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Tisztelt Olvasó!

ezedben tartva a 2018-as évről készült
kiadványunkat, megállapíthatod, hogy
ez az év is bővelkedett érdekes programokban, tartalmas kirándulásokban.
Lassan hagyománnyá válik, hogy az újévet
január elején múzeumlátogatással indítjuk. Ebben az évben a Dohány utcai zsinagógát és Zsidó
Múzeumot kerestük fel. Az érdeklődés olyan nagy
volt, hogy a vezetést csak két csoportban lehetett
lebonyolítani.
Májusi külföldi kirándulásunkat a szomszédos
Ausztria csodás hegyi tájaira: Salzkammergutba
és a Hohe-Tauern hegységbe szerveztük. A résztvevők ezúttal is felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. A nyárvégi hazai kirándulásoknak már
nem könnyű új helyszínt találni, ez azonban
ismét sikerült. Zsóri-fürdői bázissal az Északiközéphegység és a Tisza-tó vidékét barangoltuk
be. Rendhagyó módon volt egy „ráadás” hazai kirándulásunk is. Kiskunmajsán töltöttünk néhány
kellemes napot a gyógyfürdőzés és a gasztronómia
jegyében.
Az elmúlt év több újdonsággal is szolgált az
OMNYE életében. Ezek közé sorolhatjuk a jól
sikerült farsangi est kabaré előadását, vagy a
MOL-OMNYE Szakmai Nap hat csapatos izgalmas vetélkedőjét. Elnökünk kezdeményezésére
elmozdultunk az egészségesebb életmód irányába
is, ezt szolgálták az ingyenes erőnlét állapot felmérés és az azt követő sportnapi rendezvények.
Október hónap szomorú aktualitását jelentette
az 1968-as AV-2 üzemi tragédia ötvenedik évfordulója. Részt vettünk a MOL Nyrt. finomítói
megemlékezésén és szűkebb egyesületi körben is
felidéztük a tragikus eseményt, tisztelegtünk az
áldozatok emléke előtt.
És ha már szomorú dolgokra emlékezünk, gondoljunk az év során elhunyt tagtársainkra, Pergel
Józsefre és Varga Attilára. Emléküket megőrizzük.
Nehezen hihető, de 2019-ben már tíz éve lesz,
hogy negyven DKV-s nyugdíjas műszaki szakember megalapította az egyesületünket. Az évfordulót ünnepi közgyűléssel, visszaemlékezésekkel
szeretnénk megünnepelni.
Az, hogy az elmúlt évben gazdag programjaink lehettek, nagyban köszönhető a támogatóinknak. Köszönet érte Százhalombatta Önkormányzatának, a MOL Vegyész Szakszervezetének és
MOL Nyrt-nek.
Egy egyesület életében tíz év már „felnőttkornak” számít. Ebből az alkalomból a hagyomán�nyá vált jelszavunkkal köszöntjük egyre növekvő tagságunkat, tagjelöltjeinket és barátainkat:
„Folytassa OMNYE!”

OMNYE különszám

A

Látogatás Európa legnagyobb zsinagógájában

z OMNYE 2018. január 10-ei budapesti
kirándulása az 1859-ben átadott Dohány
utcai zsinagógába vezetett. A stílusában mór
és a romantika ötvözte templom öt éven át, az
Óbudáról Pestnek erre a részére települő, zömében zsidó kereskedők adományaiból és az
eladott padjegyekből épült fel.
A templom nagysága a korabeli fővárosi zsidóság jelentőségét, magas színvonalú gazdasági
és kulturális igényét bizonyítja. A két hatalmas
kupolás torony, a magas ablakok, az impozáns
fülkék és az egyszerűen szépséges főoltár, nem
véletlenül lett Európában híres. Méreteit tekintve a világon a második helyen áll, míg Európában büszkén foglalja el az első helyet.
A keresztény templomokhoz hasonlító, három hajós, meleg színárnyalatú, gazdagon díszített, két szószéket és orgonát is magában foglaló belső tér 1200 négyzetméter, a földszinten
1497 férfit, az emeleti karzaton 1472 női ülést
befogadni képes zsinagóga az akkori zsidóság
asszimilációs törekvéseit fejezte ki. A zsinagóga
homlokzatának mindenképpen keletre, Jeruzsálem felé kell néznie, ez ősi szabály, ezért egy
kisebb törésvonal keletkezett a Dohány utcai
bejáratnál, ami eltér az utca irányától. Belül,
a keleti főfalon elhelyezkedő frigyszekrényben
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által életre hívott Emanuel-alapítvány támogatta.
Utunk következő állomása Herzl Tivadarnak,
a cionista mozgalom megalapítójának egykori
szülőháza helyén felépített Zsidó Múzeumba
vezetett. Itt betekintést kaptunk a zsidó családi
élet hétköznapjaiba, tárgyakat, viseleteket láttunk. Tájékoztatást kaptunk a tóra és a talmud
szerepéről, láttuk az un. zarándok ünnepek
(peszah/húsvét, savnot/pünkösd és a szukkot/
sátrak ünnepe) szépséges tárgyait. Megismertük a főbb zsidó ünnepek, így a RosHássána
(Zsidó Újév), a Jom Kippur (engesztelés napja) és Hanuka (a fények ünnepe) tartalmát, az
ezekhez kapcsolódó használati tárgyakat.
Végül a gettó, a holokauszt szívszorító emlékei adtak alkalmat a befele fordulásra és a néma
szolidaritásra.

őrzik az ősi Tóra-tekercseket. A magyar neológ
zsidóság zsinagógájában ma 14 Tórát őriznek,
tudtuk meg az idegenvezetés során.
A Hősök temploma ma már elválaszthatatlan része a Dohány utcai zsinagógának. 10 000
magyar zsidó katonának állít emléket, akik az
első világháborúban dicsőséget szerezve hősi
halált haltak.
Megtudtuk azt is, hogy a Magyarországon
működő 35 zsinagóga közül 25 Budapesten
található.
A zsinagóga udvara egyben temetkezési hely.
Bár a zsidó szokás szerint a temetőket nem helyezik a zsinagógák mellé ez a második világháború körülményei közt, szükségből jött létre. A
temetőhöz kis parkot építettek, melyben emlékmű őrzi a számtalan életet megmentő Raoul Wallenberg, Giorgio Perlasca és Per Anger
nevét.
A kert mellett van a Holokauszt-emlékpark.
Itt látható a Varga Imre által tervezett, vörös
gránit talapzaton álló, szomorúfüzet mintázó
[fém], a „Holokauszt áldozatainak emlékfája”,
amelynek leveleire ki-ki felvésetheti meghalt
hozzátartozója nevét. Létrejöttét Tony Curtis

A zsinagógában tett látogatásunk befejezéseként közös ebéden vettünk részt a Kazinczy utcai Carmel kóser étteremben. Az
autentikus zsidó ételek nagy sikert arattak
a tagjaink körében. A maceszgombóc leves
és a sólet mellett kipróbáltuk desszertként
a flódnit, amelynek receptjét most közreadjuk. A flódni a tradicionális zsidó konyha
egyik legismertebb süteménye.
Hozzávalók: - fél kiló liszt, 22 dkg libazsír
vagy 25 dkg vaj, 2 tojás sárgája, 3-4 evőkanál édes fehér bor, csipet só, 20 dkg cukor,
töltelékek.
A töltelékek kivételével az alapanyagokat
összegyúrjuk, majd a tésztát hűtőbe tesszük,
annyi időre, amíg a töltelékekkel elkészülünk, majd öt egyforma részre osztjuk. A részeket elnyújtjuk egyenletesen téglalap alakúra, s olyan vékonyra mint a levestésztát.
A kikent pléhre rátesszük az első részt,
erre máktöltelék kerül. Majd a második
tésztarészre almatölteléket, a harmadikra
diótölteléket és a negyedikre szilvalekvárt
teszünk. A tetejére az ötödik tésztát tesszük,
megkenjük tojással és villával megszurkáljuk. Azután jó meleg sütőben kisütjük. A
tölteléket külön-külön pici fehérborral fel
kell főzni, majd a kihűlt tésztarétegekre
tenni. A máktöltelékhez kevés mazsolát és
reszelt citromhéjat, a diótöltelékhez néhány
kocka étcsokit és reszelt narancshéjat, az almatöltelékhez pici őrölt fahéjat és vaniliát
lehet adni. A süti csodás komplett íz világot
nyújt a fogyasztók számára. Jó étvágyat!
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Egy emlékezetes tűzeset – máig érvényes tanulságokkal

J

anuári klubnapunkon tagtársunk,
Pogány Gyula, a MOL Rt. Feldolgozási és Kereskedelmi Ágazat volt igazgatója ismertetett egy esettanulmányt egy
1997-es tartálytűzről.
Egy augusztusi zivataros estén villámcsapás miatt kigyulladt a 40002 számú úszófedeles tartály a benne tárolt vegyipari benzinnel a Dunai Finomítóban.

Az esemény számos tapasztalattal és tanulsággal szolgált. Ezúttal is bebizonyosodott, hogy a tartálytüzek leggyakoribb
gyújtóforrása a villámcsapás. Ezért nagy
gondot kell fordítani a villámvédelmi rendszerek karbantartására és fejlesztésére.
A kettős körgyűrű tömítés lényegesen
csökkenti az úszótetős tartály tűzkockázatát,
a szóban forgó tartálynál ez a korszerűsítés
még nem történt meg. Az is megerősítést
nyert, hogy a legjobb tűzoltási taktika mindig az adott helyzettől függ. Esetünkben az a
körülmény, hogy a szomszédos tartály védőgödrében fel lehetett állítani az emelőkosaras járművet, szerencsésnek bizonyult. Első
esetben került sor a részben még égő tartály
tetején kézi sugárcsövek bevetésére. Ehhez
tűzoltókat kellett felküldeni a tartályra ezt
megelőzően a tűzoltás vezetőjének gondosan
mérlegelnie kellett a kockázatot.

Az 1995. január elsejével létrehozott saját
ipari tűzoltóság, a FER Tűzvédelmi Egyesülés vonult elsőnek a tűzjelzésre, ehhez később csatlakozott az Érdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság. Felderítés után üzembe
helyeztek egy akkori maximális kapacitású
(3600 liter/perc) hab-vízágyút és elindították
a tartály habfolyatóit. Szerencsés körülmény
volt, hogy a szomszédos tartály, karbantartásra le volt ürítve és a rézsűje át volt vágva.
Így fel tudták állítani az emelőkosaras tűzoltó
gépjárművet és közelről, megfelelő magasságból tudták irányítani a tűz oltását. Az oltást
nehezítette, hogy kommunikációs problémák miatt a nagynyomású tűzivíz szivattyúk
indítása késve történt meg. A lángok teljes
leküzdése mintegy másfél órát vett igénybe.
A tűzeset következtében 42 millió forintos
kár keletkezett, ennek nagy részét fedezte a
MOL Rt. vagyonbiztosítási szerződése. A
kár felét a felhasznált oltóanyag ára képezte.

Fontos tanulság volt, hogy ilyen méretű
tüzek hatékony oltásához az addiginál jóval
nagyobb teljesítményű habbal oltó eszközökre van szükség.
Gombor István, a FER Tűzoltóság korábbi igazgatója beszámolt arról, hogy milyen fejlesztések történtek a tűzeset után.
Beszereztek két nagy teljesítményű habbal
oltó gépjárművet. Megterveztek és legyártattak egy mobil oltóközpontot, amelynek
habágyúja 24 ezer liter habanyagot tud eljuttatni percenként akár száztíz méter távolságra.
A tartálypark területén bővítették a
nagynyomású tűzivíz rendszert, amelyet
saját tervezésű tűzcsapokkal szereltek fel.
Fenti intézkedések eredményességét mutatja, hogy egy későbbi tűzoltási bemutatón egy ötezer köbméteres tartálynál létrehozott tetőtüzet egy percen belül sikerült
eloltani.

Soki és a nyeles kalapács esete
Egy gyönyörű májusi nagyleállási (gépészeti
javítás) napon az Aromás üzemben megjelent dr, Sokorai István műszaki vezérigazgató helyettes (továbbiakban Soki).
A fizikai rend ilyenkor totális káoszba fordul át. Ezt Soki nem tudta elviselni! Ám
az üzemi állapothoz azért igyekezett alkalmazkodni, mert az öltözéke átalakult, fehér ing, sötét nyakkendő, DKV-s bőrkabát,
bőrsisak, vasalt nadrág, gumicsizma. Ez
utóbbi jelezte, hogy most üzembe jött.
Sétált befelé a kihúzott csőkötegek, a leemelt
hőcserélő kalapok, a már darabolt páracsövek, ívek között és ezt az „idillt” fűszerezte
még a hegesztők köszörűinek – fogorvosit
megszégyenítő – sivítozása. Sokan köszöntötték, ő mindegyikre karintéssel válaszolt.
A leállási munkák összeállítói Tobola Tamás és Parádi Géza voltak, felhasználva a
társ főosztályok javaslatait, kérték bizonyos
csőszakaszok cseréjét is.
Soki csak nézte az elsőre épnek látszó rengeteg csődarabot. Látszott, hogy vérzik a gazdasági szíve, mit képzelnek ezek a fránya
gépészek!!! Bizony az elvágott NA 300-as,
NA 250-es csövek idomainál a falvastagság
nem mutatott különösebb elvékonyodást.
Csak csóválta a fejét és kérte Gézát, hogy
hozzon egy kalapácsot.
Géza tudta – 25 éve volt az üzemben –
hogy egy „öt kilós” kalapács becsapódása
jelezni fogja az elmúlt 3 év nyomait, főleg
az ívek külső oldalán. Ezerszer bilincselték
már el az itteni szakaszokon a papírvékonyra fogyott csövek és idomok kifújásait
üzemmenet alatt, hogy a leállás ne váratlan, hanem összehangolt legyen.
Soki kézbe vette az 5 kg-os nyeles kalapácsot
és egy jó nagyot odasózott az NA 250-es ív
külső felületére. A kísérlet sikerült, a cső behorpadt! Van isten! Jól van – mondta Soki
és kezet fogott a két gépésszel. Ezért fizetünk
mi Benneteket- tette hozzá!

Humorkockák
A szex boltban:
Uram! Megfelelő volt a feleségének a
múltkor vásárolt vibrátor?
- Nem igazán. Már az első nap kirázta az
összes fogtömését.
2
Aki sokat iszik, azt sírba viszik. Aki sosem iszik, azt is oda viszik.
2
Ha meghalsz, te nem tudod, hogy halott
vagy, csak a körülötted élőknek nehéz.
Na most, ugyanez a helyzet akkor is, ha
hülye vagy…
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A groteszk ábrázolása a képzőművészetben

anuári klubnapunkon László Bandy képzőművész volt a vendégünk, aki hosszú ideje
él Százhalombattán és már máskor is tartott
érdekfeszítő előadást az OMNYE tagjainak.
Ezúttal először magával a groteszk kifejezéssel ismerkedtünk meg – ami a komikumnak az a fajtája, amelyben a legszélsőségesebben ellentétes elemek egybefonódása kelt
nevetséges hatást. Az egyik elem minden
esetben valamely riasztóan torz, rút vagy félelmet, borzalmat keltő vonás, amely másfelől mulatságos, kedves, bájos vagy kicsinyességével komikus elemekkel ötvöződik.
A művészettörténetben a groteszk egy művészeti stílus, már az ókortól kedveltek voltak groteszk, karikaturisztikus ábrázolások.
A falakat díszítő festményeken, domborműveken stilizált növényi alakok keverednek
állati és emberi alakokkal. Vigyázni kell a
groteszkkel, mert könnyen sértő is lehet.

Bosch - Szénásszekér

Ördögök várják a bűnösöket és egy épülőfélben levő toronyhoz hajtják őket. Háttérben
égő rom.
A mű egyébként Madridban, a Prado múzeumban látható.
Bosch művei közül az előadó említette
még a Gent-ben látható „Keresztrevitel”
című művet, amelyen a figurák annyira riasztóak, hogy nem lenne kedvünk találkozni
velük egy sötét sikátorban. Eltorzult arcú,
karvalyorrú, hiányos fogazatú, állat módjára üvöltő emberek veszik körül a keresztjét
hordozó Krisztust, aki csukott szemmel tűri
sorsát.
Bosch ezen alkotása a festő egész munkásságáról is tökéletes képet ad: művészien
előszeretettel használta a groteszk, démoni,
félig ember, félig állatalakokat azzal a céllal,
hogy félelmet és zavart keltsen, egyben pedig az emberi gonoszságot ábrázolja. Nem
véletlen, hogy az alantas karakterjegyeket
kifejező torz, rút groteszk formák kavalkádjában csak Jézus - és a bal alsó sarokban látható Veronika – megformálása realisztikus.
Továbbiakban az előadó említette még
Pieter Bruegel flamand festő munkásságát,
aki tulajdonképpen Bosch művészetének
felfedezője is volt. Kiemelkedő művei a
Nápolyban (Museo di Capodimonte) látható „Vak vezet világtalant” című festmény
(1589-ben készült), valamint a brüsszeli Királyi Múzeumban látható „A lázadó angyalok bukása” című mű, amely élőben letaglózó élmény, az egész képet egyszerre nem is
lehet befogadni.
Megtudtuk, hogy a legnagyobb művészek
közül többen is készítettek karikatúrákat,
jeleskedtek a groteszk ábrázolásban is. Példaként említette Leonardo da Vinci, Rembrandt, Goya, majd később Picasso és Dali
nevét. A magyarok közül pedig Pór Bertalant, aki a huszadik századi magyar avant-

Bosch – Keresztrevitel
A képzőművészetben előforduló groteszk ábrázolások közül az előadó elsőként
említette Hieronimus Bosch Szénásszekértriptichon-ját. Bosch működésének egy
szakaszában nagyon kedvelte a triptichon
formájú kompozíciókat. Műve egy flamand
közmondáson alapul, amely szerint „a világ
egy szénásszekér, amelyből mindenki annyit
markol, amennyit csak bír”. Bosch képén a
szekeret mindenféle torz alak húzza a pokolba. Fejedelmek, prelátusok, császár és pápa
követik a szekeret. A szénaboglya tetején egy
szerelmespár ül, jelképezve a bűnt: az ördög
muzsikál nekik, egy angyal imádkozik értük.
Felülről Krisztus figyeli kissé kétségbeesetten
a menetet.
A baloldali szárnyon Éva teremtése, a bűnbeesés és a kiűzetés a paradicsomból látható.
Ha összevetjük a jobboldali szárnyal akkor
belátjuk, hogy a pokol sokkal izgalmasabb.
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Pór Bertalan:
Károlyi Mihály

Pór Bertalan:
Rákosi Mátyás

Homolya Gábor: Diszpraxia
gárd festészet egyik legnagyobb alakja volt.
Pór Károlyi Mihály baráti körével tartotta a
kapcsolatot és készített róla egy karikatúrát,
mint ahogy Rákosi Mátyásról is, de róla tulajdonképpen nem is karikatúrát hanem egy
„szentképet” készített.
Áttekintettük az előadóval a magyar vicclapok történetét is, amelyekben a groteszk
ábrázolások ugyancsak megjelentek.
A leghíresebb vicclapok közül – a teljesség
igénye nélkül – említésre került a Fidibusz,
ami 1905-1927-ig megjelenő szatirikus folyóirat neve volt. A későbbi vicclapok közül
a leghíresebb kétségtelenül a Ludas Matyi
volt, amely az 1950-es évek közepéig kifejezetten a kommunista párt propagandalapjaként funkcionált és csak a hatvanas évektől
vált ember közelibbé a humora. A leghíresebb karikaturisták közül megemlítette Kaján Tibor, Sajdik Ferenc, Réber László nevét,
akiknek sok-sok műve jelent meg a Ludas
Matyiban.
Említette még Homolya Gábor grafikus
és képzőművész nevét, akinek „Diszpraxia”
című műtárgya több értelemben is kettős
jelentésű, hisz egy olyan bakancsról van szó,
amelyiknek két orra van, azaz a bakancs-pár
egybeolvadni látszik, és amelynek nyilvánvaló használhatatlansága emeli a lábbelit szó
szerint is mű-tárgynak.
Flórián Gábor „Kerítésből van a kolbász”
című műve pedig éppen olyan abszurd állítás, mint az amit automatikusan fogalmaznak meg, ha a mi világunknál összehasonlíthatatlanul gazdagabb országokra
gondolunk: ott még kolbászból van a kerítés
is.
Végül az előadó megemlítette, hogy idén
Kaposváron kerül megrendezésre a 10. Groteszk Biennálé.

Flórián Gábor: Kerítésből van a kolbász

OMNYE különszám
„Jenő, gondolod, hogy húsz év múlva is lesz még OMNYE?”
- Télbúcsúztató -

M

árcius 19-i összejövetelünket eredetileg farsangi estnek szántuk, azonban a
korai húsvét miatt március eleje már kikerült a farsangi naptárból, ezért „pótfarsang”
vagy télbúcsúztató lett a rendezvényünkből.
A hangulatot megalapozta, hogy volt, aki
eleve jelmezben vagy tréfás farsangi kellékben érkezett. A finom vacsora elfogyasztása
után kabaréműsor szórakoztatta a közel száz
résztvevőt.

A műsort Pogány Gyula vezette, de közreműködött benne Galambos László a MOL
Dunai Finomító korábbi igazgatója is.
A kabaréjelenetek tárgyát munkahelyi
múltunk és mai egyesületi életünk mulatságos eseményei képezték. Volt ott külföldi
kirándulás tervezése, Lujza és Jenő, a nyugdíjas DKV-s házaspár. Nem hiányozhatott
Hacsek és Sajó sem, akik a MOL Rt. utóbbi
éveinek – humoros elemeket szintén nem
nélkülöző - dolgait karikírozták. Idézzünk
példaként Lujza és Jenő párbeszédéből:
„Lujza: Jenő, gondolod, hogy húsz év múlva
is lesz még OMNYE? Jenő: Nem biztos, Lujza! Ha így emelik tovább a nyugdíjkorhatárt,
akkor az emberek a munkából egyenesen az
idősek otthonába kerülnek!”
Az előadást a hálás közönség sok nevetéssel és tapssal kísérte, a finálét pedig – „Újra
itt van a nagy csapat!”- együtt énekelte a
szereplőkkel.
A műsor után a talpalávalót szintén egyesületi tagunk, Cseh Béla szolgáltatta. Egykor a Műegyetemi Kollégium stúdiósaként

szerzett gyakorlatot, mint disc-jockey. Három órán keresztül szünet nélkül nyomta az
elmúlt évtizedek nagy slágereit, bizonyítva,
hogy tudása mit sem kopott az idők során.
A nagy buli végén a résztvevők méltán
búcsúzhattak egymástól azzal, hogy: „Jövőre,
veletek, ugyanitt”.
Márciusi klubnapunkon, Macsali Károly
elnökségi tag és Gyöngy Márton, a Felügyelőbizottság tagja, szerény ajándékkal köszönte meg a szervezők és a műsorban szereplők
munkáját.

Mozart,

a zeneirodalom óriása

M

árciusi klubnapunkon Dr. Csehák
Izolda karnagy volt a vendégünk,
akinek előadásai mindig élményt jelentenek számunkra. Ezúttal Wolfgang Amadeus
Mozart, a halhatatlan zeneszerző életét és
munkásságát mutatta be.
Januárban volt 262 éve, hogy megszületett a zeneszerző, zongorista, a bécsi
klasszikusok kiemelkedő képviselője,
aki a kamarazenétől a szimfónián át az
operáig szinte minden műfajban alkotott. Semmiféle iskolát nem végzett soha.
Apján kívül – aki kiváló zenepedagógus
volt – mástól nem tanult zenélni, kottát
olvasni és írni. Apja már igen hamar elkezdte zongorázni és hegedülni tanítani.
A kis Wolfgang rendkívüli zenei tehetsége nagyon korán, 3–4 éves korában
megmutatkozott. Csodagyerekként bejárta majdnem egész Európát, hat évesen már hangversenykörúton vett részt
és Münchentől Párizson át Londonig
lenyűgözte hallgatóságát. A sok utazás,
a korán kezdett koncertezés mellett
azonban nem lehetett valódi gyerek,
ami rosszul hatott a személyiségére és
hozzájárult későbbi nehézségeihez.
1781-ben független muzsikusként
Bécsben telepedett le és feleségül vette Konstanze Webert. Hat gyermekük
született, de csak kettő érte meg a felnőttkort. Egyre súlyosabbá váló anyagi
nehézségeik beárnyékolták Mozart életének utolsó éveit. A Varázsfuvola komponálása idején írt levelei már kétségbeejtő pénzügyi helyzetről tanúskodnak.
Egészségi állapota gyorsan romlott, a
Rekviem írása közben, hirtelen érte a
halál, 35 éves korában, 1791. december
5-én Bécsben. Több mint hatszáz rendkívüli zenedarabot hagyott az utókorra.
Dr. Csehák Izolda előadását a zeneszerzőről és családjáról készült korabeli festmények, valamint zenei részletek
színesítették – a többi között a Jupiter
szimfóniából, a Rekviemből és a Varázsfuvolából.

Csehák Izolda
A fénykép Izolda
egy korábbi
előadásán készült
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OMNYE különszám

Anyanyelvünk érdekességei

M

árciusi klubnapunk vendégelőadója
Somfai István nyugalmazott középiskolai
tanár, címzetes igazgató volt. A pécsi Tanárképző Főiskolán majd a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán
végezte tanulmányait. 1970-től tanított a Vörösmarty Gimnáziumban Érden, majd 19801983 között a gimnázium igazgatója, később
kollégiumi vezetője volt. jelenleg a Poly-Art
Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Somfai tanár úr klubunk egy korábbi kiadványában látta, hogy számos szakmai és kulturális programjaink között időnkét a nyelvvel is
foglakozunk. Ez adta az ötletet, hogy tartson
nálunk egy szórakoztató nyelvi előadást, bár ő
elsősorban idegen nyelvet tanított. Battai kötődése is van, hiszen régebben, amikor ő már tanított, Százhalombattán még nem volt középiskola, így szinte az összes százhalombattai gyerek
Érdre járt gimnáziumba. Tanítási ideje alatt legalább 6000 gyerekkel találkozott és ebből 1000
biztosan százhalombattai volt, akiknek szülei
közül jó néhányan most itt ülnek közöttünk.
Városunkban többször megfordult, ugyanis a
SZISZKI-ben és az Arany János Gimnáziumban is volt érettségi elnök. 5 évvel ezelőtt ment
nyugdíjba, ekkor döntött úgy, hogy a Poly Artos munkája mellett elkezd foglalkozni a magyar
nyelv szépségeivel is.
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Feltehetjük a kérdést, hogy nehéz-e a magyar nyelv? Megállapíthatjuk, hogy a magyar
emberek általában helyesen beszélik a magyar
nyelvet, így talán nem is lehet nehéz. Valójában
nyelvünk nehézsége akkor derül ki, ha el kell
magyaráznunk nyelvünk fogásait egy külföldinek. A magyarul már kicsit beszélő külföldinek
akkor kezdődnek a nehézségek, ha tárgyragot
illesztünk a szavakhoz.
Példaként említette a zsír, víz, síp, sír szavakat, amelyekből tárgyraggal – ha mássalhangzó
torlódás van - vizet, sípot lesz. Általában magas
hangrendű vagy mély hangrendű betűt iktatunk be. Ezek az illesztések a külföldieknek már
komoly gondot okoznak.
Vegyünk egy másik példát: só, ló, hó – ezekből lesz az „add ide a sót”, de a ló esetében már
„lovat”, a hó esetében „havat” mondunk.
Elhangzott egy humoros megjegyzés: a paraszt bácsit megkérdezik: „Mit csinált reggel
Józsi bácsi?” A válasz: „Megreggeliztem, ettem
kolbászt, szalonnát, majd havat hánytam”
A hány szónak is sok-sok különböző jelentése van, pl. fittyet hányni (nem törődni vele,
fütyülni rá), vagy megkérdezni valakit „Hány
óra van?”. A válasz: „5 perc múlva 6 óra”. Ez
folytatódik tovább, hogy: Azt kérdeztem, hogy
„Most hány óra van, nem azt, hogy 5 perc múlva mennyi lesz?”
Vegyük az olvas igét – ehhez bármilyen toldalékot teszünk, az olvas mindig stabilan megmarad: olvas/ó/, olvas/nak/, olvas/tunk/, stb.
Egy külföldinek nagy nehézséget okoz az
alanyi és tárgyas ragozás. A látni igénél pl.:
látok, látsz, lát, látunk, láttok, látnak. De ha
azt mondjuk, hogy látlak, akkor vagy Téged,
vagy Titeket látlak, benne van a 2. személyre
való utalás.
Egy másik példa a szeretlek szó. A magyar
nyelvben egyetlen szóval fejezzük ki. Az angol
„love” szó önmagában nem elég (én love, te
love, ő love), ki kell tenni a személyt, hogy

ki, de még mindig nincs ott, hogy kit. Ezt az
angolban 3 szóval fejezzük ki: I love you (én
szeretlek téged).
Ezen a ponton, oldva egy kicsit a feszültséget Somfai tanár úr elmesélt néhány Móricka viccet:
Az erdőben Móricka találkozik egy indiánnal s megkérdezi: „Bácsi maga milyen indián?” A válasz: „Én fiam inka vagyok, de
a nagyapám még inkább!” Otthon meséli
a szüleinek: „Képzeljétek az erdőben találkoztam egy indiánnal. Azt mondta, hogy ő
inka, a nagyapja meg pláne”.
Az iskolában a tanár kérte, hogy említsenek híres embereket. A gyerekek sorolták: Thalesz, Pitagorasz, Hippokratesz,
Szókratesz, de a tanár kéri, hogy magyart is
említsenek. Móricka jelentkezik: „Alkatrész”
Nyelvünkben a kiejtés is nagyon fontos, de
az írásnál itt is lehetnek problémák. Pl.: Kinek
a vásznáról beszélünk: Deákné vásznáról. Kié ez
a vászon: a Deáknéjé! De például valakinek van
egy fia. Kiejtésnél ejtünk egy „j” betűt, fiai – itt
már 2 „j” betűt ejtünk, fiaié – már 3 „j” betűt
ejtünk, de nem írunk egyet sem.
Somfai tanár úr elmesélt egy megtörtént
esetet, amikor egy ceglédi iskolában volt
vizsgaelnök. A tanuló a magyar vizsga során
a szófajokat húzta. Sorolta is a szófajokat
példákkal, de nem említette az indulatszót.
Tanár úr úgy gondolta, hogy segít a tanulónak és kérdezte, hogy mit szól ahhoz, hogy
„juj”, - semmi válasz - , és ahhoz, hogy „jaj”
– semmi válasz – és ahhoz, hogy „hej” – Tudom már: ”helyhatározó” – jött a válasz. Tanár úr sokáig elnevetgélt az eseten, ha eszébe
jutott.
Említett néhány stilisztikai érdekességet, pl.
kutya – eb, disznó – sertés esetekből.
Ebadót fizetünk, nem kutyaadót, kutyafáját mondunk, nem ebfáját, disznóság, – nem
sertésség, disznósajt, - nem sertéssajt, részeg
disznó – nem részeg sertés!
Megtudtuk, hogy mindössze két olyan
szavunk van, amelyben nincs magánhangzó. Ezek a „s” és a „pszt”(csend) szavak. A
környező országok közül Szlovákiában és
Szerbiában sok szó van, amelyekben nincs
magánhangzó. Felírt egy olyan mondatot,
amelyben egyetlen magánhangzó sem volt: „
Strč prst skrs krk” azaz „Bökd át az ujjadat a
nyakadon keresztül.”
A nagyon érdekes és élvezetes előadást Somfai Tanár úr néhány viccel zárta:
1. Mi a különbség a macska és a szappan
között? Ha a szappant bedobjuk a vízbe habzik, ha a macskát bedobjuk, habozás nélkül
kiúszik.
2. Mi a különbség a mókus és a fakereskedő
között? A fakereskedő a fára alkuszik, a mókus
a fára felkúszik.
3. Végül egy találós kérdés: Mi az: nyelve
zöld, szarva barna??? Spenót...

OMNYE különszám
Világjáró Klub

Egy megvalósult gyermekkori álom – ALASZKA

S

zéchenyi Zsigmond útinaplói nemcsak a
forró trópusokra, Afrikába és Indiába visznek el bennünket, hanem a „magas Északra”
is, Alaszkába, a hajdan legendás aranyláz hazájába. Heiman Péter tagtársunk egyik ilyen
vadászkalandokra vágyó álma is ezen alapult,
már gyermekként is szeretett volna eljutni
ide, meglátogatni ezt a csodálatos vidéket. Az
álom most sikeresen megvalósult. Márciusi
klubnapunkon alaszkai élményeiről tartott
útibeszámolót.
Alaszka 1959. január 3-án vált az Egyesült
Államok 49. tagállamává. Területe alapján a
legnagyobb, lakosainak száma alapján azonban a harmadik legkisebb állam. Fekvése igen
érdekes abból a szempontból, hogy miután
közel az északi sark, itt a hosszúsági körök
távolsága igen kicsi, így az USA legészakibb,
legkeletibb és egyben a legnyugatibb tagállama.
„Felfedezője” az orosz megbízással utazó
dán származású Vitus Bering volt. Már 1728as expedíciója során behajózott a később róla
elnevezett szorosba, a nagy köd miatt azonban nem látta az amerikai szárazföldet, végül
1741 júliusában pillantotta meg a déli partokat. Az orosz fennhatóság alá került Alaszka
az oroszok számára főként a szőrmekereskedelem miatt volt fontos, elsősorban a tengeri
vidrákat vadászták. Érdekes magyar vonatkozás: 1772-ben Benyovszky Móric útja is érintette a szigetláncot.
Az Egyesült Államok vezető politikusai
már az 1840-es években foglalkoztak a terület megszerzésének gondolatával. Hos�szas tárgyalások után 1869. október 18-án,
Sitkában vonták fel az amerikai zászlót. Ma
ezt „Alaszka napja” néven ünneplik. Ekkor
még Alaszka nem tagállamként tartozott az
USA-hoz, hanem csupán territóriumként.
Itt tört ki a történelem legnagyobb aranyláza
1896 – 1897-ben. Az aranyásók közül sokan
véglegesen le is telepedtek, ekkor számos új
település jött létre, vasúthálózat épült a bányák és kikötők között. A huszadik századi
„olajláz” kitörése az 1960-as évek végén nagyot lendített az állam gazdaságán.
Alaszka (Hawai mellett), az USA egyik
olyan állama, amely nem szomszédos az ös�szefüggő egységet alkotó 48 tagállam egyikével sem. Itt található Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsa, a Denali (6194 méter).
Egyébként a kontinens északi felének 20 legmagasabb hegyéből 17 itt van.
Az alaszkai kirándulás a kanadai Vancouverben kezdődött. Itt szálltak hajóra, a luxus
óceánjáró Coral Princess-re. Ez egy 2002-ben
vízre bocsájtott és 2016-ban felújított csaknem 100 000 tonnás, 300 méter hosszú és 33
méter széles csodálatos hajó. A mintegy 2000
utas kényelméről 900 fős személyzet gondoskodott a 16 szinten.
Vancouvert elhagyva végighajóztak az úgy-

nevezett Inside Passage-on (belső átjáró). A
Csendes-óceán vize kegyes volt az utasokhoz,
szinte sima vízen hajóztak az első megállóig, a
8000 lakosú Ketchikan-ig, melyet a „lazacok
fővárosának” is neveznek. Itt, egy az óceánba
ömlő kis folyó vezet a lazacok egyik kedvenc
ívó helyére, ezért ilyenkor minden a lazacok
körül forog.
Folytatva a hajózást Juneau-ba, Alaszka
fővárosába érkeztek. A várost 1880-ban alapították az „Aranyláz” idején, ma valamivel
több, mint 30 000 lakosa van. A városi körsétát egy kétéltű busszal (kacsahajó) való utazás gazdagította és a lazackóstolás során igazi
ínyencségeket is kóstolhattak.
A mintegy 1 000 lakosú kisváros, Skagway,
legfőbb érdekessége, hogy innen indul a
„White Pass & Yukon” vasút. Ez volt a legfontosabb kiindulópontja az aranyásóknak a
Klondike vidéki lelőhelyekhez. Ebben az időben közel 10 000 lakosa volt a településnek.
A Seattle Post 1897. július 17-i kiadása számolt be arról, hogy a kanadai Klondike vidéken nagy mennyiségű aranyat találtak. Futótűzként terjedt a hír és ezrek – férfiak és nők
– keltek útra a meggazdagodás reményében.
William Moore kapitány alapította Skagway
városát, ahol 1896-ban George Carmack két
társával a Bonanza patakban aranypelyhet
találtak. Feltételezték, hogy a patak felső folyásánál nagyobb rögöket is lehet találni. Felfedezték az átjárót a Yukon folyóhoz, melyet
a kanadai miniszterről White átjárónak kereszteltek. A nagy forgalom kikényszerítette
egy állandó vasúti összeköttetés kialakítását.
Fantasztikus látvány a csaknem 900 m-es
magasságba vivő vasútvonal. Az alig több
mint 30 km-es szakasz átlagos emelkedése
3,9%! Elképesztő teljesítmény volt ilyen nehéz körülmények és földrajzi adottságok között, a kor technikai fejlettségével, alig több
mint két év alatt megépíteni ezt a vonalat.
Ma már dízel – elektromos mozdonyok húzzák a korabeli, restaurált vagonokat.
A következő látnivaló a Gleccserek öble
(Glacier Bay) volt, ahol lélegzetvisszafojtva
figyelték az óceánig érő, több 10 méter magas gleccser borjadzását. A távolban további
jégfolyók érték el az öböl vizét.
A hajózási program végén autóbusz vitte
a hajó utasait Alaszka legnépesebb városába
Anchorage-ba. A kikötőt a földrész belsejével
csak egy egy-nyomtávú alagút köti össze, ahol
a vasút is halad. A forgalom iránya óránként
változik. Anchorage egy amerikai kisváros képét mutatja, de kiterjedése hatalmas, igazából
az alaszkai élet központja. Innen indulnak a
vasútvonalak északra Fairbanks-be és délre
Seward-ba.
Talkeetna a Denali nemzeti park déli bejárata, kb. félúton Anchorage és Fairbanks között. Délelőtt egy kétórás repülést tettek a Mc
Kinley hegység négy-, hatezres csúcsai között.

Fantasztikus élmény volt egy kis, négyüléses,
egymotoros géppel az „óriások” között repülni úgy, hogy időnkét azt gondolták, a szárny
hozzáér a sziklafalhoz. Felülről csodálták meg
a „jégfolyókat” is. A kis gép mintegy 3000 méter magasan repült a felhők felett, a vad sziklák, havas csúcsok látványa felejthetetlen volt.
cikk 8. oldalon folyt
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Színházlátogatásaink
Centrál Színház – Jó emberek
A Pulitzer díjas Lindsay-Abaire darabja
Bostonban játszódik, mégis könnyű benne felismerni a mi valóságunkat. Margie
Walsh hétköznapi nő, az utcán észre sem
venni, pedig nem mindennapi nő, egész
életében titáni küzdelmet folytatott a túlélésért. Most túl az ötvenen a sors felé sodorja tinédzser kori szerelmét, Mike-ot.
A köztük lévő hajdani kapcsolatból vajon
maradt-e valami vagy csupán két idegen
szembesül a közös múlt árnyaival?
A főbb szerepeket Básti Juli és Szervét Tibor alakította.

Karinthy Színház- Nercbanda
Egy lerobbant nyugdíjas otthonban tengeti életét hét, valamikor jobb sorsú színész, hajdani sikereiket emlegetve, aznapi
filléres gondjaik közepette. Ám az egyik
nap történik valami! És attól kezdve életük megváltozik, szinte megfiatalodnak
és az anyagi jólétük is ugrásszerűen megjavul. Az igaz, hogy a környező boltokból el-eltűnik egy-két nercbunda, de ki
az, aki ezeket a feddhetetlen művészeket
meggyanúsítaná.
A darabban a főszereplő Pásztor Erzsi
(„Janka néni”!) viszi a prímet, afféle belevaló, fölöttébb vagány bandafőnökként,
aki mindig kitalálja, mit kellene csinálni,
ezzel ő a fő humorforrás. Szinte sziporkázik a szerepben. Jól társulnak hozzá
Hámori Ildikó, Kalmár Magda, Halász
Aranka, Zsurzs Kati, Kovács István, Szirtes Gábor ugyancsak jó humorú alakításai. Az előadás musical formátumban
játszódott.

Humorkocka
Hol csökkent leggyorsabban a radioaktivitás a 86-os csernobili katasztrófa után?
A Pravdában…
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cikk folytatása
Részük volt folyami hajózásban is, egy
gyorsjáratú, 40 személyes motorcsónakkal, amely esetenként 50-60 km/órás sebességgel száguldott a zúgó folyón. Fehér
fejű halászsasok vadásztak a folyó felett,
de medvét sajnos nem láttak. Egy kikötés

után megismerkedtek az alaszkai vadászok
életkörülményeivel, milyen félig földbevájt, mohával borított házakban laktak. A
magaslesszerű éléskamrát és a szintén földbevájt, szúrós ágakkal fedett „fridzsidert” is
megnézhették.
Utolsó alaszkai napjukon délre vették
az útirányt, a Kenai-fjord csücskében lévő
Seward kisvárosba és az azonos nevű nemzeti parkba. Itt is a hajózást választották, és
bálna lesre indultak. A hajó modern navigációs rendszereivel hamar rábukkantak a
bálnákra. Nagy teljesítményű motorjaival
és fordulékonyságával gyorsan elérték azon
helyeket, ahol a bálnák – alapvetően púpos
bálnák – a felszínre jöttek levegőért. Csodás
látvány volt az állatok víz fölé kiemelkedő
farka a lemerülésük során. Láttak kis tengeri vidrákat, amint hátukon fekve a vízen
ügyes kis mancsaikkal feltörték a kagylókat
és jókat csemegéztek kedvenc eledelükből.
A parti sziklákon fókák sütkéreztek, a madárvilág igazán hangos csiviteléssel kereste a
napi betevőjét. Ahol a bálnák vadásztak ott
nagy volt a népsűrűség kisebb-nagyobb halakból és a felszínre hajtott apróbb halakat
ügyesen elkapkodták a madarak.
Utazásuk végén 19 órás repülés után érkeztek haza az Anchorage – Minneapolis – Párizs – Budapest útvonalon. Az út tapasztalatai
alapján úgy gondolják, hogy valamikor még
visszatérnek Alaszkába.

OMNYE különszám
Világjáró Klub

A Kilimandzsáró hava...

V

ajon a vágy volt-e nagyobb, hogy lássa a
Kilimandzsáró havát, vagy a kihívás és a
kíváncsiság, hogy sikerülhet-e ez neki mindössze néhány éves túrázási múlttal a háta mögött. Erről a vívódásról és a sikerrel teljesített
túráról tartott előadást júniusi klubnapunkon tagtársunk, Szeifertné Tóth Erika.
Sokan azt tartják, hogy a Kilimandzsáró
könnyen meghódítható hegy. Technikailag
valóban így is van, hiszen nincsenek komoly
sziklamászások, többnyire ösvényeken, biztonságos helyeken visz az út. Egy ilyen hegy
azonban már a magassága miatt sem kön�nyű. Nekünk, akik nem sokkal a tengerszint
felett élünk és általában a túráink sem vezetnek 3000 méter fölé, az Uhuru Peak 5895
méteres csúcsára való feljutás mindenképpen
kihívást jelent. Éppen ezért ment Erika egy
évvel korábban a Himalájába, hogy megtapasztalja a magashegyi létet, no meg a nomád körülményeket, hiszen az erőnlét, a
kitartás, az elszántság mellett a legfontosabb
az, hogy tud-e az utazó ilyen magasságokban
létezni és naponta több órát gyalogolni. Ezen
túra tapasztalata adott bátorságot a Kilimandzsáró megmászására.
A túra magánszervezésben valósult meg,
ráadásul a tervezett útitársa betegség miatt
nem tarthatott velük. Így két 50-es, már
sok csúcsot meghódító férfi, valamint a stáb
– kísérők, teherhordók, szakács – voltak az
útitársak. Az útvonalon kiépített táborhelyek
vannak, de a csomagokat – sátrat, hálózsákot, élelmet, stb. – vinni kellett. A segítők
összesen 12-en voltak.
A csúcs több ösvényen közelíthető meg.
Ők a Machame-ösvényt választották. ( Erőss
Zsolt, aki hatszor mászta meg a Kilimandzsárót erről így írt: „ A Machame útvonalat a legszebbnek és a legváltozatosabbnak
ismertem meg. Hátránya, hogy túl hosszú és
ezzel megerőltetőbb is.)
A Machame – kapun 1800 méter magasságban léptek be a Kilimandzsáró Nemzeti
Park területére. A mellékelt képen láthatók a
különböző táborhelyek távolságai, valamint
az is, hogy az Uhuru-csúcs, mint végcél, innen még 40 km távolságra van.
Innen mintegy 4,5 órás gyaloglással érték
el a 12,5 km távolságra lévő, 2835 méter magasan elhelyezkedő első táborhelyet. Az út
vadregényes tájon vezetett, mohával benőtt
fák, csüngő liánok között. A táborhelyről
szépen látszott a csúcs, ami közelinek tűnt
ugyan, mégis még nagyon távol volt.
A második nap is napsütéssel indult, ez
volt a leglátványosabb szakasz. Hossza ismét
4,5 óra volt, pedig „csak” 7 km-t tettek meg
és 980 méternyi emelkedés után 3750 méter
magasra értek fel.
A harmadik napon felmentek egészen
4600 méter magasságig, majd visszamentek
kb. 3800 méterre. Erre az akklimatizáció

Oda igyekszünk….
A Machame-kapu
miatt volt szükség. Feljutni magasabbra, de
még nem ott aludni. Közben elkapta őket
egy kis havazás, de inkább csak hódara, így
szerencsére nem lettek vizesek, de ezen a napon öltöztek-vetkőztek a legtöbbet. A vis�szaút egy rövid szakaszon igencsak félelmetes
volt, meredek vízfolyás, csúszós sziklákkal,
nagyon kellett vigyázni.
A negyedik napon tehát ismét 3 750 méterről indultak felfelé. Ez a nap tartogatta a
legtöbb kihívást, hiszen ekkor ténylegesen
másztak, kézzel-lábbal, térden, fenéken,
ahogy könnyebb volt. Ezt a szakaszt viszonylagos nehézsége ellenére Erika nagyon
élvezte, mert volt benne némi kihívás, odafigyelést igényelt, nemcsak gyaloglást. Elérték a 3 995 méteren lévő táborhelyet, de ott
csak kicsit pihentek, majd folytatták az utat
a 4 673 méteren lévő következő táborhelyig
(Barafu Camp). Nagyon fújt a szél, a sátrak
sem nyújtottak igazi védelmet, még a pálinka sem volt elég segítség a felmelegedéshez.
A következő, az ötödik nap, a csúcstámadás napja. Hajnali ötkor, enyhén remegő
lábakkal indultak a mínusz 5-7 fokban, később aztán kisütött a nap és egyre melegebb
lett. A csúcsig még valamivel több, mint 1
200 méter szintet kellett megtenni folyamatosan felfelé. Ez távolságban 6 km-t jelentett,
amihez 7 óra menetidő volt optimalizálva.
Ezt sikerült is tartani, csak ment-ment előre,
előtte volt a cél, amit el akart érni!
Először az úgynevezett Stella-pontra ért fel
5 765 méter magasra. Ez a kráter pereme, innen már csak 1 óra gyaloglás (kb. 120 méter
szintkülönbség) és ott a csúcs.
Végül sikerült felérni a csúcsra, elkészülhetett a fotó – Uhuru-Peak 5 895 méter.
Aztán elindultak lefelé. A lefelé vezető út
legalább olyan nehéz volt, mint feljutni, csak
nem tartott annyi ideig.
Bizonyára sokakban felmerül a kérdés, milyen érzés volt ott állni a csúcson. Erika valamiféle megnyugvást érzett, nem volt eufória,
nem volt könny. Sírni csak a sátorban sírt,
amikor visszaérkeztek a 4600 méteren lévő
táborhelyre, és most is sír egy kicsit ahányszor arra gondol, hogy sikerült feljutnia a
Kilimandzsáró csúcsára és látta a Kilimandzsáró havát.

A Barafu Camp

A magányos vándor

A Stella-ponton

A Kilimandzsáró tetején- Uhuru-csúcs

9

OMNYE különszám
Világjáró Klub

Élmények egy nagyon távoli országból — Új-Zéland

D

r. Szabó János tagtársunk és felesége már
úgy gondolták, hogy befejezettnek nyilvánítják világjárási programjukat. Amikor
azonban 2012-ben egy sikeres csípőműtét után
meglátták a Fehérvár Travel utazási iroda Ausztrália és Új-Zéland úti programját, nem tudtak
ellenállni a csábításnak és 2013 februárjában
nekivágtak az iroda első 15 napos útjának. Októberi klubnapunkon János az Új-Zélandon
töltött felejthetetlen napok emlékeit idézte fel.

Új-Zélandot egy holland hajóskapitány, Abel
Tasman fedezte fel 1642-ben, de nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, így amikor kb. 50
év múlva Cook kapitány az első útján erre járt,
akkor már a maori őslakosokon kívül bálnavadászok és a kaori fa kitermelésén szorgoskodó
favágók éltek itt. A világ tőle tudta meg e szi-

getek létét. (Később ő fedezte fel Ausztráliát is.)
Új-Zéland két nagy szigetből áll, az északi melegebb, több tűzhányója is van hőforrásokkal,
gejzírekkel, míg a déli hidegebb, nedvesebb, de
a Déli Alpok (legmagasabb csúcs a Mt. Cook
3754 m.), valamint a fjordvidék kedveltté teszi ezt a szigetet. A maorikkal még 1840-ben amikor csak 2000 európai élt a szigeten – sikerült megállapodni, ez az úgynevezett Waitangi
szerződés, ami még a mai napig is él, de csak
1975-ben hozták létre a kifogásokat intéző
Waitangi Törvényszéket. Sokáig angol gyarmat
volt, 1907-től domínium, 1947-től teljeskörű
autonómiát élvez, államfőjük az angol királynő.
Elszigeteltségének köszönhetően területét soha
nem fenyegette háború, viszont részt vettek és
relatíven nagy veszteségeket szenvedtek el a világháborúkban. Flórája és faunája egyedülálló,
az itt élő ősi futómadarat, a 3 méter magasra
is megnövő moát még a „moavadászok”, és a
maorik kiirtották. 4 lábú emlős nem élt a szigeteken a fehér ember megjelenéséig. Aztán betelepítették a birkákat, lovakat, teheneket, szarvasokat és sajnos kéretlenül a patkányokat is.
Christchurch-öt a déli sziget legnagyobb és
legangolosabbnak mondott városát a két évvel ezelőtti földrengés teljesen elpusztította,
így ennek megtekintése nem is volt benne a
programban, hanem a reptérről buszra szállva
egyenesen a nyugati part felé vették az irányt.
Átkeltek az Arthur hágón, estére már a legkevésbé turistabarát nyugati parton voltak. Itt
éves szinten 4000 mm a csapadék, nyáron is
ritka a 25 foknál melegebb. Viszont itt láthatóak a világhírű „palacsinta” sziklák, a Pancake
Rocks, ahol jól kiépített sétaúton nem csak a
sziklák közelébe mehettek, de a szűk tengeröblökben gejzírszerűen előtörő vízköpőket is
megcsodálhatták.
Általában elmondható, hogy itt a legfőbb
látnivalók nemzeti parkokban vannak, és
mindenhol volt információs központ, parkoló, jól kiépített sétaút, fényképező hely, és
tisztaság. Szemétgyűjtő sehol sem volt, mert
az az alapszabály, hogy mindenki vigye haza
a szemetét. Ezután egy volt aranybányász te-

lepülést látogattak meg, ahol megismerkedtek
az aranybányászok életkörülményeivel, mindenki kipróbálhatta egy tálban az aranymosás
technikáját. Ezután jöhetett a Déli Alpok. A
vállalkozóbbak részt vehettek egy helikopter
kiránduláson az egyik gleccser felső szakaszára. Nagy élmény volt, mikor keresztülrepülve
egy felhőn – ahonnan semmi kilátás nem volt
- hirtelen vakító napsütés fogadta az utasokat,
de csak kb. 10 méterre voltak egy sziklafaltól,
mellyel párhuzamosan repültek. Aztán leszállás
a hóra, rövid csúszkálás, hógombóc készítése és
repültek is vissza a Ferenc Józsefről elnevezett
városkába. Gyönyörű tájakon utazva, megmegállva egy rövid fotószünetre, megérkeztek
Queenstownba, a turizmus egyik fellegvárába.
Egy Balaton nagyságú tó partján fekszik, de itt
a tó mélysége eléri a 300 métert is.
15 000 lakos, télen 40 000 vendég, nyáron valamivel kevesebb. Itt minden a turisták
kényelméről és pénzköltéséről szól. Jobbnál
jobb ajánlatok várják a turistát, búvárkodásra,
bungee-jumping-ra, kajakozásra, motorcsónakozásra, kishajózásra, gleccsertúrára, kerékpártúrára, vadászatra, stb., de itt a gyalogos
turistát is megbecsülik. Például a leghíresebb
túraútvonal a Milford-street, ami egyirányú,
4 nap alatt lehet teljesíteni, a pihenőhelyeken
több kategóriájú szálláshely van, a vége a világ
egyik legszebb fjordjának közepénél van, ahonnan csak hajóval lehet visszajutni a „civilizációba”. Erre a programra több hónappal előre
kell jegyet vásárolni. Rengeteg a turista iroda,
akik komplexen kiszolgálják a turistát, odaviszik az indulási pontra, érte mennek a célba,
felszerelést kölcsönöznek, vezetőt biztosítanak,
stb. Ilyen magas színvonallal Európában csak
az Alpok egyes központjaiban lehet találkozni.
Innen mentek a környékre és a Milford-öbölbe,
a leghíresebb fjordhoz kirándulni, ahol hajóra
szállva nagy élményt okozott a meredek sziklák,
vízesések, napozó fókák látványa.
Queenstownból elrepültek az északi sziget és
egyben az állam legnagyobb városába, Aucklandbe, ahonnan rövid buszos és gyalogos városnézés után visszarepültek Ausztráliába.

ÉVES KÖZGYŰLÉS
A MOL Szakmai napot követően – az Alapszabályban meghatározott napirendekkel – megtartottuk éves közgyűlésünket. Sziva Miklós elnök a beszámolóját követően szót adott az elnökség reszort
felelőseinek. Pogány Gyula összefoglalót adott az elmúlt évi programokról, Dezsényi Istvánné ismertette a pénzügyi beszámolót, Komáromi László a belföldi kirándulás, juniális és a mikulás nap, Gombor
István a külföldi utazás tapasztalatait foglalta össze. Menus Gábor a
kapcsolattartásról, Macsali Károly az egyesületi újságról beszélt. Kovács Árpád az Ellenőrző Bizottság nevében az egyesületi működés
szabályszerűségét igazolta. Végül elfogadtuk az egyesületi SZMSZ
módosítását és kiegészítését.
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A Dunai Finomítóban jártunk

Á

MOL—OMNYE Szakmai nap

prilis 6-án a MOL Nyrt Dunai Finomítójában vettünk részt a szokásos szakmai napon és éves közgyűlésünkön.
A program hagyományosan szakmábavágó
témával,a kőolajfeldolgozási- és petrolkémiai lehetséges jövőképek ismertetésével kezdődött. Huff Zsolt, a MOL Magyarország
Downstream (DS) ügyvezető igazgatója „ A
Dunai Finomító fejlesztése a MOL stratégia
fényében” című előadásában kifejtette: az
iparág külső környezete jelentősen megváltozott, ezért a folyamatok felismerése, és az
alkalmazkodás lehet a túlélés záloga. A piaci
szereplők száma csökken, a tengerek felől hatalmas üzemanyag szállító hajók érik el piacainkat. Elindult hódító útjára az elektromos
és önvezető autó, a fogyasztók új generációja
például autómegosztással fogja megoldani
utazási igényeit. A környezetvédelmi szabályozások, a klíma védelem érdekében második generációs bio-adalékolásokat írnak elő.
Ezek alapján 2030-ra, az előrejelzések szerint
a MOL évi 5 millió tonna üzemanyag értékesítése kerülhet veszélybe.

A MOL 2030 és a
DS 2022 stratégiája a
nem üzemanyag termékek súlyának növelését célozta meg.
A petrolkémiai beruházások (Poliol) és a
további 11 átalakítási,
hatékonysági projekt a
pénztermelő képesség
növelését teszik lehetővé. A kőolajkeverés,
sómentesítés megvalósítása mellett, az AV üzemi-, Aromásblokki és FCC propilén kapacitás növelését vették tervbe. Megújítják a bázisolaj
gyártást, itt kapacitásnövelés is várható,
figyelemmel az ipari alkalmazások piaci igényeire. Bár a hagyományos olajipar
vissza fog szorulni, petrolkémia képében
születhet újjá.
Varga Tamás, a Dunastyr Zrt ügyvezető
igazgatója, „Petrolkémia piros-fehér-zöld
módra” című előadásában az ENI cégcsoport stratégiai kérdéseit érintve ugyancsak
az új megközelítésekre helyezte a hangsúlyt. Olaj helyett a növényalapú szintetikus gumi alapanyag fejlesztésének és
gyártásának bemutatásával. Sajnos keveset
hallottunk a valamikor magyar-olasz vegyesvállalatként indult cég jelenlegi helyzetéről és jövőképéről.
Az előadásokhoz kapcsolódó kérdések a
fejlesztéseket, a szükséges munkaerő biztosítását illetve a versenytársi stratégiákat
érintették.

Újdonságként, a szakmai napot és a
közgyűlést követően a MOL-os kollégák
nagyszerű szervezésében és közreműködésével került sor a „Ki tud még valamit a
kőolajfeldolgozásról?” című vetélkedőre.
Tagjainkból hat 8-fős csapatot alakítottunk , akik a vetélkedés során nagyszerűen szerepeltek. A „Vegyes felvágott”, az
„Ütésállók”, a „Reflux”, a „Nagy Csapat”,
a „Titánok” és a Csobolyók” nevet viselő
csapatok küzdelméből a „Vegyes Felvágott” csapatot hirdették ki győztesnek.
Valamennyi résztvevő Emléklapot és ajándéktárgyakat kapott.
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Kedvencem MICHELANGELO

Á

prilis 24-i klubnapunkon Macsali Károly
tagtársunk tartott előadást Michelangeloról. Az előadás nem művészettörténeti szempontokat taglalt, hanem az előadó személyes
élményein, a művész életéről szóló könyvekből kapott információkon és az utazásai során,
a helyszíneken gyűjtött ismeretein alapult.
Michelangelo Buonarotti szülei elszegényedett nemesek voltak. Apja a gyermek születésekor azonnal horoszkópot csináltatott a
jövőjéről, s ez már előre jelezte milyen lesz
a gyermek tehetsége, ami aztán később be is
vált. A horoszkóp jelezte, hogy az újszülött
mindenben sikereket fog aratni, de különösen
azokban a művészetekben, amelyek az érzékeket örvendeztetik, és hát a festés, a szobrászat,
az építészet ilyen. (A Merkur és Vénusz a Jupiter házában éppen jól álltak!)
A család később Firenzébe költözött, ahol
az iskolai évek során gyorsan vonzódni kezdett a rajzolás felé, mindent lerajzolt, amit
csak lehetett, és ha tehette kereste a festők társaságát. Apja ezt nem vette jónéven és bizony
időnként nagy verésben részesítette, azonban
ezzel sem tudta más útra terelni a fiát.
Megismerkedett egy Granacci nevű fiúval,
aki idősebb volt nála, és aki meglátta, hogy
milyen rajzokat készít. Ő vitte el Michelangelo-t Domenico Ghirlandaio festő műhelyébe,
aki akkor már ismert festő volt és éppen a firenzei Santa Maria Novella templom freskóin
dolgozott. 13 éves volt ekkor.
Ghirlandaio miután átnézte a rajzait, elképedt, hogy aki soha nem tanult előtte rajzolni, hogyan tud ilyen csodálatosan dolgozni, és
felvette őt a műhelyébe. Még fizetnie sem kellett, olyan szerződést írt vele. Apja végül beadta a derekát és aláírta a szerződést 1488-ban.
Michelangelo már akkor csodálatosan
dolgozott és rengeteg irigyre tett szert, mert
kiemelkedett a többiek közül. Ghirlandaio
is felismerte tehetségét és utasításokat adott
neki, hogy mivel fejlessze a tehetségét, tanulmányozza egy másik híres festő, Giotto művészetét is.
Még egy év sem telt el a szerződésből, ami-
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kor Ghirlandaio is átnézte a műveit és elképedve állapította meg:
„Téged megáldott az Isten. Az alakok. a környezet, a fejek és a mozdulatok mind olyanok,
mintha húsz éve lennél a műhelyemben. De az
embereket teljes mélységükben rajzolod, az árnyékolásod módjából minden kidomborodik,
mintha nem is festő, hanem szobrász lennél.
Legjobb lesz, ha most már elmégy tőlem. Keress
más mestert, tőlem már nincs mit tanulnod, s
talán nem is festened kell majd”.
Michelangelo tehát elhagyta Ghirlandaio
műhelyét és vele tartott barátja Granacci is.
Ekkor kerültek kapcsolatba a Mediciekkel.
Lorenzo Medici kertjében, a San Marco-ban
egy Bertoldo nevű szobrász mester felügyelete
alatt ismerkedett a szobrászattal. Bertoldo-tól
kapott egy nagy márványtömböt, amelyből
görög mintára egy faun fejét faragta meg.
Lorenzo Medici (akit később az Il Magnifico
névvel is elláttak) is felismerte egy pillanat
alatt az akkor 14 éves fiú tehetségét, beszélt
Michelangelo apjával, aki beleegyezett, hogy
fia ott tanulhasson, cserébe állást kapott a firenzei vámházban.
Ebben az időszakban készült a Lépcsős Madonna című műve, amelyről Lorenzo Medici
azt mondta: „Ezzel egyedül is beírhatná nevét
a művészek könyvébe” A mű 1491 vége felé
készült.
Ugyancsak ebben az időszakban készült a
Kentaurok csatája című műve, 1492-ben.
1492. április 2-án Lorenzo Medici meghal,
Michelangelo új pártfogója a firenzei szerzetes
rendházak főnöke, a prior lett. Vele egy új dologba fogott, hiszen a prior azt mondta neki:
„Szobrász akarsz lenni fiam, és nem ismered

Kentaurok csatája

Piéta

még az emberi testet, az izmokat, a csontrendszert.”
Michelangelo ettől kezdve részt vett boncolásokon és közben rajzokat készített. Innen
merítette az izmokról, az emberi alkatról,
a fiatal és öreg testről, a nőkről és férfiakról
később a munkájában érvényesített tapasztalatot.
Időközben a Medici ház örököse Piero Di
Medici révén a Mediciek nimbusza teljesen romba dőlt. Michelangelo úgy döntött,
hogy elhagyja Firenzét és Bolognába megy.
Itt készült 1494-ben a Szent Petronius című
műve, amely Bolognában a Szent Domokos
templomnál ma is látható. Később visszatért
Firenzébe, kisegítette nyomorban élő családját, majd 1496. június 25-én Rómába ment.
Róma ekkor éppen fellendülésben volt, új
paloták, templomok épültek, fegyveres városi
őrség gondoskodott a rendről. Egyre több firenzei, velencei, sienai művész költözött Rómába. Michelangelo-t San Giorgio bíboros
fogadta be a palotájába. Megbízásokat azonban csaknem egy évig nem kapott. Később
megismerkedett egy Jacopo Galli nevű bankárral, aki meghívta a palotájába és arra kérte,
hogy faragjon a kertjébe egy ember nagyságú
szobrot. Így is történt és kb. 1 év múlva elkészült a Bacchus szobor (1496-1497).
Fejét szőlőfürtökből font koszorú ékesíti,
egy boros kehellyel köszönti az ifjúságát, az életet. Bal kezével a köpenyét fogja, amelynek redőibe is a szőlőfürtökbe egy gyermekszatír rejti
a fejét. A szobor ma a Firenzei Bargello múzeumban látható, egyébként 203 cm magas.
Egy napon a San Dionigi templom bíborosa látogatta meg a bankárt, Jacopo Gallit,
és elképedt a Bacchus szobor láttán és síremléket akart magának, olyat, amely Krisztus és
Mária dicsőségét hirdeti. Michelangelo-ban
ekkor született meg a Piéta gondolata. (a szó
jelentése önmagában: szánalom) Hibátlan
fehér márványból, egyetlen darabból, az ülő
Mária ölében a keresztfáról levett Jézus kihűlt
testével.
A bíboros meg is egyezett Michelangeloval, hogy maga a mester fogja a márványt
Carrarában kiválasztani és 1498. augusztus
27-én meg is kötötték a szerződést.
A megrendelő a mű elkészülte előtt meghalt (közben többször is megnézte a készülő
művet). Az elkészült mű először abba a kápolnába került, ahol a bíborost eltemették, és
csak jóval később került a ma is látható helyére a Szent Péter Bazilika jobb kéz felőli első
kápolnájába. A szobor mérete: 174 cm magas,
szélessége 195 cm, 1499-ben lett kész.
A szobor Máriát azon a sziklán ülve ábrázolja, amelyre a keresztet erősítették, ölében
tartva meghalt fiát. A Piétával Michelangelo
25 éves korára nemcsak Itália, de az egész művészvilág legnagyobb szobrásza lett. A kapott
pénzből ezúttal is kisegítette a rossz körülmények között élő családját.

OMNYE különszám
Michelangelo ezután megismerkedett
Francesco Piccolomini bíborossal, akit
III. Pius néven pápává választottak. Ő a
Sienai dóm kápolnájának oltárdíszét akarta
Michelangelo-val elkészíttetni, viszont csak
27 napig volt pápa, így a megrendelt mű csak
részletekben készült el. Ami elkészült belőle
az látható is Sienában a Piccolomini kápolnában.
Michelangelo-t 1501-ben apja Firenzébe
hívta, ahol egy hatalmas – kilenc rőfnyi (1 rőf
kb. 78,3 cm, azaz valamivel több, mint 7 méter) – márványtömb várt rá. Michelangelo ebből faragta a Dávid szobrot. 1501 és 1504 között dolgozott rajta. A szobor először Firenze
főterén a Piazza della Signoria-n állt, kb. 300
évig, majd 1875-ben került jelenlegi helyére a
Galleria dell’ Accademia múzeumba. Jelenleg
a Palazzo Veccho előtt egy másolat van, valamint a Piazzale Michelangelo-n ugyancsak
egy másolat látható.
A nagy mű, a Dávid szobor faragása közben is sok kisebb megbízást kapott, amelyeket
hellyel-közzel teljesített is. Ilyen például a Madonna gyermekével, vagy más néven Bruges-i
Madonna. Ez egy 128 cm magas szobor és a
Bruges-i Notre-Dame templomban látható.
Michelangelo és Leonardo da Vinci kortársak voltak, de soha nem voltak barátok és az
egymás iránti ellenszenvnek az lett a következménye, hogy Michelangelo visszatért Rómába, ahová egyébként is hívta II. Gyula pápa,
mert azt akarta, hogy a világ legjobb szobrásza
őt szolgálja. Ez 1505-ben volt, amikor Michelangelo éppen 30 éves volt. II. Gyula azt akarta, hogy Michelangelo tervezze meg és faragja
ki a síremlékét, de olyan hatalmas legyen és
nagyszerű, hogy minden Róma felé közeledő
zarándok azt lássa meg legelőször.
Michelangelo Carrarába ment, kiválasztotta a márvány tömböket, és intézkedett, hogy
azok Rómába kerüljenek. Az irtózatos men�nyiségű márvány látványa vonzotta a kíváncsi
rómaiakat, Michelangelo pedig sok ellenséget
szerzett, az egyik legnagyobb ellensége éppen
Bramante, a templom építője lett.
Bramante bolhát ültetett a pápa fülébe,
hogy már életében síremléket építtet, mi van,
talán a halálán van? Szerinte ez balszerencsét
jelent, ha valaki már életében megcsináltatja.
Bramante kritikája hatott, Michelangelo-t
ezután nem engedték a pápához, amikor
az ment pénzt kérni, hogy az utolsó érkező
márványtömböket ki tudja fizetni. Ezen megsértődött és otthagyva mindent visszament
Firenzébe. A pápának csak 1508-ban sikerült
őt megbékíteni, és akkor visszatért Rómába.
A pápa ekkor bízta meg a Sixtus-kápolna
falainak és mennyezetének freskókkal való
megfestésével. Michelangelo erősködött,
hogy ő nem festő, nem is ért a freskókhoz,
nincs elég gyakorlata a színek keverésében, a
fali technikában. A pápa azonban hajthatatlan volt, beállványoztatta a kápolnát és kötelezte őt a munkára. Még 1508-ban meg is
kapta a szerződést a munkára. Megkezdte a
munkát, egyedül dolgozott, senkit nem tűrt

meg maga mellett. A pápa közben sok hadjáratot vezetett, alig volt Rómában. Amikor
ott volt, többször felmászott az állványzatra,
Michelangelo felsegítette és őszentsége elámult a részletek láttán. A teljes mennyezetet
Michelangelo hanyatt fekve festette, benne a
világ teremtését és felfestette az egész Ótestamentumot.
A pápa érezte, hogy egészsége megrendült
és folyamatosan gyengül, ezért sürgette Michelangelo-t. Végül 1512-ben minden szentek
napjára elkészült a mű.
Ekkor folytatni akarta II. Gyula elkezdett
síremlékét és módosított tervet készített, de
közben a pápa meghalt. 1513. május 6-án új
szerződést kötött az örökösökkel, amelyben 7
évet vállalt az elkészítésre. Ekkor kezdte el a
Mózest faragni, de csak sokkal később fejezte
be, ekkor faragta a két rabszolgát is, melyeket
ma Párizsban, a Louvre-ban láthatunk.
A síremlék azonban már az eredeti elképzelések szerint nem valósult meg, hiszen már
többé nem érezte magáénak az elfogadott és
rákényszerített tervet.
A Louvre-ban lévő két rabszolga szobor Michelangelo gyötrelmes életének jelképei.
A haldokló rabszolga a magát megadót és
az elveszett erőt szimbolizálja, míg a lázadó
rabszolga még befejezetlen, Michelangelo elviselhetetlen terheit hordozza és az ellen lázad.
Mózes szobra – Michelangelo művészetének egyik tetőpontja. Hihetetlenül jól sikerült, minden apró részlete tökéletesen kidolgozva, egy tömbből kifaragva Ez a 3 szobor az
1513-1516-ig terjedő időszakban készült. A
síremléken való további munkát az új pápa X.
Leo megakadályozta.
1520 őszén Giulio de’ Medici kardinális hívatta és a Medici síremlékekről tárgyaltak.
A síremlékek két részből állnak. Az alsó zónában a fal előtt állnak a szarkofágok, melyek
íves felületén két-két allegorikus alak fekszik.
A felső zónában három-három kerettel ellátott
falfülke van, amelyek közül a középsőben jelenik meg Giuliano illetve Lorenzo ülő figurája.
Mindketten az oltár felé fordulnak, de amíg
Lorenzo a bal kezével az állát támasztja addig
Giuliano a fejét felemelve, egyenes háttal ül.
A fenti munkák közben, 1525-ben Kelemen pápa hívására visszatért Rómába, újra
szóba került II. Gyula pápa síremléke, de a
magas költségeket senki sem vállalta, végül
abba maradtak, hogy csak egy homlokzattal
és 6 szoborral fog elkészülni. Ez látható ma
a firenzei Santa Croce templomban és ennek
központi lakja a már említett Mózes szobor.
Ezen a művön egészen 1542-ig dolgozott.
Közben 1533-ban meghalt Kelemen pápa
és III. Pál lépett a helyébe és arra kérte Michelangelo-t, hogy jobban szolgálja az urat, ezért
megbízta a Sixtus kápolna egyik oldalfalának
kifestésével. Ekkor készült Az Utolsó ítélet,
ami nemcsak Michelangelo, hanem az egész
világ festészetének páratlan remeke. 8 évig
dolgozott rajta, végül 1541-ben fejezte be.
Michelangelo festői munkásságából még megemlítette a Szent Család című művét, amelyet

Dávid

még 1508-ban festett és ma Firenzében az
Uffizi képtárban látható. Ez egy olaj táblakép.
A festés szüneteiben ismét faragott. Ekkor
készült az a Piéta, amit a firenzei Dóm-ban helyeztek el. Ezt tulajdonképpen a saját maga sírjára szánta. A csoporton Krisztust már levették
a keresztről, a Madonna tartja. Nikodémus
mögötte áll - arcképén magát Michelangelo-t
lehet felfedezni – nagy erőfeszítéssel segít a két
Mária alaknak. A szobor évszázadokon át volta Firenzei Dómban, majd a 80-as évek közepén a Dóm múzeumba helyezték.
Időközben, 1547-ben Michelangelo-t még a
Szent Péter templom főépítészének is kinevezték. Bramante 1514-ben meghalt, utána sokan
dolgoztak rajta, kevés sikerrel. Michelangelo
ekkor már több mint 70 éves volt, nem nagyon akarta elvállalni, végül igent mondott és
Bramante terveit, - amelyeket annak ellenére
is jónak tartott, hogy nem voltak jóban – kissé
átdolgozta, tovább jobbította. Ő tervezte meg
a csodálatos kupolát, az ő irányításával építették meg, úgy ahogyan az ma is látható.
Építészeti munkái közül megemlítette még
a római Campidoglio-t azaz a kapitóliumi teret, építészeti összerendezéséért.
Michelangelo-t 1561-ben súlyos láz, veseroham támadta meg. 1564. február 12-én
egész nap még az utolsó Piétán dolgozott,
azonban néhány nap múlva meghalt. Azt kívánta, hogy szülővárosa közelében, Firenzében találjon örök nyugalomra.
Így is történt. Firenzében a Santa Croce
templomban van a síremléke.
A síremléket Giorgio Vasary készítette.
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A szovjet pneumatikus távadóktól az Advanced Controll System-ig

Á

prilis 24-i klubnapunkon tagtársunk,
Bencze István – aki korábban a finomító Műszer-Automatika Főosztályának
vezetője volt – tartott előadást az irányítástechnika fejlődéséről a Dunai Kőolajipari
Vállalatnál.
Az 1965-től 1983-ig tartó időszakban a
pneumatikus és az elektromos műszerezés
volt jellemző az üzemi folyamatok irányításában.
Az elsőként üzembe helyezett AV-I üzemben Honeywell típusú pneumatikus műszerek kerültek beépítésre, a későbbiekben
megjelentek a szovjet/orosz technológiák és
eszközök mellett a szovjet/orosz típusú műszerek is. A pneumatikus műszerezésnél komoly feladatot jelentett a működtető táplevegővel szemben támasztott követelmények
teljesítése, valamint a minimum 30 perces
tartalék-készlet biztosítása az esetleges energia kimaradás esetére.
Az elektromos műszerezésnél a robbanásbiztonságra való törekvés – gyújtószikra
mentes védelem, nyomásálló tokozású védelem – jelentették a legfőbb követelményeket.
Mind a pneumatikus, mind az elektromos
műszerek az üzemek műszertermeiben elhelyezett műszerfalba beépített eszközökön
keresztül voltak működtetve. A beépített
műszerek fölé a termelés folyamatábráját
telepítették.
A hetvenes évek vége felé kezdődött meg
a DCS rendszerek bevezetésének előkészítése. Ajánlatkérési felhívásokat küldtek jó néhány, a DCS rendszerek kiépítésében jártas

külföldi cégnek, pl. Rosemount, Honeywell,
Hitachi, Foxboro, hogy csak a legfontosabbakat említsük. Az ajánlatok értékelése során a Honeywell cég ajánlatát fogadták el
nyertesként.
A DCS rendszerekkel szemben támasztott követelmények közül a legfontosabbak
voltak: gyújtószikra mentes kialakítás, rendelkezésre állás/redundancia, a control algoritmusok végrehajtási ideje, MTBF érték,
képfelhívás időtartama, on-line konfigurálás
lehetősége és a licencadó előírásainak megfelelő háttér műszerezés.
1982-ben került sor az AV-II üzem műszertermének rekonstrukciójára és itt építették be az első DCS rendszert, ami tulajdonképpen egy basic rendszer volt.
1983-ban került sor az új beruházás keretében épült FCC üzem üzembe helyezésére, ahol a basic rendszer már kiegészült egy
supervisory rendszerrel is.
Ahogy az idő haladt előre folyamatosan történtek az üzemekben új fejlesztések, műszer
rekonstrukciók, mind több üzemben álltak
át a pneumatikus folyamatirányításról a DCS
rendszerekre. Új rendszerek is megjelentek a
palettán a Honeywell technológia mellett, pl.
1985-ben az A-4 üzemben a Yokogawa, majd
2004-ben a GOK-3 beruházás keretében az
Emerson Delta V rendszere.
A rendszerek konfigurálásával és üzembe
helyezésével kapcsolatban Bencze István elmondta, hogy az első telepítéseknél a szállító szolgáltatta a rendszerek konfigurálását. A következő lépcsőben saját, kiképzett
személyzettel végezték ezt a tevékenységet.
Az üzembe helyezést megelőzően szakembereik részt vettek a gyári átvételeken, míg
az üzembe helyezés a szállítók felügyelete
mellett zajlott.
Természetesen az évek során a DCS rendszerek is hatalmas fejlődésen mentek át.

Folyamatosan fejlesztésre kerültek mind a
hardverek, mind a szoftverek. Nagy volt az
árverseny a szállítók között. A felhasználói
igények is folyamatosan változtak. Kialakult
a vállalati információs rendszer (FIR), a karbantartási rendszerek (pl. terepi eszközök,
szabályozószelep-diagnosztika, stb.), dokumentációs rendszerek (pl. revíziós tervezés),
szimulációs és tréning rendszerek (OTS).
A kezdeti időszakban a szoftver verzióváltozás gyakorisága alacsony volt, napjainkban
a verzióváltás felgyorsult (évente többször
is), a szoftver verzióváltások követése nagyon fontos, hiszen felhasználói szempontból évente maximum 1 verzióváltás az elfogadható.
A DCS rendszerek megjelenése előtt kevés
alarmjelzés volt. Ma ugyanabban az üzemben már több száz vagy ezer alarmjelzés is
van, hiszen a DCS-en könnyű és olcsó alarmot generálni, ezzel jelentősen növelhető az
üzembiztonság.
Ezeknek tulajdonképpen ellentmond az
alarmok kezelése. Üzemzavar esetén pl. a lényeges alarmok információi „elvesznek”, az
operátort a túl sok információ akadályozza
a döntéshozatalban és nincs idő az alarmok
kezelésére. Jó lenne tehát minimalizálni
az alarmok számát. Csoportosítani kell az
alarmokat, vészhelyzeti, magas prioritású,
alacsony prioritású kategóriákra, ezzel akár
40-50%-os csökkenés is elérhető.
A műszertermek is jelentősen átalakultak.
Eleinte egy üzem – egy műszerterem volt a
jellemző. Később több üzem – egy műszerterem, majd az egy központi műszerterem
forma alakult ki. A műszerterem szolgáltatásai: kommunikációs központ, folyamatos
munkahely az operátorok részére, veszély
elhárító központ, az operátorok tréning központja.
Szóba került még a rendszerek karbantartásának fontossága, a saját személyzet
kiképzése hardver- és szoftverkarbantartásra
valamint a magyarországi szerviz tevékenység átvétele szerződésekkel, konszignációs
raktárral.
Végül az előadó megemlítette, hogy volt
egy projekt, aminek a határideje egy másodpercet sem csúszhatott, és ez az Y 2K! volt,
az évszázadváltás dátum problémájának
megoldása, amely teljesen zökkenőmentesen
ment végbe.

Az OMNYE humora (Szemelvények a farsangi kabaréból)

különszám
Szerkesztette: OMNYE szerkesztő bizottsága
Nyomdai előkészítés: Molnár Ildikó_Nyomda: Molnár&MolnArt Kft.
Megjelent 140 példányban
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Lujza és Jenő:
Lujza: …Jenő! Mi is volt az a DH?
Jenő: Dolgozz hibátlanul. Minden dolgozó jelezhette, ha a munkafolyamatban valami hibát észlelt. Ilyenkor egy DH lapot indítottak.
Lujza: Már emlékszem. A laborban a csajok csak úgy becézték, hogy
Dolgozz Helyettem is!... Jenő! Vezessük be újra itthon is a DH mozgalmat! Szóval lesz ma este valami, vagy indíthatom feléd a DH lapot?

OMNYE különszám
Kirándulásaink

A

Helytörténeti séta Érden

z időjárás már a legforróbb nyári napokat idézte 2018. május 5-én,
amikor népes csapatunk autóbusszal és több autóval Érd Ófaluba
érkezett. Útikalauzunk ezúttal egy igazi lokálpatrióta, Ábel András helytörténész volt. Először a – sajnos évek óta bezárt – fürdőszálló és a minaret környékét jártuk be.
Az egyik legrégebbi épület, az Antonovics kocsma falán megnézhettük
az 1839 és 1940-41-es dunai árvizekre emlékeztető vízszint jelzőtáblát.
A mostani erős gát mellett nem várható, hogy a táblán újabb jelre lenne
szükség a jövőben. Hosszabban időztünk a Szent Sebestyén, Szent Rókus
és Szent Rozália barokk kápolnánál, amely 1734-ben a nagy pestisjárvány emlékére épült.
Következő állomásunk a 17. századi török minaret volt, ahol vállalkozó szellemű tagjaink meg is mászták a szűk csigalépcsőt az óvárosi táj
látványáért.
Ezután délnek vettük az irányt, ahol megpihentünk a szépen kiépített
Szent Mihály kútnál. Megkóstolhattuk Érd gyógyvizét, melynek tartós,
nagy mennyiségben való fogyasztása nem ajánlott. Nekünk jól esett a
kóstoló a nagy melegben.
A Szent Mihály katolikus templomot egy nagylelkű mecénás, Illésházy
János kegyúr adományából 1723-ban szentelték fel. Jól volt leülni egy kicsit a hűvös barokk templombelsőben, miközben hallgattuk a templom
történetét. A II. Lajos király emlékmű azt örökíti meg, hogy a király seregével itt pihent meg, mielőtt folytatta végzetes útját a mohácsi csatatérre.
Ezzel a résztvevők nagyobb része számára véget ért a séta. Akiben még
volt elegendő energia és kíváncsiság, az vezetőnkkel még bejárhatta a lebontott Szapáry kastély kazamatáját. Az értékes egykori műemlékre ma
már csak ez, és a szomszédos Szent Walburga szobor emlékeztet.
A jól sikerült kirándulás után legfeljebb az okozott a résztvevőknek
rossz szájízt, hogy egy időpont egyeztetési félreértés miatt le kellett mondaniuk a pincesoron tervezett ebédünkről.

A

Csillagtúrák Ausztriában, Salzburg környékén

varázslatos Salzkammergut ragyogóan kék vizű tavaival, alpesi jellegű hegyeivel, sóbányáival, barlangjaival méltán
Ausztria legnépszerűbb turisztikai célpontja.
A különböző méretű szebbnél szebb tavak
számtalan lehetőséget kínálnak a látogatóknak, legyen az hajókázás, fürdőzés vagy csak
ücsörgés valamelyik tó partján. A gyönyörű, változatos hegyvidéki táj tavasztól őszig
vonzza a természet szerelmeseit.
Ezen gondolatok szellemében szerveztük

meg 2018. május közepén 7 napos ausztriai kirándulásunkat. 6 éjszakát töltöttünk a
Salzburghoz közeli Golling városában, csodálatos hegyi környezetben elhelyezkedő
szállodában és naponta onnan tettünk rövidebb-hosszabb csillagtúrákat a közeli mesevilág felfedezésére.
Salzkammergut világát öt nagyobb és
számtalan kisebb tó alkotja. Ezek közül
a népszerű és bájos Traunsee partjait már
hatalmas hegyek őrzik. Itt felkerestük
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Gmunden városát, ahol megtekintettük az
Ort tavi kastélyt. Az apró szigeten álló kastély népszerűségét szépségén kívül annak köszönheti, hogy egy nagyon közkedvelt német
szappanoperának fő helyszíne volt. Egyébként a Traunsee 191 méteres mélységével
Ausztria legmélyebb tava. Traunkirchen egy
halászfalu, a tóba nyúló félszigetre épült.
Itt meglátogattuk a városka bencés Plébániatemplomát, ahol a barokk berendezés
leghíresebb darabja az ún. Halász-szószék.
Maga a szószék egy halászladik, amelynek
két végében a halakkal teli hálót tartó Jakab
és János apostolok ülnek.
A Mondsee a vidék legmelegebb tavának
számít, környéke is igencsak szemet gyönyörködtető, Salzkammergut legkedveltebb
fürdőtavai közé tartozik. Mondsee település
főterén a hatalmas Szent Mihály templom
nagyszerű barokk homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak együttese felejthetetlen látvány.
Felkerestük Bad Ischl települést is, ahol
Ferenc József császár több mint 60 éven át
minden nyarát töltötte a Kaiser villa épületében, melyet csapatunk is meglátogatott.
A változtatás nélkül korhűen megőrzött fogadószobák és lakóhelyiségek azt sugallják
mintha csak az imént indult volna a császár
kedvenc időtöltésének, a vadászatnak hódolni. Számtalan vadásztrófea emlékeztet a császár egyetlen aktív időtöltésére, a vadászatra.
A császárral ellentétben a férjétől egyre jobban elhidegülő Erzsébet királyné (Sissi) nem
szeretett itt lenni, csak pár nyarat töltött
itt. A városban található még Lehár Ferenc
egykori háza, ma, emlékmúzeum. A Zauner
cukrászdában lehetőségünk volt megkóstolni az igazi ischler süteményt is.
A vidék talán legszebb tava a Wolfgangsee.
A 15 km hosszú, északnyugat-délkeleti
irányban fekvő tavat északról a Schafberg
(1782 m) hatalmas hegytömbje uralja. Itt
volt a kirándulás egyik csúcspontja, ugyanis
lehetőség volt fogaskerekű vasúttal felmenni
a hegy csúcsára, tiszta napos időben. Felejt-
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hetetlen – az Alpok egyik leglenyűgözőbb –
panorámája tárult elénk. Látni lehetett szinte valamennyi tavat, a havas hegycsúcsokat,
délről pedig a Dachstein gleccsere zárta le a
horizontot.
St. Wolfgang az egyetlen part menti település, amely Felső-Ausztriához tartozik és
egyértelműen a legszebb, leglátványosabb
város egész Salzkammergut-ban. Legfőbb
látnivalója a városképet meghatározó gótikus zarándoktemplom.
A templom leghíresebb emléke az ún.
Schwanthaler-Doppelaltar, a templom
közepén álló kettős oltár. A bámulatosan
gazdag díszítésű, arany és fekete színekben
pompázó kompozíción 68 angyalt számolhatunk össze. A jobb oldali panelen Szent
Wolfgang látható trónján, a bal oldali pedig
a Szent család jeruzsálemi zarándoklatát jeleníti meg. Az oltár nyitott szárnyakkal 6,5
méter széles és 11,2 méter magas. Az oltár
szekrényében Mária könyörögve térdepel a
szintén koronát viselő, trónon ülő Krisztus
előtt. Kiemelkedő műemlék még a templom
szószéke a bájos kis angyalokkal.
Hallstatt városa a róla elnevezett tó partján található. A tó a hatalmas hegyek szorításában fjordszerűen tekergőzik. Csaknem
minden irányból 2-3000 méteres hegyek
veszik körül. Hallstatt legfőbb látnivalója a
Mária Mennybemenetele plébániatemplom
és a közvetlen szomszédságában található
csontkápolna, amely 1200 koponyának ad
helyet, ebből 610 megfestett- a név és dátumok mellett virágokkal, koszorúval is díszítik a koponyákat a festők.
A meredek sziklákkal határolt templom
melletti szépen gondozott kis temetőből
káprázatos kilátás nyílik a tóra.
A Gosau-tavak a salzkammerguti-tóvidék vadregényes természeti látványosságai.
Látogatásunkkor a Dachstein-hegység 3000
méteres csúcsa és gleccsere teljes panorámájában tükröződött a tó vizében.
Felejthetetlen órákat töltöttünk Hallein
sóbányájában. A bejárati épületben fehér-
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barna színű védőruhákat kaptunk, majd kis
bányavasúttal jutottunk a bánya-túra kezdőpontjára, ahonnan meredek facsúszdán
lecsúszva jutottunk le a sóbányába.
A túra során egy ízben átléptük az osztráknémet határt is a föld alatt. Varázslatos hang
– és fényjáték tette csodálatosabbá a kristálytiszta bányatavat, melyet tutajjal szeltünk át.
Természetesen felkerestük Salzburg városát is, ahol helyi idegenvezetővel tettünk sétát
a Getreidegasse nevű híres sétálóutcában,
jártunk Mozart szülőházánál, a Dómban és
a Dóm –téren, a Hercegérseki palotánál, valamint a többi híres látnivalónál, végül jól
szórakoztunk a Hellbrunni-kastély vízi játékainál.
Két nap kicsit távolabbra is elmerészkedtünk szálláshelyünktől. Átmentünk
Németországba Berchtesgaden településre, amelynek tragikus nevezetessége az
Obersalzbergen épített Hitler-kastély, a
„Sasfészek”. Az épület 1834 méter magasan fekszik. Megközelítése nem egyszerű,
előbb autóbusszal, majd egy 124 méteres
alagúton elsétálva lehet eljutni a lifthez,
ami 41 másodperc alatt viszi fel a látogatókat a Sasfészek épületéhez, ahonnan fantasztikus a panoráma. A Königsee az egész
Alpok egyik legszebb tava. A tavon csak
elektromos meghajtású hajók közlekedhetnek a tó vizének védelme érdekében.
Csapatunk is hajóra szállt, ahol az utazás
fő attrakciója az Echowand, vagyis a visszhangfal volt. Megindító pillanat, amikor a
hajó megáll a tó nyugodt vizén és előkerül
egy trombita, amelynek hangjai megtörve a csendet háromszor csengenek vissza
a fülünkbe.
Meglátogattuk
a
Grassl
család
„Enzianbrennerei” nevű pálinkafőzdéjét is.
A cég több mint 20 különböző típusú pálinkát és likőrt termel, termékei világszerte
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elismertek és nagy becsben tartják azokat. A
látogatás során részt vettünk pálinka kóstoláson is.
Kirándulásunk másik csúcspontja a
Grossglockner panorámaúton 4 méteres hó
falak közötti buszozás a Ferenc József csúcs
közelébe, ahol a parkolóhelyen óriási panoráma fogadott bennünket, a környék nagyon
kedves kis állatait, a mormotákat is láthattuk
és a szerencsésebbek etethették is őket.
A Werfeni vár és a Zsigmond szurdok
megtekintése Kaprun közelében jól kiegészítették ezt a gazdag programot.
Szálláshelyünkön jó hangulatban ünnepeltük meg tagtársunk, Takács Zoltán születésnapját.
Hazafelé úton megköszöntük a CityHoliday utazási irodának a jól megszervezett és lebonyolított utat és már azon gondolkodtunk, hogy a „Folytassa OMNYE”
jelszónknak megfelelően a következő évben
merre kiránduljunk.

Észak-Magyarországon jártunk

assan már hagyománnyá válik, hogy a nyár végi magyarországi
kirándulásainkat augusztus utolsó hetében rendezzük. Az előző
években már nagyon sok helyen jártunk, így egyre nehezebb olyan
régiót találni, ahol van olyan szálláslehetőség, ahol 55-60 fős csapatot is tudnak 5 napon keresztül fogadni, és ahonnan a tervezett látnivalók csillagtúraszerűen bejárhatók. Ezen szempontoknak megfelelően találtunk rá Mezőkövesd-Zsórifürdőn a Hajnal Hotelre, ahol
használhattuk a kiváló gyógyvizet, szaunát, pihenésre is kiválóan
alkalmas és a csillagtúrákat is sikerrel lebonyolítottuk.
Útban Mezőkövesdre megálltunk Gödöllőn, ahol meglátogattuk
a kastélyt, amely Sissi királyné kedvenc magyar kastélya, Magyarország egyik legnagyobb és legimpozánsabb barokk kastélya, történelmi és műemléki szempontból is kiemelkedő érték. A kastélyt
Mária Terézia kancelláriaminisztere, a 18. század legtekintélyesebb
magyar főura, Grassalkovich Antal építette. Később több tulajdonosa is volt, majd Ferenc József és Erzsébet királynő pihenőkastélya lett. A királyi pár gyakran tartózkodott a kastélyban, különösen
Sissi királyné kedvelte Gödöllőt. A kastélyban a II. világháború
után szovjet laktanya és szociális otthon működött és ez az épület
lassú pusztulásához vezetett. Az 1990-es években szinte a romokból

kellett újjáépíteni az egykor fényűző kastélyt és parkját. Idegenvezető segítségével jártuk végig a kastély lakosztályait, láttuk a Sissi
királynőhöz köthető személyes tárgyakat, valamint a gyönyörűen
karbantartott kastélykertet.
Csillagtúráink első állomása Ipolytarnóc volt, a Világörökség
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várományos Ősmaradványok Természetvédelmi területtel, amely Magyarország
7 zöld csodájának egyike. A környékbeli
tudományos vizsgálatokat Kubinyi Ferenc
kezdte meg 1836-ban, majd a következő évtizedekben egyre több leletet fedeztek fel a
kutatók, lábnyomokat, cápafogakat találtak.
Vezetett túrával haladtunk végig a geológiai
tanösvényen. Láthattuk a legfontosabb ősmaradványokat, cápafogakat, megkövesedett fákat, levéllenyomatokat és az ősállati
lábnyomokat. A lábnyomos homokkövet
két csarnok és egy védőpince részben mutatják be. Az emlősök közül a leggyakoribbak
az ősi orrszarvúk lábnyomai, továbbá őz- és
szarvasfélék, kisebb ragadozók, madarak lépésnyomai konzerválódtak. A főépületben
lévő 4D-s moziban megelevenedtek a letűnt
világ elemei, hatalmas élményben volt részük azoknak, akik vállalták a kb. 15 perces
mozgó, ugráló székekben ülve az ősállatok
nézegetését.
Abasáron felkerestük a Pálinkás pincészetet, ahol kb. 60 hektáron termelnek
többnyire Olaszrizling, Cserszegi fűszeres,
Szürkebarát, Tramini, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay szőlőfajtákat. Lent jártunk a 3
szintes pincelabirintusban, ahol állandóan
13 fok körül van a hőmérséklet. A pincelá-
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togatáshoz természetesen borkóstoló is párosult, amelynek végére az egyébként is jó
hangulat még jobbá vált.
Csillagtúráink következő állomása a
Tisza-tavi Ökocentrumnak helyet adó Poroszló volt. Itt hazánkban egyedülállóan
mutatják be a Tisza és a Tisza-tó természeti
kincseit, Magyarország második legnagyobb
tavának gazdag élővilágát.
Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriuma 1 millió literes össztérfogatával és a
benne bemutatott víz alatti csodákkal szép
természet közeli élményt nyújtott. Különleges az alagút is, amelynek falán torzításmentesen élvezhettük a elsikló halak látványát,
és ahogy a viza, ez az egykor hazánkban élt
halóriás 1,5–2 méteres példányai áthúztak
a fejünk felett. A kilátótoronyból remek
panoráma tárult elénk a tóra és magára Poroszló településre. Tettünk egy 50 perces hajókirándulást is a tavon, amikor a tó legelrejtettebb területeire is eljutottunk, élvezve
a csodálatos környezetet és a körülöttünk
röpködő madarak világát. A főépület körül
állatbemutató is van, ahol pl. a pelikánok
látványetetetését is megcsodálhattuk.
Folytatva a csillagtúrákat Miskolcra
mentünk, ahol először a gyönyörűen felújított diósgyőri várat látogattuk meg. A mai
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gótikus vár a tatárjárás után épült, fénykorát Nagy Lajos uralkodása alatt élte, lovagterme a legnagyobb volt Európában. A
várat a 2010-es évek elején elkezdték vis�szaépíteni eredeti állapotába, a helyreállított helyiségeket korhű bútorokkal rendezték be. Ugyancsak korhű ruhákba öltözött
idegenvezetők kalauzolták végig a csoportot a vár termein. A várlátogatás után 1,5-2
órás sétát tettünk, helyi idegenvezetőkkel,
Miskolc belvárosában, megpihentünk a
Szinva-teraszon.
Hazafelé tartva még betértünk a Recski Nemzeti Emlékparkba. 1996-ban nyílt
meg ez a megrázó emlékpark, Magyarország leghírhedtebb kommunista kényszermunkatáborának helyén. 1950 nyarán az
Államvédelmi Hatóság (ÁVH) kényszermunkatábort létesített itt szovjet mintára.
A magyar „gulág” 3 éven át működött itt
a legnagyobb titokban. A tábort teljesen
elzárták a külvilágtól, a közeli andezit bányában naponta 12-14 órát kellett dolgozni minimális fejadag mellett, orvos nem
volt. Az éhezés és az embertelen munkakörülmények miatt sokan meghaltak, akik
mégis túlélték, azok 1953 nyarán szabadultak, Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése
után. Nyilatkozatot írattak alá velük, mely-

ben megígérték, hogy az itteni megpróbáltatásaikról nem beszélnek, sokéves börtön
fenyegette a tilalom megszegőit, a családjuknak sem említhették a tábort, sokan
rendőri felügyelet alá vagy börtönbe kerültek. Ők 1956-ban szabadultak. A barakkokat lerombolták, helyüket fával ültették be,

a kommunista rendszer alatt mindvégig az
volt a hivatalos álláspont, hogy a recski tábor nem létezett.
A programot egy közös ebéddel zártuk,
majd hazafelé ezúttal is megfogadtuk, hogy
jövőre további csodás magyarországi helyszínek felfedezésére indulunk.

JUNIÁLIS a Csónakházban

J

únius 29-én, pénteken, tartottuk meg szokásos éves juniális rendezvényünket a dunafüredi csónakházban. Sajnos az időjárás ezúttal nem kedvezett, folyamatos esővel indult a nap, így programjaink túlnyomó részét fedett helyen tartottuk. A résztvevők száma
ezúttal is meghaladta a 100 főt (családtagokkal, gyermekekkel, unokákkal együtt).
A fő attrakció, mint minden alkalommal ezúttal is a főzés volt.
A Valent család „Zalai babos káposztát”, Mérges Pista csapata „Halászlét”, Balai Mária és Buda Dénes „Sertés pörköltet” készített. Az
ebédhez a csónakház belső éttermében rendezkedtünk be, ahol már
jó zene szórakoztatta a résztvevőket.
Az ebédek nagyon jól sikerültek, amiről a kiürült főzőedények is
tanúskodtak. Ebéd után tánc, majd jó hangulatú tombolahúzás zárta a programot, szerencsére időközben az eső is elállt. Köszönet a
szervezőknek és segítőiknek.
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EGY JÓPOFA BULI a Lópofa Csárdában

N

ovember 27-29 között egyesületünk szervezésében részt vettünk Kiskunmajsán az úgynevezett disznótoros hétköznapokon. András napja általában a disznóvágások és a disznótoros összejövetelek kezdetét jelzi. Ebből az alkalomból voltunk mi is részesei
az igazi falusi hangulatú disznótornak.

November 27-én reggel indultunk autóbusszal Kiskunmajsára,
ahol szállásunk a Jonathermál Élmény- és Gyógyfürdő mellett lévő
motelszobákban volt. Kihasználtuk a közeli fürdő által kínált lehetőségeket is. A gyógyvíz különösen az idősebb korosztálynak nagyon
kedvező, hiszen jó hatással van a degeneratív mozgásszervi elváltozásokra, különféle izületi gyulladásos megbetegedésekre, reumára, stb.
A következő napon került sor a nagy attrakcióra. Disznóvágás a
szomszédos Lópofa Csárdában. a böllérek egy kb. 160-kg-os mangalica disznót szúrtak le a reggeli órákban. Ezután részt vehettünk
minden munkafázisban – perzselés, mosás, felbontás, darabolás,
kolbász- és hurkatöltés – természetesen pálinka, forralt bor, kávé, tea
mellett. Reggelire nagy sikert aratott a hagymás sült vér, sült máj,
savanyúság, héjában sült burgonya is.
A koraesti órákban estebéd vette kezdetét, ahol orjaleves, töltött
káposzta, sült hurka és kolbász, pecsenye került az asztalra, pálinka
és jó borok kíséretében. Desszertként rétes érkezett. Ezután elhúz-
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ták a nótánkat, zenés, táncos mulatság vette kezdetét. Nagyszerűen
szórakoztunk késő estig, fokozatosan egyre jobb hangulatba kerülve.
Másnap még „könnyített reggeli” ugyancsak a Lópofa Csárdában,
majd indultunk hazafelé. Még megálltunk Soltvadkerten a híres Korona cukrászdában, elámultunk a látványon, főként a fogyókúrázók
és diabéteszesek. Ezt a nagyszerű kirándulást a Dunaföldvári Halászcsárdában egy kitűnő halászlével koronáztuk meg.
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Legnagyobb műve ma is áll

018. szeptember 25-én a tavaly elhunyt
Dr. Rátosi Ernő mellszobrának ünnepélyes
avatására került sor a MOL Dunai Finomító
színháztermében.
Az ünnepségen részt vett az egykori vezérigazgató három gyermeke, Rátosi András,
Gábor és Péter, Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató, Molnár József vezérigazgató, Galambos
László, a DS Termelés Üzemeltetés vezetője,
Huff Zsolt, a Downstream üzletág ügyvezető
igazgatója, Jukka Nuutinen, a DUFI igazgatója, az OMNYE tagjai és elnöke, Sziva Miklós,
Vezér Mihály polgármester, Sinka László alpolgármester, egykori kollégák, barátok, valamint
a szobor készítője, Illyés András is.
Molnár József megemlékezésében kiemelte,
hogy dr. Rátosi Ernő a modern petrolkémia
iparág alapjait teremtette meg Magyarországon, amelyek kiállták a próbát. Mindez lehetőséget teremtett arra, hogy a MOL két éve a
petrolkémia irányába fordíthassa a figyelmét és
így megőrizze vezető pozícióját.
Galambos László az egykori vezérigazgató
személyes életútját vázolta. Dr. Rátosi Ernő
1931. október 31-én született Zalagyömörőn,
az általános és középiskolai tanulmányait kitűnően végezte el és 1950-ben felvételt nyert
a Veszprémi Vegyipari Egyetemre, ahonnan

S

1951-ben kizárták. Hosszas küzdelem után
1960-ban mégiscsak sikerült diplomát szereznie a vegyészmérnöki karon. A Csepeli
Finomítóban kezdett dolgozni Péceli Béla irányítása alatt, majd 1963-ban vele együtt jött
Százhalombattára, ahol – egy évnyi nehézipari
minisztériumi kitérő után – 1991-es nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Az 1968-as tűzben elhunyt Hága László utódjaként főtechnológus,
majd főmérnök lett. Amikor Péceli Béla 1975ben az OKGT-hez került, ő váltotta az igazgatói székben. 1980-ban már, mint vezérigazgató irányította a Dunai Kőolajipari Vállalatot.
Nyugdíjba vonulása után 1991 és 1995 között
a MOL Igazgatóságának tagja volt, és 2004ig tanácsadóként segítette a Termékelőállítás
és Kereskedelem Divízió munkáját. Vezetése
alatt a DKV európai szintű finomítóvá vált.
Figyelemmel kísérte a nyugati finomítók fejlődését, ismerte és alkalmazta a szakirodalmakat,
szorgalmazta és támogatta a kollégák külföldi
tanulmányait. Bevezette a folyamatirányítást, a
számítógépes adatfeldolgozást, irányítása alatt
számos új terméket kezdtek gyártani. Kiváló
vezető és nagyszerű ember volt, aki mindenkivel megtalálta a hangot. Célja a fejlesztés, a
hatékonyság növelése volt, de a legfontosabbnak a dolgozók biztonságát, kulturált munka-

körülményeit tartotta. Vezetők generációját
nevelte ki. Legnagyobb műve ma is áll, virágzik, fejlődik.
Vezér Mihály, aki egykor néhány évig maga
is DKV dolgozó volt, a kollegiális hangulatot,
a munkamorált emelte ki, amely elsősorban
Rátosi Ernő érdeme volt, aki különösen nagy
hangsúlyt fektetett a fiatalok felkészítésére.
Komolyan vette és személyesen is figyelemmel
kísérte a fiatal újítók munkáját. Százhalombatta is sokat köszönhet neki. Támogatásával
épült meg például a városháza, a Barátság Művelődési Központ és a könyvtár, Urbárium városrész, vagy a városi strand, amely hivatalosan
tűzivíz tározóként létesült. Időnként kockázatokat is vállalt egy-egy cél, fejlesztés érdekében,
és az idő igazolta őt.

Beszélgetés irodalomról, művészetről

zeptemberi klubnapunkon került sor Tarnócziné Barabás Irén
Kavicsok, valamint a Kaleidoszkóp című verseskötetének bemutatására az érdi IRKA klub és a Poly-Art Alapítvány munkatársainak közreműködése mellett. Nagy érdeklődéssel vártuk klubtagunk, Irénke, bemutatkozását.
A beszélgetést, mint moderátor, Somfai István a Poly-Art Alapítvány vezetője irányította a tőle már megszokott könnyedséggel,
gördülékenységgel.
A rajzolás, festés mindig is vonzotta Irénkét, úgy gondolta,
hogy porcelánfestő lesz. Az iskolai tanulmányait befejezve azonban azonnal dolgoznia kellett, így a rajzolás, festés, hosszú időre
kimaradt az életéből. A család, a munka vált elsőszámú feladatává.
Miután gyermekei önállósodtak, férje pozitív hozzáállása is kellett
ahhoz, hogy szabadidejét már a fenti célokra kezdje felhasználni.
1996-ban költöztek Érdre, ekkor került kapcsolatba a Poly-Art
Alapítvánnyal, tagjaival egyre szorosabb ismeretséget kötött. Néhány évvel ezelőtt felkérte az IRKA irodalmi műhely (akiket akkor
még nem is nagyon ismert) egy verseskötet illusztrálására. Itt kezdődött a kapcsolat, amely a mai napig is tart.
Több könyv illusztrálása, kiadványok borítója készült, majd
egyre inkább vonzotta az irodalmi légkör. Eleinte haikukat, majd
hosszabb verseket, prózákat írt. Több alkalommal a Napút irodalmi folyóirat is közölte verseit, illetve folyamatosan jelennek
meg versei és prózái a Poly-Art és IRKA folyóiratokban és antológiákban. A Poly-Art gondozásában jelent meg két verseskötete,
a Kavicsok és a Kaleidoszkóp, ebből került néhány műve most
bemutatásra.
Somfai István kitért a szerző képzőművészeti (festészet és kerámia), munkásságára is. Műveiből néhány darabot a helyszínen is
meg lehetett tekinteni. Tarnócziné Barabás Irén Kavicsok című
könyvecskéjében versei mellett képzőművészeti alkotásait is megcsodálhatják az olvasók.
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Tarnócziné Barabás Irén: Nyárelő

A Kaleidoszkóp című verseskötet bemutatása során először Daróczi Lajosné, az
IRKA irodalmi klub vezetője előadásában a
„Nyárelő” című verset hallgattuk meg, majd
ugyanezt a verset megzenésített formában,
lemezről - Szigeti Eszter és Varga Zoltán előadásában – is hallhattuk, mely nagy élményt
nyújtott a hallgatóságnak.
Irénke tolmácsolásában meghallgattunk
egy verset, a „Mártélyi hajnalt”.
A következőkben Daróczi Lajosné egy
haikukból álló válogatást olvasott fel.
(Mi is az a haiku? Ez egy rendkívül szigorú,
alakilag kötött verselés. Általában 17 szótagból
épül fel. A hagyományos régi japán haiku egy
sorban íródik, viszont a mai modern haiku
három sorból áll. Álljon itt példaként egy haiku, amelyet Irénke szerzett:
Hűségből fonott
ezer szálas kötelék
szép lelkünk tükre)

Somfai István a „Hazafelé” című boldogságverset olvasta fel, majd ugyancsak
lemezről a Szigeti-Varga kettős előadásában
a „Volt egy cseresznyefa” című művet hallgattuk meg.
A bemutatón a már említetteken kívül
még részt vett az IRKA tagjai közül Fazekas
Major Gizella, Nagy-Rakita Melinda és Habos László is.
A nagy sikerű bemutatót és az előadásokat követően vendégeink, Daróczi Lajosné
vezetésével kvíz kérdésekkel szórakoztatták a
hallgatóságot.
Tagjaink minden kérdésre tudták a jó
válaszokat, volt olyan, amelyikre többen
is jelentkeztek a helyes válasszal. Minden
tagunk, aki sikeresen vett részt a játékban,
ajándékot is kapott.
Végül gratuláltunk Tarnócziné Barabás
Irénnek és megköszöntük az IRKA és a
Poly-Art Alapítvány képviselőinek a színvonalas lebonyolítást.

Napsütötte fű
illata kavarog a szélben,
pitypangpelyhek
szállnak álmosan,
levetkőzve ruhájukat
éretten. ledéren.
Hullámzó vadvirág sokadalom
hajlik megadón
felette zümmögő
surranó bogarak rajától
életre kel a levegő.
Szorgos méhek
dolgos csapatokban
szállnak az akácos körül
színes körforgásban.
A látóhatárig sárga minden
tükrözi a fénylő napot,
felette festői, fehér
felhőpamacsok
élednek a langyos májusi ég
búzakék tengerében.
A sárga mező szélén,
mint egy frissen szövött
takaró mintája
piros mezei pipacsok
ezrei kereteznek
repcetáblákat.
A szellő felkapja
aranyló illatát,
beteríti vele
a ballagó öreg
szekér porát.
Árvalányhaj hajladozik
hullámzó, szelíd tengerré simítja
a szél laza fuvallata.
A faluban lángol a napfény
a cseréptetőn
a házhoz toldott
kicsiny legelőn
cikáznak a fecskék.
A Nap delelőn.
Pompás a színek kavalkádja:
élvezhetjük még egy hónapot
s a nyomába lépdelő nyár
észrevétlenül
átveszi a stafétabotot.

Németh Ernő: Munkaügyi Döntőbizottság működése a DKV-ban

S

zeptemberi klubnapunkon Németh Ernő, az OMNYE egyik alapító tagja idézte fel tevékenységét a vállalat Munkaügyi Döntőbizottságában megemlítve a Munkaügyi Bírósággal való kapcsolatokat is.
1972-ben született az a Kormány rendelet, ami a Munkaügyi
Döntőbizottságok létrehozásáról rendelkezett. Célja elsősorban az
volt, hogy tehermentesítse a Munkaügyi Bíróságokat, és hogy oda
már csak olyan ügyek kerüljenek, amelyeket alacsonyabb szinten
nem lehetett elintézni. Ugyancsak célként említhető a munkavállalók érdekérvényesítési képességének erősítése is.
A Dunai Kőolajipari Vállalatnál 1973-ban alakult meg a Munkaügyi Döntőbizottság. Elnökének a Munkaadó és a Szakszervezeti
Bizottság megállapodásának megfelelően Dr. Nagypataki Gyulát választották. Volt két elnökhelyettes is. A Munkaadó képviseletében
Fásy Mátyás, a Szakszervezet képviseletében Nyemcsok Béla töltötte
be ezeket a funkciókat. A Bizottság tagja volt még 10 döntnök is
(5 a Munkaadó, 5 pedig a Szakszervezet delegáltjaként). Az ő szerepük hasonló volt a bíróságokon lévő népi ülnökök tevékenységéhez.
Az első Munkaügyi Döntőbizottságban Ernő, a Szakszervezet
képviseletében döntnöki feladatokat látott el. Néhány évvel később
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(kb. 1976-ban) Nyemcsok Béla elnökhelyettes elhagyta a vállalatot.
Ekkor nevezték ki Ernőt a Bizottság elnökhelyettesének.
Később a Munkaadót képviselő Fásy Mátyás lemondott és az új
elnökhelyettes Ilinyi János lett. Így működött a Bizottság egészen
Dr. Nagypataki Gyula nyugdíjba vonulásáig. Ekkor a vállalat vezetése a szakszervezettel egyetértésben Ernőt nevezte ki a Bizottság
elnökének. Ő meg is tartotta ezt a pozícióját egészen 1981-ig, a
Munkaügyi Döntőbizottság hivatalos megszűntéig. Az előadás során megtudtuk, hogy a Bizottság elé került ügyekben 50-60%-ban
domináltak a fegyelmi ügyek. A munkavállaló valamilyen cselekedetéért vagy viselkedéséért fegyelmi büntetésben részesült, aki ezután
beadvánnyal fordult a Munkaügyi Döntőbizottsághoz, hogy bírálják
el jogos volt-e az ellene hozott fegyelmi határozat. Ernő emlékezete
szerint ezek a peres ügyek 70%-ban a munkavállalók javára dőltek
el. Az eljárások során részletesen vizsgálták az ügyeket az érvényes
jogszabályok szerint – kollektív szerződés, munkaköri leírások, működési szabályzatok, biztonságtechnikai előírások figyelembe vételével. Természetesen voltak olyan esetek is, amikor egyértelműen
kiderült a munkavállaló hibája, így a fegyelmi jogossága is.
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Az ügyek egy másik nagy csoportját a kártérítési ügyek képviselték, de ezek voltak a ritkábbak.
A Bizottság működésének első éveiben 50-60 fentebb említett ügyben
kellett eljárni, ami nagyon leterhelő volt, hiszen az igazságos döntés érdekében alaposan fel kellett készülniük a tárgyalásokra. Érdekességként
említette, hogy az ügyek száma mindig megszaporodott, amikor valamelyik területen vezetőváltásra került sor. 8-10 év után az ügyek száma
csökkenni kezdett és már csak 25-30 esetben kellett eljárni évenként. A
csökkenés olyan mértékű volt, hogy Dr. Nagypataki Gyula nyugdíjba
vonulása után csak ketten maradtak Ilinyi Jánossal a Munkaügyi Döntőbizottság élén, új elnökhelyettes kinevezésére már nem is került sor.
A napi működésről a következőket tudtuk meg: A panasz beérkezett a Bizottság titkárságára, ahol iktatták, majd az elnökhöz került.
Az elnök vagy megtartotta magának, vagy pedig kiadta Fásy Mátyásnak, vagy Németh Ernőnek. 15 nap állt rendelkezésre, hogy felkészüljenek, és kitűzzék a tárgyalás időpontját. A tárgyalások a bíróságokon megszokott módon zajlottak. Volt egy elnök és két döntnök
(1 a Munkaadó, 1 a Szakszervezet képviseletében). A Munkaadót

mindig a vállalat jogásza képviselte. Ha szükséges volt tanúkat is
meghallgattak. A tárgyalásról jegyzőkönyv készült.
A határozatot mindenkinek alá kellett írnia, ha ezt valaki nem
tette meg, azt is rögzítették. Természetesen a határozatot jogszabályokkal, dokumentumokkal alá kellett támasztani. Mindkét fél élhetett fellebbezési jogával, amelyet a Munkaügyi Bírósághoz címezve
a Munkaügyi Döntőbizottsághoz kellet benyújtani. Általában kevés fellebbezés volt, de többségében a Munkaügyi Bíróság elfogadta
Munkaügyi Döntőbizottság határozatait.
A felügyeleti szerv is a Munkaügyi Bíróság volt. Kétévente ellenőriztek és mindig elégedettek voltak. A Munkaügyi Döntőbizottsági feladatokért bérezés nem járt, felkészülési időt viszont kaptak,
ügyenként fél órát.
Ernő nagyon szerette ezt a munkát, szívvel, lélekkel végezte, sokat
tanult az ügyekből.
Elmondta még, hogy több alkalommal vettek részt továbbképzéseken, ahol az előadók több tanulságos és humoros esetet is vázoltak.
Előadása végén ezekből is említett néhányat.

Megemlékezés az AV-2 üzemben
1968. október 16-án bekövetkezett tragédiáról

A

z 1968-ban átadott AV-2 üzemmel a
DKV az ország legkorszerűbb és legnagyobb hatásfokkal dolgozó vállalatává vált.
Az örömöt beárnyékolta, hogy októberben
egy gázrobbanást követően nyolc ember
meghalt, többen pedig súlyos égési sérüléseket szenvedtek.
„1968. október 16-án az újonnan felépített 2 millió tonna/év kapacitású AV-2
üzemben, a sikeresen lefolytatott próbaüzem után, a leállást követő üzemindításkor a barometrikus kondenzátoron keresztül szabadba jutó gázfelhő berobbant és
két ember megégett. A segítségükre siető
munkatársaik közül egy újbóli gázömlésnél
és gázrobbanásnál további 13 fő szenvedett
égési sérülést. A megégett dolgozók közül
nyolcan életüket vesztették, öten súlyos sérülést szenvedtek és csak hosszú ápolás után
épültek fel.
Az elhunytak: Dr. Hága László, Mészáros
Sándor, Halász László, Vörösmarti Lajos, Pozsonyi Imre, Márki János, Horváth Ferenc,
Tanú Jenőné.
A tragédia mélyen megrázta a DKV formálódó közösségét és évtizedekre kiható súlyos
figyelmeztetésként kövült meg az emberek
emlékezetében. A DKV-ban alkalmazott

szigorú munkavédelmi szabályok előírásai
és betartatásuk mögött is fellelhető a ’68-as
súlyos baleset emléke.” Idézet Mazzag Pál –
a Dunai Finomító 40 éve című írásából.
Egyesületünk a megemlékezéseket október 16-án, klubnap keretében kezdte meg.
Elsőként koszorúzásra került sor Dr.
Hága László emléktáblájánál a Hága László u. 7. sz. ház mellett. Egyesületünk koszorúját Nádasy István és Sziva Miklós
helyezte el.
A megemlékezést klubnapjaink állandó
helyszínén, az Óvárosi Közösségi Házban
folytattuk. Bensőséges, megható visszaemlékezéseket hallottunk Kalmár László
egykori desztillatőrtől, Hangyássy János
egykori segéd desztillatőrtől. Dr. Katona
János, aki az esemény pillanatában az üzem
vezetője volt, ugyancsak megrázó szavakkal
mondta el akkori érzéseit. Szót kapott még
Pogány Gyula is, aki akkor még technológusként dogozott a finomítóban.
2019. október 18-án, a MOL Magyarország DS, EBK vezetők és dolgozók,
valamint a meghívott OMNYE tagok jelenlétében, szakmai nappal kibővített megemlékezést tartottak az 50 éve történt eseményekről.
Dr. Katona János idézte fel az akkori
történéseket a szemtanú és a felelős vezető
szemszögéből. Érzelmekben gazdag előadását áthatotta az a megrendülés, amit a kollégák elvesztése okozott.
Pogány Gyula előadásában bemutatta a
baleseti kivizsgálás után hozott szervezeti és technikai intézkedéseket, megfelelő
létszámú, szakképzettségű és felszereltségű
biztonságtechnikai szervezetek létrehozását az OKGT vállalatainál. A kezdetekben
nagyobb számú balesetekre, azok megelőzésére hozott válaszokat: munkaruha és védőruha ellátás valamint a védőfelszerelések

korszerűsítése, méréstechnika beszerzése,
a humán tényezők szerepének erősítése.
Kiemelte, hogy fontos a folyamatosság, a
múlt tapasztalatainak továbbadása a jelen
szakembereinek a még sikeresebb jövő érdekében.
Enzsöl Ervin, a Desztillációs üzemcsoport vezetője végigkísérte az AV-2 üzem
technológiai fejlődését a kezdetektől napjainkig. Bemutatta az elválasztás technika,
a folyamatbiztonság, az irányítástechnika
korszerűsítését. Külön kiemelte a munkaerő szakmai tudásának szerepét a biztonságos és gazdaságos üzemvitel területén.
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Bakonyi József Üzemeltetés vezető előadása a Dunai Finomító
elköteleződését bizonyította a folyamatbiztonság és az EBK fontossága mellett. Bemutatta azokat a tevékenységeket, és eredményeket, amelyekkel a balesetek megelőzhetők. Nagyon fontosnak
tartja a működtető személyzet EBK tudatosságának fejlesztését.
Az előadások után a résztvevők megkoszorúzták az AV-2 üzemi
műszerépület falán elhelyezett emléktáblákat.

Lapszemle a Dolgozók Lapja korábbi lapszámaiból - II. rész

N

ovemberi klubnapunkon második alkalommal tartott rendhagyó lapszemlét a DKV Dolgozók lapja régi számaiból Buda
Dénes tagtársunk, a lap egykori főszerkesztője. Ezúttal a lap 1975
-1978 közötti 4 évfolyama került szemlézésre, ami a lap, induló
időszakát ölelte fel. Felidézve a pártállami irányítás alatt működő,
folyamatosan fejlődő tröszti vállalat mindennapjait, sikereit, nehéz-
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ségeit, közösségi és egyéni arculatát, hangulatát. Az újság 12 éven át
különleges szerepet játszott Százhalombatta életében is, mivel tematikájában helyi közéleti ügyek is szerepeltek, lévén, hogy a Százhalombattai Hírtükör csak 1988-ban jelent meg.
Az 1976 novemberben megjelent első számban Dr. Rátosi Ernő
igazgató üdvözölte a lapot azzal, hogy az „…legyen a dolgozók lapja”.
Közvetítse a vezetői információkat, dolgozói véleményeket, beleértve a bírálatokat is.
Az idézett lapszámok rendszeresen foglalkoztak a termelési-gazdasági eredményekkel, az egymás után épülő új üzemekkel, bemutatták a vállalat dolgozóit. (Közülük többen ott voltak most a teremben,
mint az OMNYE tagjai.) Sokszor szerepeltek a lapban munkaszervezési intézkedések és azok eredménye, hogy tervszerűen csökkent
a létszám.
Visszatérő témája volt a lapnak a szocialista munkaverseny mozgalom és a DKV építése fölött vállalt KISZ védnökség, ami ma már egy
letűnt kor része – történelem, akárcsak a május 1-jei felvonulások.
A városi ügyek között említhetjük a Szekeres József tanácselnökkel
készített interjút, a lakásépítés helyzetét vagy a Madách Színházzal
kötött együttműködési megállapodást.
A hallgatóság nagy érdeklődéssel követte a negyven éve történtek
felidézését, fiatalságuk időszakát.

OMNYE különszám
Sáfrány József

„A világ azért van,
hogy mi filmet csináljunk róla”

MIKULÁS EST

dzsilingben, az erdélyi utazó síremlékénél
végződött.
Sáfrány József befejezésül elmondta, hogy
33 évvel később egy társával újra végigjárták
az utat és megállapították, hogy csak a hegyek változatlanok, minden egyéb már más.

N

ovemberi klubnapunk vendége Sáfrány
József filmoperatőr és rendező volt. Filmes pályája a Magyar Televíziónál indult.
Dolgozott Rockenbauer Pál mellett asszisztensként, részt vett a „Másfélmillió lépés Magyarországon” című sorozat elkészítésében.
Az elmúlt harminc év alatt több mint 200
filmet készített. Emellett számtalan közéleti,
természetvédelmi és tudományos televíziós
műsort szerkesztett, rendezett, fényképezett.
Filmjei rendszeresen részt vesznek nemzetközi filmfesztiválokon. Eddig több mint 20
fesztiváldíjat szerzett. Jelenleg szabadúszó
rendezőként önállóan készít filmeket.
1996-ban készítette a 6 részes ismeretterjesztő filmsorozatot, ami a Magyar Vasutak
történetét mutatja be a kezdetektől a jelenen át a jövőig. Elkészítése a magyar vasút
150 éves jubileuma alkalmából történt.
Klubnapunkon levetítette a „Száz Vasutat, Ezeret!”címet viselő filmsorozat első
részét, ami a kezdetek 1849-ig alcímet viseli. az alkotó beszélt a film készítése során
szerzett élményeikről. A magyar és a román
vasutasok egyaránt szívügyüknek tekintették a vasutas múlt megörökítését és minden
segítséget megadtak a munkához.
1984-ben, Kőrösi Csoma Sándor születésének 200. évfordulóján (még a kommunizmus idején), 4 fiatalember elhatározta, hogy
– akkoriban szokatlan módon – saját költségén végigjárja a nagy székely utazásának a
Himalájában és Indiában megtett útját. Sáfrány József a fiatalokat elkísérte útjukon és
az expedíció végeredménye a „Körösi Csoma
Sándor Nyomában” című film, amelyet vendégünk ugyancsak levetített és sokat mesélt
magáról az expedícióról.
A Himalája sokszor úttalan útjain járva
felkeresték mindazon helyeket, településeket, buddhista kolostorokat, ahol a neves
hazánkfia megfordult. A rendkívül érdekes
utazás és az arról készült film az indiai Dar-

2018. december 1-én tartottuk szokásos Mikulás napi ünnepségünket
a Barátság Kulturális Központban.
78 felnőtt (szülők és nagyszülők)
valamint 62 unoka vett részt az
eseményen.
A gyerekek ezúttal is nagy örömmel
közreműködtek a játékos, verses
előadáson és énekekkel, kisebb versekkel köszönték meg az ajándékokat.
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E

Sportoljunk együtt

gyesületünk feladatának tekinti a tagság
fizikai és mentális kondíciójának fenntartását, javítását. Ebben segítségünkre van a
Zöldpont Egyesület, akik éppen ilyen témájú EU-s projekten dolgoznak. Az egyesület
jelenleg a MOL STEP programjának felelősei, szervezik a sport és egyéb programokat.
A programra jelentkezők között először
június 20-án végeztünk egy fizikai és mentális állapotfelmérést.
A sportolni vágyóknak a következő program október 12-én volt, amikor sportnap
keretében folytattuk a fizikai állapotfelmérést illetve a már első alkalommal is résztvevőknek a visszamérést.
Remek, napsütéses időben, különböző
sportjátékokkal mozgattuk meg magunkat. Volt svéd tájfutás, evezőpad, bowl,
pentangue, íjászat és labdajátékok is.
Sporttevékenységünk folytatásaként heti
két alkalommal, szakember segítségével kimondottan szeniorokra szabott kíméletes
tornával, gyakorlatokkal kívánjuk kondíciónkat fenntartani.
Várjuk az eddig passzív tagjaink csatlakozását is !!!

Tudtad?
A beosztott managerek kosaraznak.
A középszintű managerek teniszeznek.
A Felsőszintű mamagerek fallabdázni járnak.
A vezérigazgató és az elnök pedig golfozik…
Következtetés:
Minél nagyobb a hatalmad, annál kisebbek a golyóid!
Jön valaki bowlingozni?
2
Mit nevezünk abszolút udvariasságnak?
Amikor valaki a fáradt olajat is hellyel
kínálja!
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Mit gondol Ön az OMNYE-ről?

T

itokzatos, furcsa betűszó, kezdetben keresgélnem kellett a rövidítést feloldó szavakat…
Aztán már az első találkozón kiderült: egy
vidám, jó humorú, érdeklődő társaságról van
szó, a tagok minden téma iránt nyitottak, legyen az irodalom vagy tudományos (földrajzi,
nyelvészeti, történelmi stb.) tartalmú, szívesen meghallgatják egymást akkor is, ha „csak”
utazási élményeikről számolnak be…
Mindegy is az összejövetel témája: szeretnek együtt lenni, pogácsázni, borozgatni, nagyokat hahotázni, örülni egymásnak
Akárhányszor jöttünk még hozzájuk az
óvárosi közösségi házba, mindig telt ház van,
persze, mosolyogva, barátságosan helyet szorítanak azért maguk mellett…
Úgy fogadtak már az első alkalommal, mint
a régi kedves ismerősöket. Igaz, vannak közös tagjaink, akik rendszeresen látogatják az
OMNYE és a Poly-Art (IRKA és KÉK) rendezvényeit. Ők a mi tehetségeink is: az egyik

fest, kerámiát készít, a másik verset, prózát
tud írni, és van, aki mindezt tudja művelni…
(és isten tudja, miben tehetségesek még).
A közös rendezvények pedig élményszerűek, igazi feltöltődést jelentenek, ezekről írunk
is minden alkalommal az Érdi IRKA c. negyedévente megjelenő irodalmi-kulturális folyóiratban.
Nemcsak olyankor olvassák szívesen a mi
kiadványainkat.
Gratulálok a vezetőségnek, hogy tartalmasak, színvonalasak a klubösszejövetelek,
mindenki talál érdeklődési körének megfelelő
témát.
Az is példaértékű, hogy közösségük összetartó, és a barátságon, a szereteten, az egymás
iránti tiszteleten és megbecsülésen alapszik.
Érd, 2018. november 26.
Üdvözlettel és köszönettel:
Daróci Lajosné Márta
IRKA-klub vezetője

KÉPEK FOTÓARCHÍVUMUNKBÓL

AV – 3 üzemavatás

KISZ takarítási akció az épülő AV-2 üzemben, 1968-ban

Régi DKV-s kifejezések
és magyarázatuk
Plattírozás - Fémsmink
Csavar anya - Mosógép hiba
Reflux – Légcsőmarás
Reflux tartály - Gyomor
Forgásirány – Politikus lehetőség
Vészleállás – 220/120 felett
Fejtermék – Nobel díj
Kémcső – Női napozó falfurat
Préslevegő – Büfike
Fenéknyomás – Inkontinencia
Gőzfejlesztő - az alkohol
Gázfejlesztő – Sólet
Csőcsorda – Nagy tál makaróni
Gőzfogadó – Pálinkaszedő
Gépészálom – „A mű forog,
az alkotó pihen”
Szivattyú sor – Emberek a bank előtt
Tűzgyújtási engedély – Egy női mosoly
Beszállási engedély - Két női mosoly
Csőrugó – Viagra
Szintmutató – Közúti fújás
Kisleállás – Lebukás után
Nagyleállás – Nősülés után
Vészleoldó – Szabi
Műszaknapló – Sto déláty
„Néha nyit, de ritkán zár,
ez kérem a tolózár”mondta Örsi Lajos
a gépészek egykori mentora.

Az OMNYE humora
(Szemelvények a farsangi kabaréból)
Hacsek és Sajó:
Hacsek: Miért járt korábban Horvátországban a Hernádi?
Sajó: Azért, hogy megvegye az INÁ-t.
Hacsek: (furcsán néz Sajóra) Hogy mit vegyen meg?
Sajó: Hacsek, ha nem tudná az INA egy
horvát olajtársaság.
Hacsek: Ersze, Ersze
Sajó: Magának már megint beindult a
piszkos fantáziája.
Hacsek: Azt nem értem, hogy miért kellett a Hernádinak Horvátországba mennie INÁ-ért? Jóképű fiatalember, an�nyi INÁ-t találhatna magának itthon,
amennyit csak akar!
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2018. KÉPEKBEN
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