematikusai közé tartozik, aki a tudományos eredményeivel legalább száz évvel
megelőzte korát. Sorsa a maga idejében a
megnemértés és az elfeledettség lett”
Ezzel a gondolattal összegezte az előadó
nagy érdeklődéssel kísért előadását.

dr. Vancsó Ödön matematikus:
1987-től az Eötvös Lóránd Tudományegyetem oktatója
2006-ban PhD tudományos fokozatot szerzett matematika- és számítástudományok tudományágon
Doktori habilitációját a Klagenfurti Alpen-Adria Egyetemen védte meg
2015-ben és az ELTE-n honosította 2016-ban
Az ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központjának vezetője.
Kutatási területe: A matematikai didaktika, a valószínűség számítás
és statisztika tanítása, a matematika filozófiája és története.
Nagyszámú publikáció és matematika tankönyv szerzője és társszerzője.

HUMOR KOCKA
3 nyugdíjas beszélget az öregkorról:
Az első:
– Kimentem a kertbe kapálni,
de csak lihegtem, nem bírtam
semmit sem csinálni. A szívem
nem bírja, tudjátok a szív, a szív
már nem a régi!
A második:
– Kimentem én is a kertbe kapálni, de amikor lehajoltam,
alig bírtam felegyenesedni.
Tudjátok, az ízületek, az ízületek már nem a régiek!
A harmadik:
– Rápillantottam a hitvesemre
és olyan erős férfiúi késztetést éreztem, hogy muszáj volt
házastársi együttlétet kezdeményeznem. Intim közeledésemre azonban a hitvesem így
válaszolt:
– Hülye vagy papa? Most fejeztük be 5 perce!
– Tudjátok, a memória, a memória már nem a régi!
–•–
New York közepén egy tök meztelen csaj beszáll a taxiba. A
sofőr, egy éltes zsidó férfiú, ös�szehúzott szemmel nézi a jelenséget… Nem indítja az autót.
Erre a hölgy:
– Mi van, nem látott még meztelen nőt?
Mire a taxisofőr:
– De láttam. Most sem azért nézem, amire maga gondol.
– Miért, mire gondol, amikor a
popómat meg a didimet bámulja?
– Csak arra hölgyem, hogy hol
a francban tarthatja a pénzét,
amiből kifizeti majd az utat…
–•–
– Mi az egészség ellentéte?
– Feleség.
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Hegedűs Dezső – Szibéria

anuári klubnapunkon Hegedűs Dezső,
volt finomítós kollégánk fényképes
útibeszámolóját hallgattuk meg Szibériában tett útjáról.

Szibéria valamikor a kietlen és zord
pusztaság, a száműzetések és a rabság
jelképe volt. A múlt században már híre
járt a hatalmas kincseknek, de a valóságban csak néhány ásványi kincsét, mindenekelőtt az aranyat aknázták ki (itt is volt
aranyláz!). A Szibériát átszelő transz-szibériai vasútvonal megépülése után már
megkezdődött a városiasodás és lassan az
iparosodás is.
Mindenkiben él valamilyen elképzelés az orosz télről, Szibériáról, ha nem is
olvastak róla, de a TV-sorozatok alapján

Jekatyerinburg – A Vér Temploma
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minden bizonnyal. Így például a „Benyovszky”, a „Sztrogoff Mihály” vagy a
„Doktor Zsivágó”, amit sokszor lehetett
látni még ismétlésekben is. Vagy más játékfilmek, mint a „Feltámadás”, a „Szibériai Borbély”, a „Transzszibériai express”
bepillantást adtak a kontinensnyi ország
életébe. Ezek a filmek mind szerepelnek
Dezső házi archívumában, így indulás
előtt mindegyiket újra megnézte.
Két momentum adott neki elhatározást,
hogy Szibériába utazzon. Dr. Mészáros
Vilmos: „Emlékeim az I. világháborúról”
és a Nat. Geo TV csatornán bemutatott
a Romanov családról, kivégzésükről, maradványaik azonosításáról, Raszputyinról
szóló dokumentumfilmek. Az első világháborús könyv nemcsak a hadifoglyok
mindennapi életét mutatja be, de jó természetföldrajzot és néprajzot fest az akkori Szibériáról.
A FÁK országok tömegközlekedésében
Dezső már szerzett tapasztalatokat egyedül vagy másodmagával tett utazásai során. Volt már alkalmi útitársa külföldet
járó ukrán informatikus, repülőgép szerelő, tanárnő, énekesnő, idős ukrán paraszt
házaspár, gyermekkorát 1956-ban Győrben töltött férfi és egykori KGB-s tiszt is.
Vonaton való közlekedés során előnyben
részesítette a nyitott légterű vagonokat,
amelyben 54 férőhely van. Itt a több szem

többet lát alapon nagyobb biztonságban
érezte magát. Fekvőhelyes vagonoknál
mindig felső fekvőhelyet választott, mert
így nappal senki sem ült mellé, nyugodtan fekhetett és a bőröndjét a felette lévő
polcon helyezhette el, amit észrevétlenül
senki nem emelhetett le.
Későbbi tapasztalatai megerősítették,
hogy a biztonságra való törekvése indokolt
volt. Példának hozta fel az Odesszában
töltött első napját, ahol már az állomáson
„ragadt” rá egy fiatalember, akitől később
csak a szálloda rendésze tudta megszabadítani. A szállodában viszont megszólította egy csinos hölgy, aki pénzt követelt,
amikor kiderült, hogy Dezső nem kér tőle
„masszázst”.
Végül szibériai útjának útitárs nélkül,
egyedül vágott neki. Az út elején érte néhány apró kellemetlenség, de ezek nem
voltak nagyon zavaróak. Az út során hat
várost látogatott meg. Ezek közül a legkisebb az 1587-ben alapított százezer lakosú Tobolszk, a legnagyobb pedig a másfél
milliós Novoszibirszk volt, amelyet már a
19. század végén alapítottak. A leghos�szabb vonaton töltött időt a Tobolszk és
Omszk közötti 13 órás út jelentette. Időés pénztakarékossági szempontból úgy
tervezte az utat, hogy minden szállodában
töltött éjszaka utáni éjt vonaton töltse. Villamost, trolit, iránytaxit (marsrútkát) ritkán vett igénybe, minél többet gyalogolt,
hogy sok-sok dolgot lásson.
Jekatyerinburgban másfél napot gyalogolt, igazi világváros, Oroszország negyedik legnagyobb városa, az uráli iparvidék
bölcsője. Részben hadiipari központ, a
szovjet időkben zárt város volt. Dezső számára a legfontosabb látnivaló az egykori
Ipatyev-ház volt, amelyet Jelcin parancsára 1977-ben leromboltak, és amelynek
pincéjében végezték ki a cárt és családját,
és a helyén épült fel a Vér Temploma.
Tyumeny az első orosz alapítású szibériai város. Már DKV-s korában hallott róla.
A szibériai kőolaj-és földgázkitermelés
egyik központja. Erről a vidékről érkezett
Magyarországra a szovjet kőolaj. A város
közelében, szintén a Tura folyó partján települt az Arany Horda kánsága, majd felbomlása után létrejött a Szibériai kánság.
A külvárosban nagyon szép régi faépületek vannak.
cikk az 5.oldalon folyt.
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Tobolszk – Műszaki Egyetem

Tobolszk – Kreml

cikk folytatása
Tobolszk. Szibéria egyetlen Kremlje
(kőerődje) itt található. A régi időkben itt
raktározták az őslakóktól adó fejében beszedett prémet. 1708-tól 1796-ig a szibériai orosz földek központja, „fővárosa” volt.
Itt született Mengyelejev. Időzött itt 1770ben a rab Benyovszky Móric, 1915-től
Zsirai Miklós, a finnugrisztika művelője,
a tudós Reguly Antal felfedező útja során.
Egy hónapot töltött itt tíz éves száműzetéséből Dosztojevszkíj és nyolc hónapot II.
Miklós cár és családja. Az óváros megőrizte régi jellegét, 1917 óta gyakorlatilag nem
épült itt semmi. Legfontosabb iparvállalatát, a Tobolszki Olajvegyészeti Kombinátot 1974-ben kezdték építeni.
Omszk. Itt van Oroszország legnagyobb
kőolajfinomítója és vegyi kombinátja.
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Régen a száműzöttek és világháborús hadifoglyok egyik legnagyobb gyűjtőhelye
volt. II. (Nagy) Katalin cárnő1782-ben
kormányzósági várossá teszi. 1941-ben
közel 100 üzemet evakuálnak a front elől
Omszkba. Ekkor a város lakossága a többszörösére duzzadt és Szibéria egyik legjelentősebb ipari központjává vált.
Novoszibirszk Oroszország legnépesebb
városa Moszkva és Szentpétervár után. A
város 1917-ig elsősorban kereskedelmi
központ volt, jelentős könnyűiparral, 1925ben a szovjet hatalom Szibéria közigazgatási központjává tette. 1941-ben ötven üzemet telepítettek át ide. nagyon jelentős volt
a város haditermelése, amely közel 16 ezer
repülőgépet adott a frontnak. 1957-ben
alapították meg a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának szibériai részlegét.
Az „Orosz Szilíciumvölgy” gyakorlatilag

önálló város, neve Akagyemgorodok.
Tomszk városát a tatár Toján herceg
alapította 1604-ben, néhány hónappal
később Borisz Godunov cár adott parancsot vár építésére. Fontos stratégiai
szerepet töltött be a város a különböző
háborúskodások idején. A 18. és 19. századok között gyakran lett Tomszk a szibériai száműzetések színhelye. Rengeteg
első világháborús magyar hadifogoly is
sínylődött itt. Az 1830-as években a város
fejlődése új lendületet vett, ugyanis megindult az aranykitermelés, ami ismét sok
embert vonzott ide. Tomszk lett Szibéria
képzési központja, az úgynevezett Szibériai Athén.
1980-ban itt alapították az első szibériai egyetemet, 1896-ban pedig megindult
a műszaki képzés is, megnyitotta kapuit
az első szibériai Műszaki Egyetem.

„Közösség-Nemzedék-Hagyomány” – 20 Forr-Más év

017. február 4-én több tagtársunk is rész vett a Forr-Más Együttes 20-éves jubileumi műsorán a Barátság Kulturális Központban. A gálán ízelítőt láthatott a közönség az együttes 20 évéről.
Meghívták az évfordulóra a Naprózsa Hagyományőrző Együttest
Diósdról, a Hajtóka Hagyományőrző Együttest Tárnokról, a Csattogókat Verőcéről és a Forrás Néptáncegyüttest Százhalombattáról. Közreműködött a Folt Folk Form Zenekar, akik már több
alkalommal kísérték az együttest hazai és külföldi fellépéseiken.
A Forr-Más Hagyományőrző Együttes a szó legnemesebb értelmében amatőr művészeti közösség. 1996-ban Dobos Ágnes
alapító kezdeményezésére többekben felmerült az igény egy idősebbekből álló néptánccsoport létrehozására. A felhívásnak óriási
sikere volt, mintegy ötvenen jelentkeztek és kezdtek el táncolni.
Ekkor alakult Forr-Más néven az együttes – kapcsolódva a Forrás
Néptáncegyütteshez – a névadó Buzay József alapító volt.
Az együttes szinte teljes mértékben önfenntartó, jelentős saját
anyagi áldozatok árán működnek, jelmezeiket maguk készítik
és vásárolják. Az együttes a Magyarok Öröksége Alapítvány és
a Barátság Kulturális Központ csoportjaként működik. Igazi közösséget hoztak létre, amelynek célja, hogy a néphagyományokat
színpadra állítsák. Az együttes fellépéseit mindenhol nagy siker
és szeretet övezi, annak ellenére, hogy nem nevezhető az együttes
képzett táncosokból álló csoportnak, de szeretetük és őszinteségük mindenhol áthatja a közönséget. Tiszteletre méltó, hogy életkorukat meghazudtolóan, szívvel, lélekkel ügyködnek a nemzeti
kultúra megmentésén.

Az együttes egyik székelyföldi fellépésén készült

Számos tájegység táncait mutatták be az elmúlt 20 évben, több
fesztiválon és fellépésen vettek részt belföldön és külföldön. Számos rendezvényen nyertek különböző díjakat, de megkapták a
„Kultúráért Százhalombatta Díjat” Százhalombatta Város Önkormányzatától, valamint a „Pest Megye Népművészetéért Díjat”,
amelyet a Közép-Magyarországi Folklór szövetség alapított.
A nagysikerű gálán büszkén fedeztük fel a táncosok között jó
néhány tagtársunkat is.
(A cikk megírásában jelentős segítséget kaptunk Dobos Ágnestől,
amelyet ezúton is megköszönünk).
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Emlékezés Dr. Varga Józsefre és a NAKI-ra

F

ebruári klubnapunkon Dr. Horváth
József, a DKV volt fejlesztési főmérnöke és Jakob Károly, korábbi MOL
stratégiai igazgató emlékezett Dr. Varga
Józsefre és a Nagynyomású Kísérleti Intézetre (NAKI).
Dr. Varga József (1891–1956) szegény családból származott. Tehetsége korán kibontakozott, a műegyetem elvégzése után 25
évesen műszaki doktorátust szerzett 1916ban. Első munkája egy földgázbontó üzem
létesítése az akkoriban felfedezett erdélyi
gázmezőhöz kapcsolódott, Magyarsáros
településen. Ezt a munkát a trianoni döntés ellenére még be tudta fejezni. Ezt követően az ország kőolaj- és földgáz lelőhely
nélkül maradt egészen 1937-ig, a zalai
mező megtalálásáig.

Dr. Varga József

H

Az 1900-as évek elején a szakma álláspontja az volt, hogy a hidrokrakkolás
vas-oxid katalizátorának hatékonyságára
a kén káros. Varga József kimutatta, hogy
a képződő vas-szulfid gátolja a keletkező
vegyületek polimerizációját és csökkenti
a kokszképződést, ezért a kén nem káros,
sőt növeli a katalizátor aktivitását, élettartamát, amelyet kénhidrogén effektusnak
hívott. Ezt nevezte később tiszteletére a
szakma Varga-effektusnak.
Varga József az egyre növekvő üzemanyagigény kielégítésére kidolgozott egy
eljárást, amely 1932-re több mint 20 országban szabadalmi védelmet kapott, neve
nemzetközileg is ismertté vált. A hazai
barnaszenekből nagy nyomáson és magas
hőmérsékleten benzint állított elő hidrogénezéssel egy kísérleti üzemben, Péten.
Szakmai tekintélyét a politika is elismerte, 1939-től ipari miniszter lett. Fontos

Történetek, melyeket tagtársaink meséltek

eiman Péter DKV-s üzemi vezetőből
lett külkereskedő az 1980-as években.

„Az iparban dolgozók akkoriban irigyeltek bennünket a korlátlan külföldi utazásra
jogosító útlevél miatt” – emlékezett vissza.
„Ugyanakkor az állam szigorúan szabályozta és ellenőrizte a munkánkat és az utazásainkat, amelyekről részletes jelentéseket
kellett készíteni, politikai vonatkozásokra is
kitérve.”
Az állami külkereskedelmi vállalat után,
a rendszerváltást követően egy amerikai cég képviseletében folytatta munkáját
Bécsben. Orosz vevői kenőolaj problémáinak megoldása során érdekes kalandokban volt része. Egyik Oroszországon belüli
repülőútja kis híján tragédiával ért véget.
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Jakob Károly és Dr. Horváth József

szerepe volt az 1930-as évek iparfejlesztésében, a péti, ajkai, majd a szőnyi gyárépítésekben, a zalai olajipari létesítmények
megvalósításában. Politikusként is a humanista álláspontot képviselte, ellenezte
a parlamenti felhatalmazás nélküli hadüzenetet, a szerbiai bevonulást. 1943-ban
minden pozíciójáról lemondva visszatért
az egyetemi katedrához.
Álljon itt egy gondolat, ami Varga József
szellemét jellemzi:
„Bíznunk kell abban, hogy számunkra is
felvirrad a továbblépés lehetősége. Igazi Magyarországot akarunk, amelyben lényegtelen
viták és nemzeti torzsalkodások helyett serény építés folyik, hogy munkánk végén áldás
fakadjon mindazokra a népekre és országokra, amelyek velünk békében akarnak élni”.
1951-ben ő lett az első igazgatója a Nagynyomású Kísérleti Intézetnek, a NAKInak. Kollégáival kísérleti és félüzemi technológiákat üzemeltettek és fejlesztettek,
amelyek egy része nagyüzemi méretekben
is megvalósult a későbbiekben a Dunai
Kőolajipari Vállalatnál Százhalombattán.
Dr. Varga József egyetemi oktatóként és
kutatóként is rendkívül aktívan dolgozott
egészen 1956 végén bekövetkezett haláláig. Hazai szakemberek egész generációja
nevelődött a keze alatt, közéjük tartozott
a két előadó, Dr. Horváth József és Jakob
Károly is.
A klubtagjaink a hazai szénhidrogénipar
történetének fontos fejezetét ismerték meg
az előadásból.

Az üzemanyag ugyanis annyira ki volt
számítva, hogy a gép már álló motorokkal
landolt a leszállópályán.
A külkereskedő élete korántsem volt
irigylésre méltó. A rendszeres távollét, a
fárasztó utazások miatt jóval kevesebb
idő jutott a családra, a gyerekekre, mint az
szükséges lett volna.

M

acsali Károly 18 éves DKV-s üzemi és igazgatási gyakorlatot feladva 1990-ben csatlakozott az akkor épülő
Dunastyr Polisztirolgyártó részvénytársasághoz, a magyar-olasz vegyesvállalathoz. Szakmai pályafutása legkellemetlenebb pillanatait itt élte át.
cikk a 7. oldalon folyt

különszám OMNYE
cikk folytatása
Az ütésálló polisztirol granulátumot
350 m³-es silókban tárolták. A termelés bővülése miatt azonban szükség volt
négy új siló építésére. Az új silókat egy
olasz cég tervezte és a helyszínen is kivitelezte különböző falvastagságú lemezekből préselve és hajtogatva. Gyorsan
el is készültek velük. Az egyik elkészült
silót teljesen feltöltötte az üzem a gyártásból, majd megkezdték egy silós autó
töltését.
A töltés közben észlelték, hogy a hatalmas siló egyszer csak megrogyott és
helyzete eltért a függőlegestől. Nem volt

mit tenni, mint a helyszínt biztosítva
várni, hogy mi fog történni. Vészhelyzet
állt elő és a siló egyre inkább megdőlt,
majd kb. 25 perc alatt a földre zuhant,
kiszakadt és tartalma kiömlött. Nagy kár
keletkezett. Azonnal megtiltották a másik három siló használatát is, majd megkezdődött a baleset okának vizsgálata.
A vizsgálat során kiderült, hogy súlyos
tervezői és kivitelezési hibák történtek.
Az új silót már más technológiával építették fel, és a maradék hármat is jelentősen megerősítették a hasonló esetek
elkerülése céljából. Szerencsére személyi
sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős volt, amelyet a tervező és
kivitelező cégen behajtottak.

Több mint klezmer

2017. március 18-án a Sabbathsong Klezmer Band adott koncertet a Barátság Kulturális Központban. A koncert az OMNYE
és a BKK közös szervezésében valósult meg.
Hogyan került kapcsolatba az OMNYE és a Sabbathsong Klezmer Band?
A városunkban lakó Csányi Sándorról tudtuk, hogy tangóharmonikás-billentyűsként tagja a zenekarnak. Vele beszéltünk arról,
hogy eljönnének-e néhány zenésztársával játszani az OMNYE
klubnapján? A beszélgetés folytatásaként kerültünk kapcsolatba
a zenekar vezetőjével, Masa Tamással, amelynek eredményeként
jött létre ezen a napon a koncert a teljes zenekar és a vendégművészek fellépésével a Barátság Kulturális Központ színháztermében.
Az esemény az OMNYE és a zenekar közös rendezvényeként lett
meghirdetve, egyesületünk hatvan darab jegy megvásárlásával támogatta azt.
A zenekar egyébként 1998-ban alakult. Szlogenjük – „Ez is klezmer, az is klezmer, több mint klezmer” – arra utal, hogy a tradicionális kelet-európai klezmer mellett műsoraikban felcsendülnek
héber és jiddis dalok, musical részletek és világslágerek is.
Az est sztárvendégei a 100 Tagú Cigányzenekar művészeti vezetője, Beke Farkas Nándor és a Kossuth-díjas Ökrös Oszkár, a
cimbalom Paganinije voltak.
Egy kritikus megjegyzése a zenekarról: „…sajnos ritka madár, amikor a közönség közönséggé lesz. Azáltal, hogy tagjai közösen eggyé válnak a színpaddal, a dobogóval, a művel. Aki arra
az élményre vágyik, amely az előadóművészet célja (kellene, hogy
legyen), vegyen részt a Sabbathsong Klezmer Band koncertjén. A
részvétel szó fontos itt, hiszen a hallgató-néző énekelhet-táncolhat,
ha akar (vagy csak „ülve” mozog) erre a tágan értelmezett klezmer-,
azaz javarészt „tánczenére”.
Kalauzunk a zsidó zene világában Masa Tamás az együttes vezetője. Konferanszié ő, vagy master of ceremonies, ahogy az angol mondja. Kulcsfiguraként teremt igazi kapcsolatot a nézőtéren
lévőkkel, humora, lelkesedése őszinte és magával ragadó. Ez a
Sabbathsongra jellemző lelkesedés, őszinteség persze önmagában
nem lenne elég. A katartikus zenei élményhez, amiben részesülünk az is szükséges, hogy a tagok egytől-egyig kiváló muzsikusok. Haszid, jiddis, izraeli dalok, hóra, örmény dallam, arabos hatás, jazz (szólók, improvizációk), keringő, roma muzsika: mindezt
tökéletes egységben nyújtják.

Az általuk teremtett közösség tagjaként lehetsz zsidó, roma
vagy egyik sem: örömzene, amit hallasz. Öröm a zenésznek, öröm
a publikumnak. Színtiszta élvezet.
Az előadás után álljon itt egyik tagtársunk véleménye: „Köszi az
ötletet, a szervezést, a koncert fergeteges volt, imádtam minden
percét”.
(Időközben sajnálattal értesültük, hogy Ökrös Oszkár cimbalomművész váratlanul elhunyt)
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A Dunai Finomító-ban jártunk

M

MOL–OMNYE Szakmai nap

árcius 30-án, a MOL Nyrt Dunai
Finomítójában vettünk részt a
szokásos szakmai napon és éves
közgyűlésünkön.
Szakmai napunkon tagságunk először találkozott a finomítás új vezetőjével, a finn
anyanyelvén kívül további öt nyelven beszélő Jukka Nuutinennel. A 2016 szeptemberében Galambos László igazgató örökébe
lépett 46 éves vegyészmérnök pályafutását a
NESTE OIL Porvoo-i finomítójában kezdte.
Végigjárta a ranglétrát a műszakvezetőtől,
termeléstervezéstől egészen az üzemvezetői,

Jukka Nuutinen

Éves közgyűlés

A

MOL Szakmai napot követően
– az Alapszabályban meghatározott napirendekkel – megtartottuk éves közgyűlésünket. Nádasy
István elnök megköszönte az elnökség és a tisztségviselők aktivitását,
sikeresnek és eredményesnek értékelte a szervezet 2016. évi munkáját,
amelynek eseményeiről „OMNYE
2016 különszám” címmel 16 oldalas
színes újságban is számot adtunk.
Az Ellenőrző Bizottság is átvizsgálta
a működést és a költségvetés alakulását és mindent rendben talált.

N

ádasy István elnök úr jelezte,
hogy a jelenleg érvényes jogszabályok szerint 2017 októberében
az ő mandátuma lejár, így akkor
mindenképpen rendkívüli közgyűlést kell összehívni és új elnököt
kell választani. Felkérte a Jelölő Bizottságot, hogy minél előbb kezdjék meg a munkát és az alkalmas
jelölt(ek) felkutatását.
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termelés vezetői pozícióig. 2009-ben Hollandiába került, ahol a széleskörű biztonságtechnikai kultúrával ismerkedett meg a
felelősség tudat és önálló döntés képesség fejlesztése érdekében. Rotterdamban sikeresen
vett részt egy biodieselt gyártó üzem indításában, beleértve a hozzá tartozó logisztikai
rendszereket és az energetikai üzemrészeket
is. 2015-ben Szingapurba került egy ottani
finomítót üzemeltető team tagjaként. 2016ban csatlakozott a MOL-csoporthoz.
Megtudtuk, hogy az igazgató úr szabadidejében szívesen túrázik, síel, kerékpározik,
vadászik, sokat utazik és nagy kutyabarát is.

Kirándulásaikra mindig viszik magukkal a
kutyust is.
Jukka Nuutinen kérdésre válaszolva
kijelentette: nincs szükség a Dunai Finomítóban alapvető kultúraváltásra, de
nyitottabb, befogadóbb gondolkodás és
gyakorlat meghonosítására igen. A MOL
2020 illetve 2030-ig szóló stratégiai terve
szerint a finomító rugalmasságát, az alternatív nyersanyagok feldolgozásának képességét valamint a nem üzemanyag célú
termékek részarányát növelni kell.
A szakmai nap résztvevőit a továbbiakban
Péterfalvi Ferenc a logisztikai szervezet csővezetéki vezetője és Sziva Miklós igazgatói
tanácsadó avatta be a működés és fejlesztés
részleteibe.
Az egyesület – mely működési célul tagjai
számára volt munkahelyükkel való kapcsolattartást, annak szakmai és fejlesztési céljának
megismerését és igény szerinti véleményezését rögzítette – megnyugvással fogadta, hogy
a MOL és az OMNYE együttműködése a személyi váltástól függetlenül az eddigi szinten
és tartalommal a jövőben is folytatódik.

OMNYE alkotók kiállítása
2017. március 17-én került sorra, a Barátság Kulturális Központ előcsarnokában az OMNYE alkotói önálló kiállításának megnyitására.
A kiállítást az alkotók műveinek méltatásával Szigetvári József, a Barátság Kulturális Központ Igazgatója nyitotta meg. Az
április 9-ig nyitva tartó kiállítást sok százhalombattai lakos látogatta meg és dicsérő
szavakkal illették alkotóink ügyességét.

OMNYE különszám

Színházlátogatásaink
Pesti Színház – Audiencia
Április 2-án a Pesti Színház Audiencia című
előadásán jártunk.
Az Audiencia az utóbbi évek egyik siker
darabja. Egy királynő. Tizenkét miniszterelnök. Hatvan év. II. Erzsébet királynő a huszadik század és korunk egyik legjelentősebb
uralkodónője. Az audiencián miniszterelnökeit fogadja, Winston Churchillt, Margaret
Thatchert, John Majort vagy éppen David
Cameront. Nemcsak a kormányzás nehézségeibe nyerünk betekintést, hanem megismerhetjük korunk egyik legközvetlenebb,
legszellemesebb, legmegkapóbb személyiségét és az országát szolgáló minisztereit.
Az audiencia nemcsak szórakoztató, de
nagyon aktuális is, hiszen Anglia és az európai kontinens kapcsolata napjainkban is
központi téma. II. Erzsébet az egyik legkedveltebb uralkodó világszerte, karakterének
megformálása Halász Judit ötven évre vis�szanyúló ragyogó pályafutásának újabb fontos állomása.
Az előadást remek szereposztásban láttuk.
A II. Erzsébetet alakító Halász Juditon kívül
Margaret Thatcherként Igó Évát, John Majorként Fesztbaum Bélát, Harold Wilsonként
Hegedűs D. Gézát, Winston Churchillként
Lukács Sándort láttuk.
A darab külön érdekessége, hogy az au-

Világjáró Klub

S

Notre Dame-i toronyőr

Halász Judit

dienciákba nem kronologikus sorrendben
nyerünk betekintést, van jelenet, amelyben
II. Erzsébet alig múlt 20 éves, és van, amelyik
szinte napjainkban játszódik. Bár egy királynőről beszélünk, nagyon különböző módon
viszonyul minisztereihez. A protokolláris
szabályokat bár mindenkivel betartja, néha
a királynő mögül előbújik a hús vér ember.
Fővárosi Operettszínház –
A Notre Dame-i toronyőr
Október 21-én a Fővárosi Operettszínházban
a Notre Dame-i toronyőr előadásán jártunk.

Victor Hugo gyönyörű regényéből született ez a musical, amelyből egyszerre kapunk képet Quasimodo, Esmeralda, Frollo
és Phoebus kapitány érzelmeiről és Párizs
varázslatos hangulatáról. Fülbemászó Disney-dallamokkal és egy igazán szenvedélyes történettel találkoztunk.
A csúf púpos, ám csupaszív Quasimodo csak arra vágyik, hogy a Notre Dame
tornyaiból a párizsi emberek színes forgatagába kerülhessen legalább egy napra. Megszökik fogva tartójától, az esperes Frollo-tól, de a tömegbe leérve végül
mindenki kegyetlenül bánik vele. Kivéve
a gyönyörű cigánylány Esmeraldát, akibe
Quasimodo, Frollo és Phoebus is beleszeret. A bonyodalmakból csak a hős púpos
képes megtalálni a kiutat.

Szeifertné Tóth Erika – Szenegál

zenegál jelszava a Teranga, melynek jelentése: vendégszeretet. Igaz
is ez Szenegálra, erre az egyébként kellemes éghajlattal bíró, békés
nyugat-afrikai országra. Szenegál kezdő Afrika-utazóknak és családosoknak is megfelelő választás. Ezzel az utazással Erika régi álma is
megvalósult, hiszen régen szeretett volna már eljutni Afrikába.
Az ország egyébként két és félszer nagyobb alapterületű, mint Magyarország. 1960-ban nyerte el függetlenségét Franciaországtól, azóta
belpolitikai stabilitás és jó közbiztonság jellemzi. 14 millió lakosa van,
fővárosa Dakar. A gazdag növény és állatvilágnak köszönhetően az
ország területének 11%-át természetvédelmi terület teszi ki, számos
nemzeti park is található. Fő megélhetési forrás a mezőgazdaság, a halászat és a turizmus. Szenegálban gyönyörű ruhákban járnak a nők,
ám az ehhez szükséges anyagok a gyapottermesztés ellenére sem itt
készülnek.
A Szenegálban tett körutazás során rengeteg szép látnivalóval és
csodálatos élményekkel szembesültek. A teljesség igénye nélkül néhányról előadásában Erika is beszámolt.
A Rózsaszín-tó vagy Retba-tó Dakartól mintegy 1,5 órás útra található, amelynek rózsaszín színét egy különleges alga, a Dunaliella
salina okozza. A 40%-os sótartalmú tó színe a vízállástól és a napsütés
erősségétől függően halvány rózsaszíntől egészen skarlátvörös színig
pompázik. Már a 70-es évek óta folyik itt sókitermelés, a férfiak a derékig érő vízben a tó fenekéről kaparják össze a hasznos ásványokat.

A tóparton nagyon szép sóképeket lehet vásárolni. A tó közelében
meglátogattak egy fula falut. A fula (vagy fulbe) etnikum a 40 milliós populációjával az egyik legjelentősebb afrikai migráns népcsoport, több mint egy tucat afrikai országban élnek. Ez a falu nagyon
szerencsés, mert van saját kútja, nem mindegyik falu mondhatja el ezt
magáról. Az itt élő családok bár egyszerűen élnek, de nem mély-szegénységben. Elsősorban káposztát, répát, padlizsánt, paradicsomot,
hagymát termesztenek.
cikk10. oldalon folyt.

Saint-Luis városa
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A Faidherbe-híd

Dakar – Kermel piac
cikk folytatása

Egy pelikán csapat

Baobab fa

A Touba-i Nagy Mecset
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Saint-Luis városát 1659-ben alapították francia gyarmatosítók a
Szenegál folyó torkolatánál fekvő azonos nevű szigeten. A szárazfölddel és egy elnyúló földnyelvvel hidak kötik össze. A Faidherbe hidat,
amelynek darabjait Franciaországból szállították, állítólag először Budapestre szánták. A város 2000 óta az UNESCO Világörökség részét
képezi.
Louga városban Szenegál és a nyugat-afrikai régió legkiválóbb zenei előadói és hagyományőrző tánccsoportjai léptek színpadra. Meglepődve fedezték fel Magyarországot a felsorolt országok között, de
aztán kiderült, hogy mint néző csoport szerepeltek a plakáton, így
fellépniük nem kellett.
A Dzsudzs Nemzeti parkot a világon a 3. legjobb madár megfigyelő
helyeként tartják számon. Ez is az UNESCO Világörökség része. 160
km² kiterjedésű terület, ahol patakok, csatornák, holtágak és kiterjedt
lápvidékek veszik körül a Djudj-tavat. A rezervátum az őshonos fajokon kívül számos európai és ázsiai költöző madárnak ad menedéket.
A pelikánokon kívül többek között flamingók, kormoránok, darvak,
kanalasgémek, arab túzokok is élnek itt.
A Bandia Nemzeti Parkot 1990-ben alapították 3500 hektár területen. A buja növényzet mellett számtalan hatalmas baobab fa található
itt. Ezek a fák óriásira megnőnek, törzsük kerülete elérheti a 30–40
métert is és 4000–4500 évet is megélhetnek. Baobab fát sohasem vágnak ki, szent faként tisztelik. A Bandia vadasparkban orrszarvú, zsiráf,
zebra, varacskos disznó, strucc és különböző antilop fajták élnek.
Meglátogattak egy serer falut is. A sererek a harmadik legnagyobb
etnikai csoport Szenegálban, a népesség 14,7%-át teszik ki. A családfőnek általában 4 felesége van.
Csónaktúrát tettek a Saloum Delta Nemzeti Parkban. A 96 000 hektáros terület változatos élővilága és bio-diverzitása miatt az UNESCO
Világörökség része. Több mint 200 madárfaj, mangrove erdők, baobab
fák jellemzik.
Touba, a murid vallás szent városa. Itt már mindenkinek fel kellett vennie a hosszú ruhát, a hajakat kendővel kellett takarni, a dohányosok sem dohányozhattak a városban. A Toubai Nagy Mecset a
szubszaharai Afrika legnagyobb, legimpozánsabb mecsete.
A Szenegálban tett utazás a fővárosban, Dakarban ért véget. Az elnöki palotát csak autóból látták, fényképezni még onnan sem volt szabad. A Kermel piac érdekessége, hogy a történelmi épület belsejében
hal-, hús- és zöldség piac működik, kívül pedig művészeti piac szegélyezi. Az afrikai újjászületés emlékműve egy 100 méter magas domb
tetején álló 49 méter magas bronzszobor, amely az Atlanti óceánra
néz. 2008 előtt a Dakar rally ebben a városban fejeződött be, amelyet
ma már Dél-Amerikában rendeznek, de a neve továbbra is Dakar rally
maradt. Az álom tehát megvalósult, Erika csodás élményekkel gazdagodva tért haza Afrikából.
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Kedves vendégek Érdről az OMNYE áprilisi klubnapján

z érdi IRKA Irodalomkedvelők Klubja és folyóirat, és az érdi Poly-Art Művészeti Egyesület volt a vendégünk április
25-i klubnapunkon.
Somfai István alapítványi elnök és Daróci Lajosné Márta klubvezető bevezetőjében
megismertetett az Érd város kulturális életében vállalt szerepükkel. Már több mint

5 éves múltra tekintenek vissza, és az elmúlt időszak eseményei igazolták, hogy
nincs miért szégyenkezniük, szívós munkával elért eredményeik őket igazolták,
mindig megújuló, fejlődő és tudatos munkájuk a jövőben sem fog lankadni. Már
az elején magasra tették a mércét és azóta
is kötelességüknek érzik, hogy ne adják
alább a színvonalat.
A klub ma már fórumként is működik,
ahol a résztvevők havonta egyszer elmondhatják és megoszthatják a gondolataikat.
Havi rendszeres találkozásaik tartalmasak,
látogatottak, költői estjeik híresek. A kör
az irodalom, a könyvek, az olvasás iránti
igényt szeretné fenntartani és újraéleszteni. Alkotó esteket szerveznek, bemutatókat, szerzői esteket és tárlatokat tartanak,
ahol a tagok felolvassák verseiket, elbeszéléseiket, megosztják irodalmi és művészeti
élményeiket.
Vendégeink bemutatkozó műsorukban
felolvasást tartottak saját műveikből. A
40-50 fős társaságból álló irodalmi körnek évente 20-25 önálló rendezvénye van.
Hivatalosan nem a művészetből élnek, de
erős kötődést éreznek az irodalomhoz, a
művészetekhez. Még külföldön, az USAban és Ausztráliában is vannak tagjaik, de
százhalombattai és környékbeli településekhez kötődő tagjaik is vannak. Számunkra külön öröm volt, hogy az OMNYE-ből
Tarnócziné Barabás Irén is tagja az Irodalmi körnek és az Egyesületnek. Őt eddig elsősorban szép festményeiről ismerhettük,
most meggyőződhettünk irodalmi tehetségéről is. Gratulálunk hozzá!
Az IRKA klub tagjai értik és szeretik az

irodalmat, és egyben saját maguk is művelik azt az írásaikkal. Tagjaik között a legkülönfélébb foglalkozások és korosztályok
képviselői találhatók, köztük egyesületi
tagjainkhoz hasonlóan- nyugdíjasok is.
Végezetül álljon itt néhány sor
Daróci Lajosné, Márta leveléből:

„Az IRKA-klub nevében írok: mindannyian
hálásan köszönjük a tegnapi kedves fogadtatást. Mintha régóta ismernénk egymást,
és barátok lennénk, úgy bántak velünk, feszült figyelemmel hallgatták a műsort, értékelték a poénokat, a humoros stílust. Volt
időm pásztázni a közönség arcát: valóban
őszinte érdeklődést fedezhettem fel rajtuk.”

Az OMNYE nagy értéke, hogy tagjaink között van olyan, aki ha kedve és ihlete úgy
hozza verset ír, fest, rajzol, vagy éppen kerámiát készít és mindezt magas színvonalon műveli. Tarnócziné Irénkéről van szó, akinek a Kaleidoszkóp című verseskötetét egyesületünk egyik ezévi klubnapján fogjuk bemutatni.
Elöljáróban álljon itt egy költeménye és egy illusztrációja (melynek címe a Gajavölgy), amelyet ebből a kötetből válogattunk.
Tavaszváró
A tél fehér színnel festett
dermedt pillanatai életednek,
csipkéi lelkedbe ivódva ragyognak,
és édes szépséggel töltekeznek.
Fehérrel tarkított jégkék szalagot szőnek
folyóra, tóra, festéket, ecsetet kívánsz.
Tipegsz a jégen, pirosra csíp a hideg,
fázós kezed is piros kesztyűbe dugod,
hogy ha majd kisüt a nap,
legyen valami az életet adó
keringő vér színeiből,
mely rajtad is marad.
Várod a tavaszt ezernyi zöldjével,
frissen felszántott illatos földjével,
tüdődbe áramló édes levegővel,
és az örök remény boldog derűjével.
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Majális a tárnoki szőlőhegyen

017. május 3-án autóbuszos kirándulás
során volt kollégánk, Muskovics András Tárnok-Szőlőhegyi pincéjében jártunk.
A látogatás során megismerhettük a
Muskovics fivérek évtizedek óta gyűjtött ásványait, kőzeteit, fosszíliáit. Ebből származik
a pincében látható kiállítás gazdag anyaga.
Évmilliók tanúi a különféle kagylók, csigák,
növények megkövült lenyomatai a szebbnél-szebb ásványok, kristályok, amelyeket a
tulajdonosok kőbányákban, túrák közben,
építkezéseken gyűjtöttek össze és állítottak
ki a maguk készítette tartókban módszeres
munkával. „A tisztítás és rendszerezés még
ezután is sok feladatot jelent” – mondták a
házigazdák.

M

Tárnok határán húzódik, az M7-es autópályától DK-i irányba egy kilométer hosszan.
A teteje az autópálya túloldalán van, de az
alja a tulajdonképpen védett terület. Van itt
egy tanösvény is táblákkal ellátva. A völgy
déli végében egy gyurgyalag telep található, ami ugyan több éve lakatlan, de minden
évben frissen lekaparják a partfalat, hátha
beleköltenek a madarak. A növényvilág viszont nagyon gazdag.
A pincelátogatás jó hangulatú szabadtéri
piknikkel folytatódott némi etyeki bor és
lila hagymás zsíros kenyér elfogyasztása
mellett, amelyhez az időjárás is kegyes volt.

Élmények a cápák világából

ájusi klubnapunk vendég előadója
Bagotai Zsuzsanna tengerbiológus
volt, aki a százhalombattai Kőrösi iskolában majd az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban jegyezte el magát a biológiával.
Felsőfokú tanulmányait Ausztráliában
folytatta, fő kutatási területe a cápák világa.
A rengeteg fényképpel és videóval szemléltetett előadásból sok új információt kapott
a hallgatóság ezekről a csúcsragadozókról.
Egyebek mellett kiderült, hogy mivel a bikacápa képes szabályozni a, sóháztartását
édes vizekben is megél. Ez a cápafaj egyéb-
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A szomszéd felhagyott kőfejtőt is szerettük volna meglátogatni, amely hatalmas
termeivel a fertőrákosihoz hasonlítható és
ma is filmforgatások helyszínéül szolgál.
Sajnos ezúttal is filmforgatás zajlott, így a
látogatás meghiúsult. Egyébként a kőfejtőt
háború esetén óvóhelyként majd zöldség,
krumpli tárolására illetve gombatermesztésre használták. Régebben is forgattak itt
filmeket például az Egri csillagok barlang
jeleneteit és innen lovagolt ki a Tenkes kapitánya is.
Lehetőségünk volt viszont fakultatív sétát
tenni – a mintegy nyolcvanfős társaság egy
része meg is tette – az Érdhez tartozó, Natura
2000 besorolású Fundoklia-völgyben,
amely védett növényei és faunája miatt helyi
természetvédelem alatt áll. A völgy Érd és

ként kifejezetten sekély vízi faj, a melegebb
vizeket kedveli. Előszeretettel tartózkodik
a csupán néhány méter mély partközeli
vizekben. A bikacápák hossza átlagosan
160-320 centiméter, a hímek testsúlya elérheti 91 kg-ot míg a nőstények akár a 318
kg-ot is.
A cápáknak két olyan érzékszervük
van, amellyel az ember nem rendelkezik.
Az egyik az orrukon található elektromos
érzékelő szerv, a másik a szomszédos élőlények mozgásának érzékelése. Kitűnő a
hallásuk és a szaglásuk is. Képesek néhány csepp vért érzékelni egy medence
vizében.
Zsuzsa több cápabefogó és megfigyelő
hajóúton vett részt Ausztráliában és Dél-

Afrikában. Feltette a hallgatóságnak a
kérdést: tényleg olyan vérszomjas ragadozókról van szó? A válasz: a legtöbb cápafaj
veszélytelen ránk, sok cápatámadás nem is
az emberre, hanem az állat figyelmét felkeltő tárgyra – csónakra, szörfdeszkára,
kamerára – irányul.
Érdekességként az is elhangzott, hogy
a cápák a hátukra fordítva teljesen érzéketlen állapotba, úgynevezett „tónikus
immobilitásba” kerülnek. Ezt használja ki
legfőbb ellenségük a gyilkos bálna az elejtésüknél.
A nem mindennapi témájú előadás nagy
tetszést aratott a klubnap résztvevői között.
Az előadást követően a következő levelet
kaptuk Bagotai Zsuzsától:
„Kedves OMNYE vezetők!
Így utólag is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy része lehettem az OMNYE
klubnapnak és előadást tarthattam. Nagyon
hálás vagyok, hogy bekerülhettem a programba és szép, élményekben gazdag évet
kívánok mindenkinek.
Üdvözlettel: Bagotai Zsuzsa”
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Berlinben és a Harz-hegységben jártunk
„Ötven évvel ezelőtt itt mindenütt romok
voltak. Ma rá sem lehet ismerni erre a helyre” – mondta egyik utastársunk Berlinben
járva.
Az idei külföldi kirándulásunk úti célja az
egykori NDK középső része,Berlin és a Harzhegység volt. Külön érdekességet jelentett,
hogy arra a reformáció 500.évfordulóján került sor, így lépten-nyomon találkozhattunk
Lutherrel és tanításaival.
Előzetesen tartottunk a több mint kilencszáz kilométeres buszozástól, azonban aggodalmunk felesleges volt, mivel utazásunk Berlinig teljesen zavartalanul és gyorsan zajlott.
Ennek köszönhetően korán elfoglalhattuk a
volt Kelet-Berlin zöldövezetében, Grünauban
lévő kellemes szállásunkat.
A következő napunkat Potsdamban, Brandenburg tartomány székhelyén töltöttük. A
Cecilienhof kastélyban minden az 1945-ös
potsdami békekonferenciáról és a három
nagyhatalom ott tárgyaló képviselőiről szólt.
Láttuk Truman, Sztálin, Churchill és kíséretük dolgozószobáit, ahol évtizedekre meghatározták Európa jövőjét. Sétát tettünk a
belvárosban majd a pompakedvelő császár,
Nagy Frigyes által alapított Sansoucci kastély
és park bejárásával zártuk ezt a napot.
Másnap Berlinben járva mindenütt velünk
volt a huszadik századi német történelem, így
a fasizmus rémtettei, a háború majd a kettéosztott város, a berlini fal okozta tragédiák.
Szerencsére azt is láthattuk, hogy a német
újraegyesítés után milyen óriási fejlődésen
ment keresztül a főváros, amely ma egy mozgalmas, érdekes világváros arcát mutatja.
Voltunk a mementónak szánt holocaust emlékműnél, a nagyrészt romosan meghagyni
kívánt Vilmos császár emléktemplomnál.
Többször is találkoztunk a berlini fal nyomaival. Egy részét meghagyták turista látványosságnak, akárcsak a „Checkpoint Charlie”
volt határátkelőhelyet. A nap végén fakultatív program keretében hajózhattunk a Spree
folyón illetve sétát tehettünk a Múzeum negyedben. Berlin után autóbuszunk a Harzhegység felé indult velünk. Először Luther
városát, az Elba-menti Wittenberget kerestük
fel. A reformációt elindító lutheri tételekre a
vártemplom kapuján ma réztábla emlékeztet.
A középkorban híres egyetem sok világhírű
tanítványa között magyarok is előfordultak.
A reformáció szellemi központjában, a Luther-házban gazdag kiállítás mutatta be az
500 évvel korábbi eseményeket, azok vezetőit
és tárgyi emlékeit.
Tovább haladva nyugati irányban már több

kilométerről feltűnt a Kyffhauser-hegység kiemelkedő pontján álló 81 méter magas Barbarossa emlékmű, a német birodalom nagyságának jelképe. Ezt a helyet kellemes erdei
sétával közelítettük meg.
Innen már egész közel esett úti célunk, a
Harz-hegység. Stolberg városában sétálva
ízelítőt kaptunk a gyönyörű favázas házak
világából, a tipikus „harzi” hangulatból. Több
házon is az 1500-as évekből való évszám jelezte az építés idejét.
Második szállásunk Ascherslebenben a
City Hotelben volt. A város nem nyújtott különösebb látnivalót, viszont jó kiindulópontul
szolgált a következő napok programjaihoz. Itt
fordult elő csoportunkkal, hogy a bőséges
büfévacsorákhoz szokott társaságunk néhány tagja este, amikor kedvünkért grill vacsorát készítettek, reklamálta a leves hiányát.
A konyhát irányító kedves hölgy erre úgy
reagált: nem tudta, hogy a magyarok ilyen
levesesek, de ezután a magyar csoportoknak
mindig lesz leves is.
Quedlinburg, Wernigerode és Gosslar
egyaránt a gyönyörű színes favázas házaival
és egységes középkori városképével bűvölt
el bennünket. Felmásztunk a quedlinburgi
várhegyre és kisvonatoztunk a wernigerodei
kastélyhoz. Az előbbi hely nevezetessége a XI.
századi román székesegyház, utóbbié pedig a
XIX. század végén épült eklektikus kastélyépület, amelynek teraszáról pompás kilátás
nyílt a környékre.
Gosslar városa már az NSZK-hoz tartozott egészen 1989-ig. Ez a hely rendelkezik
a legtöbb egy helyen lévő favázas épülettel
egész Németországban, ezek száma 1800. A
történelmi óváros az UNESCO világörökség
része. A Kaiserpfalz császári palota eredete az
ezres évekre nyúlik vissza, mai látnivalója egy
nagyszabású német történelmi freskó sorozat.
A város főterén délben megelevenedő órajáték a bányászváros múltat idézte fel nekünk
és vele együtt több száz kíváncsi turistának.
Utunk utolsó állomása, Halberstadt szépen
helyreállított gótikus Szent István dómjáról
nevezetes. Ebben kapott helyet a kincstár is,
benne az ország legértékesebb egyházi műtárgyaival.
A hetedik napon, hazautazás közben felidéztük az elmúlt napok élményeit, amihez
segítettek a már hagyományos „kvízkérdések”.
„Evés közben jön meg az étvágy”- utazásunk
szervezője Gombor Pista már a következő
évi kiránduláshoz gyűjtötte a véleményeket a
résztvevőktől. Ezúton is köszönjük neki és a
Fehérvár Travel iroda munkatársainak alapos
szervező munkáját.
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Tiszaújvárosba látogattunk

gyesületünk autóbuszos szakmai kirándulást szervezett június 13-án a MOL
Petrolkémia Zrt. tiszaújvárosi gyárába. A
vállalat előadással mutatta be a tevékenységét, majd üzemlátogatáson ismerkedhettünk
meg a termelő és egyéb üzemi létesítményekkel.
Kerezsi János fejlesztő technológus előadásában hallhattunk a vállalat történetéről
és fejlődéséről, az üzemi technológiákról.
Érdekes, hogy a közel negyven éves első petrolkémiai üzem, az Olefin 1. ma is jól működik, üzembiztonságát, kapacitását folyamatos rekonstrukciókkal tartják fenn.
A volt TVK-ból 2015. augusztus 1-én
létrejött MOL Petrolkémia Zrt. a MOL
száz százalékos tulajdonú leányvállalata. A
névváltás összhangban van a MOL stratégiájával, melynek célja a társaság termelési
értékláncának bővítése. Ennek részeként a
MOL így két erős hazai termelési központot fejleszt: a finomítót Százhalombattán, a
vegyi gyárat pedig Tiszaújvárosban. A két
központban költi el a MOL-csoport a magyarországi 100 milliárd forintos beruhá-

zási keretének jelentős részét. Ezek közül is
kiemelkednek a tiszaújvárosi beruházások,
melyek első eleme a 130 000 tonna/év kapacitású, tavaly átadott butadién üzem. A
műgumi gyártásához szükséges alapanyagot
előállító gyár mintegy 35 milliárd forintból
épült meg.
A Petrolkémia Zrt.-hez tartoznak a pozsonyi Slovnaft finomító vegyi üzemei is,
ami lehetővé teszi a beruházások és a kapacitások összehangolását, a piacok jobb kihasználását.
Az üzemlátogatás keretében bejártuk
a vállalat szinte teljes területét. Kísérőink

Makó Zsolt üzemtechnológia vezető és Deli
Sándor vezető diszpécser szakértő voltak.
Láttuk a legrégebbi, esetenként már nem
is működő üzemeket (vagy azok helyét) és
megcsodálhattuk az új, impozáns butadién
üzemet. Azok számára, akik korábban rendszeres kapcsolatban álltak az egykori Tiszai
Finomítóval, külön élményt jelentett ennek
a helyszínnek az újbóli felkeresése. Ez az
üzemegység jelenleg szintén a Petrolkémia
Zrt. kezelésében van, terméktárolási, logisztikai feladatokat lát el.
A nap hátralévő részét a társaság egy része
a helyi Gyógy- és Strandfürdőben töltötte el,
ahol az 1 200 méter mélyről jövő, 65 fokos
minősített gyógyvíz elsősorban mozgásszervi, izületi és nőgyógyászati betegségek kezelésében hatékony. A termálvizes és élmény
medencék kellemes pihenést és szórakozást
nyújtottak valamennyiünknek, jól enyhítve
a nyári hőséget.
Tartalmas és érdekes látogatás volt a MOL
Rt. fejlesztés alatt álló fontos termelő egységében, szerves folytatásaként a korábbi
üzemlátogatásainknak.

Juniális a Csónakházban

2017.június 29-én tartottuk meg szokásos éves juniális rendezvényünket a dunafüredi csónakházban. A résztvevők száma családtagokkal, gyermekekkel, unokákkal együtt közel száz fő volt.
A színes programban szerepelt „Meridián” torna, amelyben kb.
hatvanan vettek részt és mozgatták meg testüket, végtagjaikat.
Sport programként a kosárlabda pályán, kosárra dobási verseny
szerepelt, Berta Ferenc szervezése és irányítása mellett. A győztes
Sokorai László lett.
Az ebédek készítésében kivette részét Nádasy István és felesége,
Andrea, akik marhalábszár pörköltet készítettek, valamint Vass István és felesége, Jutka. Ők csülkös bablevessel örvendeztették meg a
kellően megéhezett társaságot. Minden elfogyott.
Az ebéd és az egyéb programok alatt jó zene szórakoztatta a résztvevőket.
A tombola során értékesebb és viccesebb nyeremények is kisorsolásra kerültek.
A jól sikerült rendezvénynek egy hirtelen jött zivatar vetett véget.
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Köszönet a szervezőknek és segítőiknek a tejesség igénye nélkül:
Komáromi Laci, Tüske Árpi, Novák Feri, Gyöngy Marci, Pogány
Gyula, Berta Feri és a háziasszony szerepkörben Dezsényi Klári.
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Barangolások Somogyországban

z elmúlt években, a nagy nyár végi kirándulások alkalmával már bejártuk
Magyarország jelentős területeit, van olyan,
melyet már többször is, ezért most olyan területet választottunk, ahol még tagságunk
jelentős része nem járt. Így esett a választás
Somogy megyére, Nagyatádon megszállva,
csillagtúraszerűen megismerve a megye
gyöngyszemeit.
A Nagyatád környéki régiót Belső-Somogy
névre keresztelték, amelyet nyugatról a Zalaidombság, délről a Dráva folyó, keletről a Zselic, észak-keletről Külső-Somogy, északról
pedig a Balaton határolja. A régió legnagyobb
települése Nagyatád, valamivel több, mint
10 600 lakossal, a Rinyamenti kistérség központi települése. Igazi maradandó élményben
részesül mindenki, aki meglátogatja a várost,
sétál a virágos, gondozott parkokban, utcákon. A várost körülvevő festői szépségű erdők a vadászok és a turisták számára egyaránt
tartalmas időtöltést kínálnak. A város legfőbb
nevezetessége a Termál- és Gyógyfürdő, a
Széchenyi parkban található, hatalmas platánfák között. A gyógyvíz reumatikus illetve
izületi panaszok kezelésére, törések utáni rehabilitációra, nőgyógyászati problémák gyógyítására szolgál. Ott tartózkodásunk idején
mi is kipróbálhattuk ezt a barátságos fürdőt.
A város szélén található a nemzetközi faszobrász alkotóműhely – más néven szoborpark –
ahol több mint 60 szobor együttes látványa
különleges élményt nyújt.
Nagyatádra tartva első utunk Somogyvámos településre vezetett, ahol meglátogattuk
a Krisna-völgyet. A Krisna tudat az öt világvallás egyikének, a hinduizmusnak egyik
képviselője, amely világszerte többszáz-millió
követőt számlál. A Krisna tudat tanításait az
ősi védikus irodalom foglalja össze. Krisnát, mint az Istenség Legfőbb Személyiségét
imádják, céljuk az Isten iránti odaadás, szeretet kifejlesztése.
A Krisna-völgy Magyarország, sőt KözépEurópa legnagyobb és legismertebb ökoközössége. A mintegy 275 hektáros területen kezdettől fogva az önfenntartás, a közös
munka, a szociális fejlődés és a hagyományos
technológiák szolgálnak alapelvként. A Krisna-völgy nem része az országos áramhálózatnak. Az itt élők házaiban és az irodákban
szükséges áramot napelemek és szélmalmok
állítják elő. A közösségnek van bio-kertje is,
amely zöldségeket és gyümölcsöket biztosít
a templom és a háztartások számára is. A
gyermekek oktatását Krisna-völgy tanárai
végzik. A látogatókat idegenvezető kalauzolja
körbe. Van itt vegetáriánus étterem – ahol mi

is megkóstolhattuk ételeiket – valamint egy
indiai ajándékbolt is. Tagjaink többsége a látogatás után úgy döntött, hogy nem tér át a
Krisna hitre.

Kisbajom – a Belső-Somogy tájegység
tölgy- és égererdőkkel övezett „zsáktelepülése”, melyet dél-keletről a Rinya-patak határol,
és a Rinyamente ékszerdobozának is nevezik.
Ez a zöldkörnyezetben elhelyezkedő település
évek óta vesz részt faluszépítő mozgalmakban, ennek köszönhetően több ezer virágtő
díszíti az utcákat, a kereszteződésekben pedig
egy-egy szoboralkotás, sziklakert, virágdomb
ékeskedik. Alig 500 fő lakja, akik közül nagyszámú közmunkás tartja rendben a települést.
Megtekintettük helyi idegenvezető kíséretében a 170 éves református templomot és a
Református Parókia épületét, ahol a Népi Hagyományőrző és Erdei Iskolát alakították ki.
A Parókiát övező skanzen a hajdan volt népi
építészet emlékei közül zsupfedeles házaknak, csűrnek, kukoricagórénak, kovácsműhelynek (ahol részt vettünk egy bemutatón
is), valamint népi lakóházaknak ad helyet.
Lovas kocsival jártuk be a települést, közben
meglátogattuk Kakas József népművészt, aki
a kosárfonás rejtelmeiről tartott érdekfeszítő
bemutatót. A programot kemencében sült
langalló, pálinka és szörpkóstolás egészítette
ki, közben pedig a Kolónia együttes autentikus roma táncbemutatója zajlott, vállalkozó
szellemű társaink bevonása mellett.
Kaszó – Belső-Somogy déli erdeiben bújik meg a korábban csak Kaszópuszta néven ismert aprócska település (96 fő lakja).
Az itt található pici vadaspark megtekintése
után kisvasúttal a Baláta-tóhoz utaztunk. A
Baláta-tó Közép-Európa egyetlen ősláposa,
természetvédelmi terület, egy lefolyástalan tó,
csapadék és talajvíz táplálja. Látogatásunkkor a lápos rész szinte teljesen száraz volt az
idei csapadékszegény időjárás miatt, és a tó
maga is csak egészen kis területre húzódott
vissza. A híres növények közül található itt
tőzegeper, vidrafű, tőzegmoha, kárpáti sáfrány, az állatvilágból pedig keresztes vipera
(szerencsére nem került utunkba), fekete
gólya, cigányréce, réti sas, barna réti héja.
Van itt madárfigyelő torony, illetve a lápon
keresztül vezet egy ökoturisztikai sétány (600
méter hosszú). A kisvasúttal visszautaztunk
Kaszóra, és felkerestünk egy újdonságot, a
lombkorona tanösvényt. A tájhoz illeszkedő,
faszerkezetes kialakítású tanösvény a lehető
legkevesebb fém alkatrész felhasználásával
készült. A felső szintben egy, a lombkorona
között vezetett hídszerkezeten halad az út a
talajszinttől mért 9,5 méter magasságban és
mintegy 124 méter hosszan. A fel- és lejárókon illetve a fenti sétányon interaktív táblák
mutatják be az erdő növény és állatvilágát.
cikk16. oldalon folyt.
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Csurgó – Belső-Somogy régió 5000 lakosú
városa. 1799 – 1800-ban itt lakott Csokonai
Vitéz Mihály, a református gimnázium helyettes tanáraként. Megtekintettük a gimnázium parkját, amelyben csodaszép jegenyefenyők, borókák, tiszafák, tuják, hamisciprusok
találhatók. Néhány éve egy óriási mamutfenyőt sajnos ki kellett vágni, mert félő volt,
hogy rádől az épületre. Csonkja ma is látható.
A parkban 1759-ben emelt barokk „kapu” –
amelyen át az első éves és végzett diákok is
közlekednek – műemlék védelem alatt áll.
A napi programot a 400 éves Csokonai pincében jó hangulatú borkóstolóval zártuk.
Lábod községben megtekintettük a Vadászati és Vadtörténeti kiállítást. Az itt bemutatott trófeák a környéken élő vadvilágot reprezentálják. A gazdag preparátum gyűjtemény
a környező erdőkben élő madarakat és emlősöket mutatja be a látogatók számára. Látni
itt preparált nyusztot, őzgidát, vadmalacot,
rókát, darázsölyvet, réti sast, hollót, karvalyt,
szajkót, erdei szalonkát, baglyot, valamint
szarvas és muflon agancsokat is. Ezeken kívül
megtekinthetők gróf Széchenyi Zsigmond, a
híres vadászíró képei is, amelyek az író vadászati életútját kísérik végig.
Nagysallér – itt található a Studinka László
Természetvédelmi Központ, amelyet egy régi
erdészházból alakítottak ki. A gróf Széchenyi Zsigmond, báró Schell József és Studinka
László által kedvelt erdészlak falai ma is őrzik
az elődök szellemét, amelyről az emlékszoba
ad tanúságot. A trófea bemutatóteremben
gímszarvas, dámszarvas és vaddisznó trófeák
is találhatók. A közelben épült egy kis fakápolna (Szt. Hubertus nevét viseli), ahol időnként miséket is tartanak.
Egy érdekes nacionálé:

A közelben található a Petesmalmi tórendszer, amely több mint 100 éves múltra tekint
vissza. A tórendszert rövid erdei sétával közelítettük meg azzal a céllal, hogy tanulmányozzuk a vidrát, ezt a rejtett életmódot
folytató állatot. A vidrapark egyben mentett
(fiatal, sérült) vidrák illetve egyéb védett emlősök, madarak menhelye is. Számos vidra,
fehér gólya, fekete gólya és legyengült, de már
röpképes réti sas fióka kapott itt erőre. Azon
látogatók kedvére, akiknek a természetes élőhelyükön nincs szerencséjük megpillantani a
vidrákat, egy külön kifutóban látvány etetés
keretében bemutatják Lucát és Bendegúzt, a
két mentett vidrát. Mi csak Lucát láttuk, Bendegúzt gondozójának sem sikerült előcsalogatni rejtekhelyéről.
Nagyatádi szálláshelyünk a Hotel Solar volt.
A személyzet nagyon kedves és szolgálatkész
volt, szinte lesték minden kívánságunkat és a
programok megszervezésében és lebonyolításában is kivették részüket. Köszönet érte.
Bőszénfa - hazafelé tartva miután elhagytuk
a Belső-Somogy régiót, rövid kitérőt tettünk
a hangulatos zselici dombok között fekvő kis
faluba, amely otthont ad a Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjának, a
több mint két évtizedes múltra visszatekintő
szarvas ágazatának. Az 1300 hektáron elhelyezkedő birtok több mint 1500 gímszarvasnak, 300 vaddisznónak, 200 dámszarvasnak,
150 muflonnak és mintegy 50 őznek nyújt
élőhelyet, de vannak itt bivalyok, szamarak,
szürke marhák, lovak, emuk és egyéb háziállatok is.
Helyi idegenvezetők kalauzolásával, traktorral jártuk be a területet és ismerkedtünk az
állatvilággal, a közelgő szarvasbőgés várható
következményeivel és részt vehettünk a sze-

Leotie Peltier (közeli ismerősei számára „Leo”)
volt a nyárvégi somogyi kirándulásunk buszvezetője. Nő létére férfiakat megszégyenítő
ügyességgel és biztonsággal vezette a hatalmas,
70 személyes turistabuszt, rámolta a csomagjainkat. Kedves modorával, humoros megjegyzéseivel üde színfoltja volt utazásunknak.
Leotie 1968 végén született Budapesten. Édesapja német, édesanyja
félig német, félig indián származású. Az anyai nagypapa a második világháborúban harcoló amerikai csapatokkal került Európába.
Neki háromnegyed részben chippewa, egynegyed részben appache
indián vér folyt az ereiben.
Leo a budapesti Fazekas Gimnázium matematika tagozatán érettségizett, azonban kezdettől fogva az autóbuszok érdekelték. Harmincéves jogosítvánnyal és huszonöt éves buszvezetői gyakorlattal
rendelkezik.
Elmondása szerint nem hívő ember, de saját spirituális lelkigyakorlatokat folytat. Egy 28 éves leány és egy 14 éves fiú édesanyja.

16

lídebb szarvasok simogatásán is, majd megtekinthettük a fantasztikus méreteket öltő
trófeagyűjteményt.
Kirándulásunk zárásaként a Zselicvad étteremben kitűnő ebédet fogyasztottunk el és
felejthetetlen élményekkel utaztunk haza.
A kiránduláson 64 fővel vettünk részt, ezért
az utazást emeletes autóbusszal bonyolítottuk le. Valamennyien meglepődtünk, amikor
megláttuk, hogy a gépkocsivezető egy hölgy
lesz (Huha, hangzott el!). Aztán nagyon kellemesen csalódtunk. Leoti, az indián származású gépkocsivezető hölgy, férfiakat megszégyenítő gondossággal és hozzáértéssel kezelte
ezt a monstrumot, egy pillanatig sem éreztük
magunkat veszélyben. Egy jó humorú, felkészült vezetőt ismertünk meg benne. Köszönet
neki, kedvességéért, humoráért.
Csurgón történt: amikor a borkóstolás után
mentünk vissza az autóbuszhoz, Leoti éppen
az ellenkező irányba szaladt, még elintézni
valamit, de azért odaszólt nekünk: …„várjanak ám meg, el ne menjenek nélkülem”. Megvártuk!

Szösszenetek a nyárvégi somogyi kirándulásról
– Utolsó nap reggelre kiderült, hogy kedves sofőrnőnket Leotit
epegörcs kínozza. Ő ezt hősiesen viselte, sőt még poénokra is telt
az erejéből, mint például:
„Az epekövemtől én még nem bolondultam meg!” Vagy: „Én félholtan is remekül vezetek!”
–
Komáromi Laci: (elköszön a nagyatádi idegenvezetőnktől, Icukától)
– Köszönjük a kimerítő idegenvezetést!”
–
– Komáromi Laci az ötödik nap reggelén induláskor így szólt a
mikrofonba:
„Jó reggelt! Ez lesz az utolsó napunk.”
Mire Nádasy Pista a hátsó sorokból: „Reméljük még nem!”
OMNYE különszám
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Kirándulás a Budakalász környéki hegyekbe

lőzmények: Dr. Lánszky Imre ökológus sok éves kutatásai alapján a Budakalászhoz közeli területen rejtőzködik
Ős-Budavár és egy hatalmas kolostor romja valamint Attila és Árpád sírja. A kutatásban részt vett Dr. Kovács László Dezső
professzor is, aki 2016. márciusi klubnapunkon tartott előadást a kutatás legújabb
eredményeiről.

Arany-hegy, az Ezüst-hegy és a Vaslápa.
Az egyik kövön szabad szemmel is jól látszik a vas tartalom, a mérések szerint pedig 1200-szor több a vastartalom, mint a
környező kövekben. A mérések igazolják,
hogy a kövek mögött üreg van, de ez már
abból is gyanítható volt, hogy ezek a kövek nem mohosak, mint a környező kövek
mindegyike. Az is bizonyított, hogy ezt a
helyet vízzel elárasztva tartották, ahogy a
régi írások is említik.
A kirándulás tapasztalatait összegezve
elmondhatjuk, hogy az előző évi előadás
alapján többet vártunk, azaz nagyobb volt
a várakozás, mint az élmény, amit kaptunk.
Úgy tűnt, hogy a társaság jó része nem rendelkezik olyan képzelőerővel, hogy ott a
helyszínen látottakba bele tudja képzelni,
hogy itt lehetett egy bástya vagy ott lehetett
egy templom.

Szeretetvendégség

S

zigetvári József, a Summerfest főszervezője a korábbi évekhez hasonlóan
ebben az évben is azzal a kéréssel fordult a
városi nyugdíjas szervezetekhez, hogy vegyenek részt a magukkal hozott ételekkel
külföldi vendégek részére augusztusban
rendezett szeretetvendégségben.

A mellékelt fényképek azt bizonyítják,
hogy az OMNYE vállalkozó kedvű asszonyai ezúttal is kitettek magukért, a hazai
konyha ízeit láthatóan örömmel fogadó
vendégek kedvére.
Köszönet érte a közreműködőknek!

HUMOR KOCKA
Ennek a témakörnek folytatása lett ez a
kirándulás, amelyen a professzor úr segítségével meglátogattuk a kutatások tárgyát
képező helyszínt.
Először azt a területet jártuk be ahol
Ős-Budavár vélt romjai helyezkednek el.
Ma itt csak egy kőtenger van néhány olyan
maradvánnyal, amelyekbe jó fantáziával
bele lehetett képzelni a várrom egyes részeit, a hatalmas vár falait, bástyáit. Nehezen lehetett felfedezni – laikus szemmel
– olyan köveket, amelyeket emberi kéz
alakított. hogy ezekből a feltételezésekből
ki mennyit hisz valósnak, az mindenkinek
szíve joga.
A kirándulás második felében a feltételezett fejedelmi sírok helyszínére mentünk. Ahogy az közismert Attilát három
fém közé temették el és valóban itt van az

A „Mi történt azóta…” kérdésre adott
válaszból azt szűrtük le, hogy gyakorlatilag
semmi. Folyamatban lévő régészeti ásatás
nyomait nem lehetett látni. A professzor úr
végül elmondta, hogy a régészeti ásatások
most más területekre kaptak prioritást, pl.
Szigetvár környékén Szulejmán szultán
sírjának felkutatása, stb.
Számunkra a kirándulás, a sok séta, a jó
levegő nagy élményt nyújtott, de a szakmai
rész kis csalódást okozott.

Két rendőr szolgálatban járja
az utcákat, amikor meglátnak
egy piroslámpás házat.
Azt mondja az egyik:
– Te, ez egy baromi jó hely.
Képzeld, lehet kajálni, piálni,
szeretkezni és a végén kifele
menet még egy ötezrest is a
zsebedbe dugnak.
– Na ne mond! Honnan tudod?
– Az asszony mesélte.
–•–
– Nagypapa! Koporsós temetést kérsz, vagy inkább hamvasszunk?
– Lepjetek meg!
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Világjárók klubja

O

Nádasy István – Madeira

któber 19-i klubnapunkon Nádasy
István tartott video vetítéses előadást
Madeiráról.
A részben saját video- és fotófelvételek,
részben dokumentumok és átvett anyagok
alapján készült úti beszámoló nagy tetszést
aratott.

Sziva Miklós

1978– Vegyészmérnöki oklevelet szerez
a Veszprémi Vegyipari Egyetemen
1978–1980 Különböző beosztásokban
dolgozik a Dunai Finomító termelő
üzemeiben
1980–1985 Üzemvezető helyettes - Fenolos, Propános üzemek, Paraffingyár,
Bitumengyár
1985–2002 Üzemvezető – Bitumengyár,
Benzin- és Gázfrakcionáló, AV-3, MSA
üzemek
1992– Közgazdász végzettséget szerez
2002–2003 A Technológia helyettes vezetője
2003–2012
Üzemcsoportvezető
–
Desztilláció és tárolás, Bázisolaj és
paraffingyártás, Aromás üzem és Hidrogéngyártás
2013–2017 Üzemeltetés vezetője, MOL
Dunai finomító
1980–2016 A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) százhalombattai csoportjának vezetőségi tagja, 1990–2016 között elnöke is
2008–… Az MKE Felügyelő Bizottságának tagja, egy cikluson át elnöke, jelenleg újra tagja
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Megismerkedhettünk a Portugáliához
tartozó sziget történelmével, kultúrájával
és gazdag szubtrópusi növényvilágával. A
meredek hegyoldalakon hatalmas munkával, nemegyszer veszélyes körülmények
között alakították ki a ma bőven termő
teraszos kerteket. A mezőgazdaság eredményes műveléséhez öntözővízre volt
szükség, amelyet a hegyekből vezettek le,

és osztottak el nyílt csatornákon, az úgynevezett levadákon keresztül a sziget minden
részébe. A vízvételezés szigorú szabályok
és ütemezés mellett történik az egyes gazdaságok részére.
Magyar történelmi vonatkozás, hogy
száműzetése végén itt temették el IV. Károlyt, az utolsó Habsburg uralkodót a hegyen fekvő Monte városka templomában.
Érdekes látni ilyen messze Magyarországtól a koszorúkat a nemzeti színű szalagokkal. A templom elől indul a tobogánozás,
ami az egyik legközkedveltebb turistaprogram. A tobogánozás az, amikor egy ves�szőből font kosár jellegű szánkóba ülnek a
vállalkozó szellemű turisták és lecsúsznak
a hegyről a városba oly módon, hogy két
szalmakalapos helyi fickó irányítja, tolja
őket a jó csúszós, tekergős utcákon.
Madeira a nyugalmas, konszolidált
pihenés, a könnyed kirándulások, sétálgatások szigete. Mérete alapján, a sziget
lényeges, elszórt látnivalóinak megtekintése nem igazán fáradtságos feladat.
Jellemzően 30 és 70 kilométer közöttiek
összesen a megteendő távolságok az egynapos kirándulások során. A szigeten
több botanikus kert is van csodálatos növényekkel.

Rendkívüli közgyűlés

Őrségváltás egyesületünknél

O

któber 19-i klubnapunkon tartottuk
meg egyesületünk rendkívüli közgyűlését, amelyen nyolcvanöt tagunk vett
részt. Ez hetven százalék feletti részvételi
arányt jelentett.
Nádasy István elnök beszámolt az elnökség elmúlt időszakban végzett munkájáról, döntéseiről. Ezt követően bejelentette,
hogy az Alapszabály értelmében nyolc év
után lejárt az elnöki mandátuma.
A közgyűlés ezt tudomásul vette, majd
titkos szavazással egyhangúlag Sziva
Miklóst választotta meg az OMNYE új elAZ OLAJIPARI MŰSZAKI NYUGDÍJASOK EGYESÜLET

ezúton tanusítja, hogy

NÁDASY ISTVÁN úr

az egyesületünk alapító elnökeként, 2009 és 2017 között
kiemelkedő munkát végzett, amellyel nagyban hozzájárult
szervezetünk sikeres működéséhez és elismertségéhez.
Ezért részére az egyesület tagsága a mai nappal az :

ÖRÖKÖS TISZTELETBELI ELNÖKI
címet adományozza

Százhalombatta, 2017 október 19.
................. ................. ................. .................

az OMNYE elnöksége részéről

................. ................. .................

az OMNYE ellenőrző bizottsága részéről

nökének. Sziva Miklós negyven éve dolgozik a DKV-nál és jogutódjánál a MOL
Nyrt-nél. Végigjárta a szakmai ranglétra
fokozatait műszakos mérnöktől kezdve a
százhalombattai finomító termelésvezetői posztjáig. Személye összekötő kapocs
lehet a MOL Rt. mai vezetése és a korábban nyugdíjba vonult egyesületi tagok
között.
A közgyűlés végén a hivatalban lévő elnökség részéről Pogány Gyula köszönte
meg Nádasy úr nyolcéves elnöki munkáját, amellyel jól képviselte az egyesületet
úgy a MOL Rt. mint az önkormányzat és
a különböző intézmények felé. Oklevelet
adott át a leköszönő elnöknek, ezzel a tagság a 2009 és 2017 közötti tevékenységét
elismerve részére az „Örökös tiszteletbeli
elnöki” címet adományozza.
Biztosak vagyunk abban, hogy eddigi
tapasztalataink és hagyományaink alapján
az új elnök vezetésével is sikeres lesz Százhalombatta legnagyobb nyugdíjas szervezetének a működése.

OMNYE különszám

Lapszemle a Dogozók Lapja korábbi lapszámaiból

N

ovemberi klubnapunkon tagtársunk,
Buda Dénes, a DKV Dolgozók Lapja volt
főszerkesztője tartott rendhagyó lapszemlét
az újság 1989-1991 közötti számaiból.
A mondás szerint nincs unalmasabb a
tegnapi újságnál, de a több mint 25 évvel
ezelőtti lapszámok rendkívül érdekes és
mozgalmas időszakot idéztek vissza. A
politikai és gazdasági rendszerváltás évei
voltak ezek, a demokratikus többpárti
választásokkal, a szakszervezetek aktivizálódásával és az OKGT, benne a Dunai

Kőolajipari Vállalat átalakulásával. A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetén belül
létrejött – később önálló szakszervezetet
alakító – „műszakos bizottság” többletjuttatásokat, nagyobb megbecsülést sürgetett
a három műszakban dolgozók részére. A
hazai kőolaj- és gázipar szervezeti és tulajdonosi átalakulásának előjeleként 1990
októberére lekerült a DKV irodaépületének homlokzatáról a – Tizenkétszeres
Kiváló Vállalat” címet hirdető tábla, de a
piacgazdasági viszonyokhoz igazodó MOL
részvénytársaság megalakulására még egy
évet kellett várni.

Az 1990 októberében megválasztott városi önkormányzat egyik első intézkedésként bevezette a jogszabály által lehetővé
tett legmagasabb mértékű iparűzési adót.
A DKV a mértéket nem vitatta, viszont dr.
Rátosi Ernő vezérigazgató javaslatot tett az
adó környező települések közötti megosztására. Az erre irányuló tárgyalások nem
vezettek eredményre, az adó a továbbiakban teljes egészében Százhalombattát gyarapította, megalapozva a következő évek
kiemelkedő városi bevételeit.

Egy 1989 végi cikk sürgette a tanácsi
bérlakások értékesítését, ami azután 1-2
éven belül meg is történt, és a finomító
beszerzésre tervezett legkorszerűbb IBM
9377 típusú számítógépének a központi
memóriája 8 Mbyte, a háttérmemóriája
pedig 2,3 Gbyte teljesítményű volt, miközben ma pár ezer forintért 16 vagy 32
Gbyte-os pendrive-ot vásárolhatunk.
A lapszemle sikerén felbuzdulva a folytatást is tervezzük az „olajos” múlt, a hagyományok megőrzésének szándékával.

Mikulás est
2017. december 2-án tartottuk szokásos
Mikulás napi ünnepségünket a Barátság
Kulturális Központban. 66 felnőtt (szülők
és nagyszülők) valamint 55 unoka vett részt
az eseményen. A gyerekek nagy örömmel
közreműködtek a játékos verses előadáson
és énekekkel, kisebb versekkel köszönték
meg az ajándékokat.

Humor
az irodalomban

N

ovemberi klubnapunkon vis�szatérő vendéget köszöntöttünk
Bálint Ferencné nyugalmazott középiskolai tanár személyében, aki „Humor az irodalomban” címmel tartott
előadást.
Bevezetőként idézett az Internetről: „a nevetés univerzális csodaszer,
amely úgy működik, mint a drog vagy
az alkohol.”
A hallgatóság megismerhette a humoros irodalom történeteit a görög Arisztofanésztől Bocaccion és
Moliére-en át Petőfi Sándorig valamint Karinthy Frigyesig. „Ádámka
meg Évike/Édenkertnek végibe/Hancúroztak, ittak, ettek/Állatokkal verekedtek.”
Szóba került Varró Dániel is, aki a
nagy elődök méltó követője.
Az előadás végére a hallgatóság elmondhatta, hogy régen nevetett
annyit mint az eltelt másfél órában,
vagyis részesült az „univerzális csodaszerből”.

HUMOR KOCKA
Egy ember betelefonál a rendőrségre.
– Halló, rendőrség? Kérem, jöjjenek azonnal a Rezeda utca
8-ba, mert betörő van a lakásban!
– Hogy hívják?
– Nem kérdeztem tőle
–•–
– Nem vagyok teljesen biztos –
mondja az orvos a betegnek –
csak feltételezem panaszainak
okát. Valószínűleg az alkohol a
hibás.
A páciens megértően elvigyorodik.
– Semmi baj dokikám. Ez velem
is előfordul. Majd eljövök újra,
ha józan lesz.
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Dr. Rátosi Ernő (1931–2017)
2017.június 22-én megdöbbentő hírt kaptunk. Életének 86.
évében elhunyt Dr. Rátosi Ernő, a Dunai Kőolajipari Vállalat (DKV) nyugalmazott vezérigazgatója.

R

átosi Ernő 1931-ben született egy kis faluban, Zalagyömörőn. Karrierje egykori falujából indult el, eminens
diák volt a gimnáziumban. A Veszprémi Vegyipari Egyetemen
1960-ban vegyészmérnöki diplomát szerzett kiváló eredmén�nyel. A csepeli finomítóban kezdte olajipari pályafutását. 1963ban Péceli Béla főmérnök hívta Százhalombattára, ahol a DKV
beruházásának I. ütemében három üzem építésének előkészítését végezte. 1968-tól főtechnológusként dolgozott a finomító
II. ütemének előkészítésén, mintegy húsz üzem megvalósításában vett részt.

1973-ban a DKV főmérnöke, 1975-ben igazgató, majd
1980-tól 1991-ig, nyugdíjazásáig a vállalat vezérigazgatója
volt. A vállalat vezetőjeként is több fontos beruházást irányított, többek között a katalitikus krakk (FCC) üzemcsoport
1984-es beruházását, amit egyik legnagyobb szakmai teljesítményének tartott. Magyarországon elsőként épült ilyen üzem,
amely akkor világszínvonalúnak számított.
A városért tett erőfeszítésekért 1999-ben megkapta a legnagyobb városi kitüntetést, a Díszpolgári címet.
1991-től 1995-ig a MOL Zrt Igazgatóságának tagja volt. Ezt
követően is az olaj- és gázipar modernizációjának résztvevője,
szakértőként tevékenykedett a MOL Termékelőállítás és Kereskedelem divíziójánál 2003-ig. 2007-ben a MOL Életpálya
elismeréssel tüntette ki.
Egész életében a szerénység és az alázat volt rá jellemző,
kivívta a szakma és munkatársai megbecsülését. Hite, kiváló
szakmai tudása segítette elérni a hazai és nemzetközi sikere-
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ket. Emléke itt marad velünk és mindaz, amit az olajiparért és
Százhalombattáért tett.
Mély együttérzéssel osztozunk a család gyászában.
Dr. Rátosi Ernő temetésén a búcsúbeszédet, Nádasy Isván, az
OMNYE elnöke, mondta el:
„Tisztelt Vezérigazgató Úr, Kedves Ernő!
Ravatalod előtt megrendülve állva, a MOL Magyarország, a
Dunai Finomító és az Olajipari Műszaki Nyugdíjasok Egyesület nevében is szólok hozzád. De kívánok szólni mindazok
nevében is, akik szerettünk és tiszteltünk téged.
Szerettünk, mert minden helyzetben—választott falubíró
édesapádtól is tanulva-kerested és meg is találtad a legemberségesebb megoldást. Mindenkor fontos volt számodra a
kulturált, a biztonságos munkahely megteremtése. Számos
intézkedést hoztál annak érdekében, hogy ne csak a technológiák, hanem az azokat működtető munkatársak munkahelyei
is legyenek korszerűek. Sőt a DKV kerítésén kívül is mindig
megtaláltad annak a módját, hogy a Százhalombattán lakó dolgozók életkörülményeit, s így persze a többi lakosét is javítsad.
Bölcsőde, iskola és szabadidős létesítmények jelzik törekvéseid
eredményeit, amit a város is elismert a Díszpolgári cím adományozásával. Érzékeltük továbbá a finomítói munkatársak javadalmazásának növelésére szolgáló törekvéseidet is. Közvetlen munkatársaiddal együtt végül is sikerült olyan munkahelyi
légkört kialakítani, melyben sokunk lelkesen járt be dolgozni.
Tiszteltünk, mert döntéseid majdnem minden esetben helyesnek bizonyultak és a finomító javát szolgálták. Elődeid által
elért eredmények bázisán irányításoddal a DKV-ból európai
színvonalú finomító jött létre.
– a szervesen egymásra épülő technológiák bevezetése, az új,
s újabb üzemek építése
– az előd példáját is követő, állhatatos, a munkakör megtartását is kockáztató küzdelem a legkorszerűbb, legeredményesebb technológiák alkalmazásáért.
– a mindenkori minőségi előírások szigorú betartatása, sőt a
nemzetközi, egyre szigorodó minőségi követelményeknek való
megfelelés, idő előtti teljesítése
– a legkorszerűbb folyamatirányító rendszerek alkalmazása
– a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése
– a számítógép által támogatott rendszerek bevezetése
– más európai finomítókkal történő összevetés gyakorlatának alkalmazása
– a hatékonyság növelése
– s végül, ama szemlélet megteremtése és megszilárdítása,
melyben a vállalat számára nincs fontos és kevésbé fontos terület, csak egymásra épülő és egymást segítő tevékenységek
összessége.
A teljesség igénye nélküli felsorolásban ezek alapozták meg
sikert.
Szakmai pályafutásodat többször, több helyen megismerhettük, de ennek részleteit jobban megismerve az irántad tanúsított tisztelet csak nőt. Annak ellenére, vagy talán ezért is, lettél
sikeres vezető, hogy egyetemistából - az első év után - politikai
megbízhatatlanságod miatt segédmunkás lettél. Hortobágyon
aztán villanyszerelővé váltál és sztahanovista elismerésben
cikk a 21. oldalon folyt.
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cikk folytatása
részesültél. Bebizonyítottad, hogy kétkezi munkában is megállod a helyed, s így méltó vagy a bizalomra. Visszakerültél az
egyetemre, s így került tíz évedbe a kiváló minősítésű diploma
megszerzése öt év helyett. Mint kezdő mérnök három műszakban ismerkedtél a csepeli finomító működésével, majd
Százhalombattára jöttél technológusnak, ahonnan elhívtak a
Nehézipari Minisztérium egyik munkatársának. A finomító
történetének legnagyobb tragédiája után visszahívást nyertél és főtechnológusi beosztásban irányítottad a technológiai feladatokat. Ezt követően lettél a DKV, sorban a harmadik
vezetője, majd vezérigazgatója. Szakmai pályafutásod csúcsa
a Katalitikus Krakk üzem létrehozása, mely a hatékonyság, a
korszerűség és a jelentős gazdasági haszon mellett ugrásszerűen változtatta jó irányban a finomítói kultúrát.
Pályafutásodat magad egy interjúban úgy ítélted meg, hogy

„szerencsés helyzetben voltam, mert főnökeim mindig elismerték tehetségemet és tudásomat.”
A magyar olajipar privatizációját követően –sajnálatos módon-nyugállományba vonultál, de nem szakadtál el. Szakértőként dolgoztál tovább, rendszeresen jártál Százhalombattára, s
jelentél meg minden olyan rendezvényen, amely a finomítóval
volt összeköthető. Így láthattunk viszont az igazgatói találkozókon, az évfordulós üzemi és városi rendezvényeken és az
egyesület egyes eseményein is. Miközben egészségi állapotod
lassan, de folyamatosan romlott. Erőd gyengült, egyre nehezebbé vált a beszéd számodra, míg végül, legnagyobb sajnálatunkra már beszélni sem tudtunk egymással.
Pedig joggal mondhattad volna még el, hogy „ama nemes
harcot megharcoltam, pályámat megfutottam, a hitet megtartottam”
Tisztelt Vezérigazgató Úr, Kedves Ernő
Nyugodjál békében!

November 21-i klubnapunkon Rátosi Ernőre emlékeztünk
Katona János megemlékezése
Rátosi Ernőről…

R

átosi Ernőt még a Veszprémi Egyetemen ismertem meg mintegy hatvan évvel ezelőtt, majd több évtizeden
keresztül volt szerencsém vele egy csapatban –a DKV-ban dolgozni. A hos�szú időszak alatt a szakmai tudása és a
vállalat iránti feltétlen elkötelezettsége
mellett módom volt megtapasztalni
igazi emberi nagyságát is, a kulturált,
közvetlen modorú vezetőt, aki mindig odafigyelt az EMBERRE,az emberi
problémák iránt nem maradt érzéketlen.
Számos esetben én magam közvetlenül
is tanúja és részese voltam segítőkészségének és emberszeretetének. Egyik ilyen alkalom volt, amikor felkérést kaptam arra,
hogy a közelgő vállalati Nőnapi ünnepségre írjak egy ünnepi köszöntőt és mondjak
beszédet a színházteremben a DKV nő
dolgozói részére. A beszédet megírtam,
elérkezett március nyolcadika, a vezetőség
gyülekezett a vezérigazgatói irodában. Ekkor Rátosi Ernő kezet fogott velem és úgy
látszik ebből érezte, hogy valami gondom
van, mert azt kérdezte: izgulsz? Persze,
hogy izgulok, válaszoltam, hiszen életemben ez lesz az első szereplésem ilyen nagy
hallgatóság előtt. Ő azonnal segíteni akart
és saját kezűleg töltött a repi konyakból,
mondván: idd meg, ez majd megnyugtat.
A többiek persze nem kaptak, csak én voltam a kiváltságos. És Ernőnek igaza lett,
mert miután a konyakot felhajtottam és
levonultunk a színházterembe, nyugodtan, gond nélkül elmondtam az ünnepi
beszédet, még jól meg is tapsoltak.

Másik esetben egy zalaegerszegi utazásra került sor a vállalati gépkocsival,
melyet maga Rátosi Ernő vezetett. A
finomítói program befejeztével elindultunk hazafelé, majd a Balaton mellett
haladva egyszer csak a főútról lekanyarodtunk és Ernő így szólt: „most pedig
pincelátogatást teszünk, meghívlak benneteket (négyen voltunk összesen) egy
borkóstolóra a saját pincémbe, a saját
boromból.
Valamennyien nagy várakozással tekintettünk a nem mindennapi élvezetek
elé, már úgyis szomjasak voltunk. Ernő
hozta a finom badacsonyi bort és a lopóból töltött mindenkinek, csak nekem
nem. Még mielőtt nagyon elszomorodhattam volna, közölte velem, hogy szeretné, ha én vezetném az autót hazáig,
mivel ő a hétvégére itt maradna szőlőt
művelni és a család majd haza szállítja.
Hát ezért nem kóstolhattam meg a rizlinget. Hátrányom azért mégsem származott az esetből, mert mikor átadta
a kocsi dokumentumait és a kulcsot,
egyúttal a kezembe nyomott egy literes
palackot tele borral, azzal, hogy majd
otthon fogyasszam el, szolgálatom jutalmául. Ezt a feladatot becsületesen végre
is hajtottam.
Ezek a történetek is azt mutatják,
hogy a főnökünk nem csak jó vezető, de
jó kolléga, mi több jó barát is volt egyszerre.
A továbbiakban szeretnék idézni néhány mondatot abból a levélből, melyet
dr. Rátosi Ernő a nyugdíjba vonulását
megelőzően 1991. december 17-én írt és

szűk körben közre adott:
„…Egy aktív életet éltem le az olajiparban és talán nem tűnik szerénytelenségnek, ha azt mondom, annak szolgálatában….ez normális élet volt, amiben
a küzdelmek váltakoztak a nyugodtabb
időszakokkal, és természetesnek tartom, hogy benne a küzdelmek domináltak, hiszen minden a fejlődés érdekében
végzett munka ezzel jár, különösen akkor, ha a makro környezet(gazdaság)
nem igazán preferálja azt. Ilyenkor
fontos igazán az ember kisebb léptékű
környezete, a vállalati kör és közvetlen
munkatársai magatartása.
Ebből kiindulva köszönetet kell mondanom minden kedves munkatársamnak azért, hogy a DKV-ban eltöltött 28
év alatt, minden beosztásomban magam
mellett érezhettem e nagyszerű kollektíva kisebb vagy nagyobb részének, igazgatói beosztásomban szinte egészének
alkotó támogatását, egységét és kiállását
a célok kitűzésében és elérésében. Így
aztán mindvégig szerencsés embernek
érezhettem és érzem ma is magam, mert
nincs annál jobb érzés és fontosabb dolog, minthogy az ember környezetével,
munkatársaival egyetértésben munkálkodjék. Ami a jövőt illeti, optimizmust
szeretnék sugallani mindenkinek. Hiszem, hogy az ország szekere jó irányba
fordult, és hogy a történelem igazságot
szolgáltat majd sokat próbált népünknek e sorsfordulós időszakban.”
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Gombás Vilmos megemlékezése
Rátosi Ernőről…

E

rnőnek volt humorérzéke, szerette a
tréfát.
Az 1970-es évek második felében az esztergomi Fürdő szállodában rendeztük meg
a DKV FMKT (Fiatal Műszakiak Közgazdászok Tudományos dolgozatai) előadásait, nyilvános értékelését. Lehettünk ott
vagy hetvenen. Két napig tartott, a vezetőkből állt a zsűri. Az első napi ebédnél
nagy feladatot jelentett a kevés pincérnek
ennyi embert „egyszerre” kiszolgálni. Úgy
segítettek magukon, hogy az asztalokra
már az evőeszközökkel egy időben előre
kitették a savanyúságot és a tortaszeleteket.
Délben mindenki gyorsan elhelyezkedett,
éhesek voltunk. A forró húslevesekre így is
várni kellett, amíg tálakban széthordták a
hosszú asztalokhoz.
Az egyik asztalvégen maradt egy üres
hely. Kérdeztem várnak-e valakit, vagy oda
ülhetek? Jött a válasz: „az ül ide, aki akar”.
Leültem hát. Ott ült Cserháti Károly, dr
Horváth József, velem szemben Dr Rátosi
Ernő. Ebédeltünk, beszélgettünk. Mikor a
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harmadik fogáshoz értünk, ahogy szaggatom a süteményes villával, érzem a tortán,
hogy iszonyúan sós. Anélkül, hogy felemeltem volna a fejem, a szemem sarkából
körbenézek, de mindenki szótlanul eszi.
Nem értettem. Arra gondoltam, bizonyára az én ízlelőbimbóim bolondultak meg.
Ha tényleg sós lenne, nem enné mindenki
szótlanul. Valahogy legyűrtem. Már a kávénál tartottunk, amikor Rátosi Ernő nem
bírta tovább, jó hangosan megkérdezte:
„Vili, nem volt sós a tortád?”
Leesett a tantusz, aha’ csak az enyém volt

az! Tettetett flegmasággal válaszoltam: az
volt, de én így szeretem. Na, erre körben
kitört a nevetés. Kiderült – elmondták,
hogy ameddig vártak a levesre - Ernő anélkül, hogy tudná, kit hoz a véletlen a vele
szemben lévő helyre jó alaposan megsózta az illető tortáját, számítva, hogy milyen
meglepődött képet vág majd, hozzá, amikor látja, hogy mindenki panasz nélkül
eszi, az övé, meg csaknem ehetetlen.
Állítólag ekkor derült ki rólam, hogy jó
a toleranciám, kis dolgokon nem esem kétségbe…

Van ilyen az életben
Egyszerre mentünk ebédelni. Udvariasan előre engedtem a sorban.
Így előbb ő választhatott a tálalópultra kikészített különféle ételekből, amiket folyamatosan töltöttek fel a konyha felől. Kiss Sándor
volt a szakács. Falumbéli, tán még a gyerekkorból ismerős. Mikor
meglátott, rögtön rám szólt: várj, van rántott gomba, egyél egy kis
hortobágyi húsos palacsintát is, aztán még a pult végén levő túros
rétesre hívta fel a figyelmem. Ernő, amire utolértem, addigra már
a pénztárnál fizetett. Hátranézett, elmosolyodott és azt mondta:
„akárki, akármit gondol, ennél a vállalatnál mégsem a vezérigazgatónak van a legjobb dolga”
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