
 JANUÁR
05. Látogatás a Szépművészeti Múze-

umban – a Régi képtár és a felújí-
tott Román csarnok megtekintése, 
ebéd a zuglói Trófea étteremben

29. Az Ismeretlen Katalónia – Dr. Gu-
lyás András nagykövet, volt barce-
lonai főkonzul előadása

 FEBRUÁR
19. A Safe Start programról nyugdíja-

soknak – Cseh Béla előadása

 MÁRCIUS
09. Farsangi rendezvényünk a Szekeres 

József Rendezvény Központban 

19. Köszöntöttük a 90 éves Dr. Simon Pált
Bemutatkozott a Trio a’ la Kodály 
jazz zenei formáció

 ÁPRILIS
05. Éves Közgyűlés és MOL Szakmai Nap 

– A Dunai Finomítóban jártunk
16. Séta bölcsőhelyem körül – Mérges 

István mesélt életútjáról, szülőfalu-
járól, Bölcskéről
MOL Környezetvédelmi referen-
ciafilm – Pogány Gyula vetítése
Mezőföldi táncok bemutatója és 
tánctanulás – Közreműködött Jen-
csel Noémi és Kiss Attila

29. Színházlátogatás – Átrium Színház 
– Igenis miniszterelnök úr!

 MÁJUS
07-14. Belföldi kirándulás - Rétima-

jorba látogattunk

11-17. Külföldi kirándulás – a Benelux 
államokban jártunk

28. Rendkívüli Közgyűlés
Emlékszel még merre jártunk – ve-
télkedő Bocskor Miklóssal
A segédszűrőstől a BaJá Kft-ig – 
Dr. Gergely János előadása

 JÚNIUS
27. Juniális a Csónakházban

 AUGUSZTUS

24-28. Öt napos belföldi kirándulás – 
Barangolás a Dráva mentén

 SZEPTEMBER
07-12. Külföldi kirándulás – Szlovénia, 

az Alpok napos oldala
17. Bemutatkoztak a polgármester je-

löltek – Vezér Mihály, Mánya Zsolt
17. Betekintés a DKV Szakmai folyó-

iratába – Kovács János előadása
20. Ösztöndíjátadás a SZISZKI-ben
24. Hogyan készül az AUDI – látogatás 

Győrben, az AUDI gyárban

 OKTÓBER
02. STEP felmérés
03. Dr. Rátosi Ernő szobrának felavatá-

sa Zalaegerszegen
17. 10 éves jubileumi ünnepségünk a 

Szekeres József Rendezvényköz-
pontban

 NOVEMBER
05. Vetélkedő a Matrica múzeumban
19. Szenior sportolás mesterfokon – 

Bodnár Gábor előadása
26-28. Kiskunmajsa - Disznóvágás

 DECEMBER
07. Mikulás délután az unokákkal

2019
OMNYE különszám

OOlajipari Műszaki
Nyugdíjasok Egyesület

MNYE
Tisztelt Olvasó!

2019 kiemelkedő év volt egyesületünk 
történetében. Októberben ünnepeltük 
fennállásunk 10 éves évfordulóját. 

Ebből az alkalomból jubileumi ünnepséget 
szerveztünk tagjaink, tagjelöltjeink, család-
tagok és az OMNYE támogatóinak és part-
nereinek a részvételével.
Előadások és ünnepi összefoglaló kiadvány 
idézték fel az elmúlt évtizedet. Köszöntöt-
tük a legtöbb munkát végzett társainkat és 
visszatekintő film is készült az ünnepre a 
Halom TV segítségével.
Az évforduló alkalmat adott egyfajta 
számvetésre is. Mit végeztünk el, meddig 
jutottunk egyesületi életünk alakításában 
és milyen új terveink, feladataink lehetnek 
a továbbiakban?
Mert az élet megy tovább, újabb kihívásokkal 
és az azokra adandó válaszokkal. Az egyik 
ilyen kihívás a taglétszámunk dinamikus 
növekedése, amely felgyorsult az utóbbi hó-
napokban. Miként szervezzük ezután a klub-
napjainkat, a kirándulásokat, hogy továbbra 
is biztosítható legyen mindenki részvétele, a 
közös élmények öröme? A tagság bővülése 
egyben lehetőség is, hogy mind többen vállal-
janak feladatokat, új ötletek, tevékenységek 
jelenjenek meg a munkánkban.
Szomorú eseményt is meg kell említenünk 
ezen a helyen: Kovács Vince tagtársunk örök-
re eltávozott közülünk. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük.
A hagyományaink és a bevált dolgok tovább-
vitele mellett elengedhetetlen a folyamatos 
megújulás, hasonlóan egy vállalat példá-
jához. DKV-s vezetőink, élükön Dr. Rátosi 
Ernővel azt vallották, hogy állandó fejleszté-
sekre, innovációra van szükség, mert anélkül 
megáll a vállalat fejlődése, annak minden 
hátrányos következményével együtt. Nem 
árt ezt a gondolatot átültetni az OMNYE 
gyakorlatába is. Erre máris vannak jó pél-
dák akár 2019-ből is. Elég megemlíteni a 
rendszeres sportfoglalkozásokat, vagy az 
egyesületi Internet -es honlap elindítását.
A megújulást szolgálja, hogy 2020-tól új 
rendszert vezetünk be a klubnapjaink szer-
vezésében is. Programszervező munkacsoport 
alakult, minden klubnapnak más felelőse van. 
Ezáltal jobban érvényesülhet a munkameg-
osztás és az egyéni kezdeményezőkészség.
Az évforduló elmúltával mit kívánhatnánk 
egymásnak mást, mint újabb, legalább ilyen 
sikeres tíz évet, tehát továbbra is: „Folytassa 
OMNYE!”
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Január 15-én több mint 70 fő rész-
vételével látogattuk meg a felújított 

Szépművészeti Múzeumot. A múzeum 
a Hősök tere műemlék együttes része-
ként Budapest világörökségi helyszí-
neihez tartozik. A múzeum állománya 
jelenleg hat gyűjteményrészre oszlik: 
Egyiptomi Gyűjtemény, Antik Gyűjte-
mény, Régi Szobor Gyűjtemény, Régi 
Képtár, Modern Gyűjtemény, Grafikai 
Állandó és időszakos kiállításain a mú-
zeum kincseinek legjavát mutatja be.

Valamivel több mint egy órás tár-
latvezetés során a Régi Képtár műveit 
tekintettük meg. A tárlatvezetők érde-
kes, szakszerű háttér információkkal 
mutatták be a legjelentősebb képeket. 
A Régi Képtár a múzeum leghíresebb 
és legteljesebb kollekciója. Alapját az 
Esterházy-gyűjteményből vásárolt mű-
alkotások képezik. Mintegy 3000 fest-
ményének jelentős részét az állandó 
kiállításon mutatják be, amely végigkí-

séri az európai festészet fejlődését. Kü-
lönösen gazdag a kiállítás olasz része, 
az itáliai reneszánsz olyan kimagasló 
alkotásaival, mint Raffaello Eszterházy 
Madonnája. A művet 1983. november 
5-én ellopták több más festménnyel 
együtt. A megtalálására indított nyo-
mozás során városunk is jelentős sze-
repet töltött be, ugyanis a százhalom-
battai Duna szakaszon találták meg 
a képek kereteit tartalmazó zsákot. 
A művek szerencsére megkerültek, 

azokat restaurálták, jelenleg biztonsá-
gosan őrzik. Itt láttunk még Tiziano, 
Tintoretto, Veronese által készített mű-
veket is.

A németalföldi alkotások közül ki-
emelkedett Pieter Bruegel Keresztelő 
Szent János prédikációja című műve. 
A spanyol anyag a képtár világhírű 
gyűjteménye. Azzá teszi többek között 
El Greco hét alkotása, valamint Goya 
festményei.

A tárlatvezetés a felújított Román 
Csarnokban fejeződött be, amely a 
múzeum leggazdagabb dekorációval 
rendelkező terme, sajnos hetven évig 
elzárva állt a látogatók elől.

A második világháborúban megsérült 
csarnokot egészen mostanáig nem állí-
tották helyre. Évtizedeken keresztül az 
intézmény a raktározás gondjait itt pró-
bálta orvosolni, zsúfolt, kaotikus állapo-
tokat idézve elő a csarnokban. A restau-
rálásra a 2015 és 2018 közötti években 

került sor és most teljes pompájában 
láthattuk. A 100 m² alapterület, 2500 m² 
festett falfelület, 5 kg arany felhasználá-
sa után valóban lélegzetelállító látvány.

A kb. másfélórás látogatás csak ízelí-
tő volt a múzeum kiállításaiból, kedv-
csináló a többi gyűjtemény megtekin-
téséhez is.

Szellemileg feltöltődve, közös ebéd-
del fejeztük be a kirándulást a zuglói 
Trófea étteremben.

A Szépművészeti Múzeumban jártunk

Január 29-én, Dr Gulyás András nagy-
követ, volt barcelonai főkonzul volt  
a vendégünk.
Előadásában olyan dolgokról hallhat-
tunk, amelyeket egy szokványos tár-
sasutazáson nem lehet megtudni. Ilyen 
volt például Árpádházi Jolanta király-
lány személye, aki katalán uralkodó fe-
lesége lett és hamvai ma Vallbona cisz-
ter kolostorában nyugszanak. 
Párhuzamot vont az előadó a katalán 
függetlenségi törekvések bemutatásakor 
a magyar és az ottani mentalitás között. 
Kiemelte, hogy súlyos nemzetiségi-politi-
kai ügyekben csak konszenzusssal lehet 
hosszútávú megoldásokat találni.
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Hogyan kerüljük el a baleseteket, „majdnem” baleseteket?

A SAFESTART programról nyugdíjasoknak
Februári klubnapunkon tagtársunk, 

Cseh Béla, tartott előadást erről a 
professzionális kanadai programról, 
amelynek egyetlen célja, hogy mind-
nyájunknak segítsen megelőzni a hibá-
kat és tévedéseket, amelyeket eredeti-
leg soha nem akartunk elkövetni.

A SAFESTART program arra szol-
gál, hogy a biztonsággal kapcsolatos 
tudatosságot és készségeket fejlessze, 
amelyek a hét minden napján, éjjel-
nappal használhatók – nem csak mun-
ka közben, de útközben és otthon is. A 
módszerek könnyen elsajátíthatók, de 
azért némi gyakorlást igényelnek.

Az előadó elsőként a kockázatos vi-
selkedés formáit elemezte,

■ szándékos kockázatos viselkedés – 
amikor a szabályokat, eljárásokat szán-
dékosan megszegjük (pl. nem viseljük az 
egyéni védőfelszereléseket, vagy olyan be-
rendezést üzemeltetünk, amelynek ismer-
jük a hibáit, vagy tudatosan figyelmen kí-
vül hagyjuk a közlekedési jelzéseket stb.). 
Ezekben az esetekben – bár nem minden 
hiba vezet azonnal sérüléshez – előre 
megjósolható a balesetek bekövetkezése.

■ nem szándékos kockázatos visel-
kedés – amikor figyelmetlenségből, 
sietségből, nem megfelelő felkészült-
ség során követjük el a fenti szabályok 
megsértését.

■ megszokásból viselkedünk koc-
kázatosan – ezt arra alapozzuk, hogy 
máskor sem történt semmi baj, eddig 
is megúsztuk, szerencsénk volt, tehát 
azt gondoljuk, hogy biztonságosan vi-
selkedünk.

Egyre több munkahelyen építenek 
fel foglakozásegészségügyi és bizton-
ságirányítási rendszereket, amelyek 
segítik a munkavállalók biztonságának 
és egészségének védelmét. Erre szolgál-
nak a munkaköri kockázatértékelések, 
a balesetek és rendkívüli események 
kivizsgálásai, az írásbeli eljárások, a 
berendezések használat előtti ellenőrző 
listája, az egyéni védőfelszerelések, stb.

De mi történik a munkahelyeken kí-
vül? Közel háromszor annyi sérülés 
történik, mint a munkahelyeken. Cseh 
Béla sok-sok példát sorolt fel ezek-
re az esetekre és felhívta a figyelmet a 
SAFESTART program járművezetés 
közbeni és az otthoni alkalmazására is.

Érdekes statisztika például, hogy a 
munkahelyeken kívül több mint tizen-

háromszor annyi halálos baleset törté-
nik, mint a munkahelyeken, vagy Kana-
dában és az USA-ban pl. évente 8 000 
gyermek hal meg balesetekben.

Egy baleset bekövetkeztéhez sok té-
nyező vagy „dominó” tartozhat, ame-
lyeknek el kell dőlniük ahhoz, hogy a 
baleset megtörténjen. De legalább 3 
elem (valamilyen veszélyes energia, 
egy vagy több személy, valami váratlan 
dolog) minden esetben jelen van. Ezek 
közül kiemelte a „váratlan” események 
forrásait: váratlanul teszünk valamit, 
valaki más tesz váratlanul valamit, 
vagy egy eszköz, gépezet, amivel dol-
gozunk váratlanul tesz valamit, amitől 
ugyancsak megsérülünk.

Ezután került sor az egyéni kocká-
zatpiramis elemzésére, amelynek leg-
alsó szintjén a veszélyes helyzetek és 
majdnem balesetek találhatók, míg a 
piramis csúcsán a halálos baleset talál-
ható. A megtörtént esetek statisztikái 
szerint minél több veszélyes helyze-
tet és majdnem balesetet éltünk meg, 
annál nagyobb esélye van súlyos, vagy 
akár halálos balesetnek.

A SAFESTART program  a veszélyes 
helyzeteket és majdnem baleseteket 
megelőző olyan egyszerű állapotokon 
és hibákon alapul, melyek sérüléshez 
vezethetnek és amelyeket némi gya-
korlottsággal mindnyájan kellő időben 
előre felismerhetünk, és ami még fon-
tosabb azokat, amelyekkel mindnyá-
junknak egyre inkább tudatában kell 
lennünk, hogy elkerülhessük a nem 
kívánt következményeit.

Az előadó ekkor kiosztott a hallgató-
ság között egy SAFESTART munkala-
pot, amelyen az egyes történések elem-
zését lehet elvégezni.

 Ezen látható, hogy a kritikus hibá-
kat mindig megelőzi az agy vagy a test 
négy állapota közül egy vagy több. 
Ezek a következők: sietség, frusztráció, 
fáradtság, elbizakodottság, amelyek 
a következő kritikus hibákhoz vezet-
nek: a szeme nem a feladatra figyel, az 
esze nem azon jár, amit tesz, tűzvonal, 
egyensúly/tapadás/fogás – ezek mind 
növelik a sérülés kockázatát. Tehát az 
állapotok hibákat okoznak, amelyek 
hatására a kisebb kockázattól – több ál-
lapot egyidejűsége esetén, ami nagyon 
gyakran megesik  – eljutunk a nagyobb 
kockázatig.

Az előadó itt bemutatott egy gya-
korlati példát: az autópálya külső sáv-
jában lassan halad egy teherautó, ezért 
a belső sávban kialakul egy autósor a 
teherautó megelőzésére. Ekkor egyes 
sofőrök már túl hosszúnak találják a 
sort és elkezdenek – szabálytalanul – 
jobbról, a külső sávban előzgetni, majd 
közvetlenül a teherautó mögött igye-
keznek visszasorolni a belső sávban 
szabályosan haladó autók közé. Mi-
után 2-3 sofőr így tett, a belső sávban 
haladók elkezdik szorosabban követni 
egymást, hogy a szabálytalankodó ve-
zetők ne tudjanak bevágni eléjük. A 
SAFESTART kifejezéseit használva 
frusztrálttá válnak a „siető” vezetők 
miatt és szándékosan a tűzvonalban 
helyezkednek azzal, hogy túl szorosan 
követik egymást.

Tapasztalt idősebb emberek (mint 
a nyugdíjasok) esetében a baleseteket 
megelőző négy tipikus állapot közül 
az elbizakodottság a legveszélyesebb. 
Akinek eddig mindig szerencséje volt a 
balesetek elkerülésében, túlzott maga-
biztossággal (ami már elbizakodottság) 
azt hiszi, hogy mindig helyesen cseleke-
dett és ezek a cselekedetei mát rutinná, 
„rossz szokásokká” alakultak. Nos ezt 
a legnehezebb felismerni és megváltoz-
tatni, mert csak az adott személy tudja 
megtenni (mások figyelmeztetése sem 
sokat használ, sőt sokszor személyes 
konfliktust eredményez)! Saját magá-
nak kell felismerni és belátni, hogy a 
balesetek eddigi „megúszásai” csak a 
szerencséjének, vagy másoknak volt 
köszönhető, de statisztika szerint már 
bármikor bekövetkezhetnek, ezért 
meg kell változtatnia, tökéletesítenie 
kell a szokásait.

cikk a köv. oldalon folyt.
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Bemutatkozott a Trio á la Kodály zenekar

A szokásaink tökéletesítése mellett 
megismerkedtünk a kritikus hibák csök-
kentésének további három módszerével 
(CERT) is, amelyeket kellő gyakorlás 
után már ösztönösen alkalmazhatunk, 
immár jó szokásunkként: ha végig gon-
doljuk az eddig megúszott majdnem 
baleseteinket, vagy kisebb hibáinkat, ha 
hibához vezető állapotot észlelünk ma-
gunkon, vagy figyelünk meg másokon, 
ez abban a pillanatban azt az ösztönös 
reakciót váltja ki bennünk, hogy azon-
nal megelőzzük, megváltoztatjuk, amit 
éppen akkor tennénk úgy, hogy a sze-
münk nem azon lenne, az eszünk nem 
azon járna, tűzvonalba kerülnénk, vagy 
elveszítenénk az egyensúlyunkat, tudá-
sunkat, fogásunkat, amik nagy valószí-
nűséggel mind balesethez vezetnének.

Az előadás befejező részében meg-
történt SAFESTART eseteket néztünk 
meg és megismerkedtünk azok elem-
zésével, tanulságaik levonásával, ame-
lyek valamennyi hallgató számára gon-
dolatébresztők voltak a jövőre nézve.

Az előadó arra ösztönözte a hallga-
tóságot, hogy minél többet használják 
a kiosztott SAFESTART technikákra 
emlékeztető munkalapokat, ami csak 
maguk és a környezetükben lévők (mun-
katársak, családtagok, barátok, ismerősök 
és akár idegenek) előnyére válhat és még 
további hosszú, balesetmentes életet kí-
vánt minden tagtársunknak.

3. oldal cikk folytatása

Márciusi klubnapunkon adott kon-
certet a Trio á la Kodály jazz zenei 
formáció. A zenekar tagja a városunk-
ban nevelkedett Tar Gergely is, aki 
volt kollégáink, Tar Gábor és felesége 
gyermeke .

A trió elsődleges célja a hagyomá-
nyok ápolása és új reflexiók bemutatá-
sa az egyik legkiválóbb magyar zene-
szerző és zenepedagógus műveire. Az 
interpretációkban teret nyer a kollektív 
improvizáció, hangsúlyozva a kiindu-
lópontot adó művek és a zenekar által 
megfogalmazott új művek élőzenei 
szövetként való értelmezését. A Ko-
dály témákra íródó művek egyrészt 
tisztelgést fejeznek ki a zeneszerző és 
népzenekutató munkássága és  szelle-
me előtt, másrészt a már ismert témá-
kat újfajta megközelítéssel próbálják 
bemutatni.

A formáció a tárogató, az ütőhang-
szerek és a zongora összhangjára építi 
a produkciót.

A zenekar tagjai:
Oláh Dezső – zongoraművész, a ze-

nekar vezetője és zeneszerzője, napja-
ink egyik legaktívabb és legkreatívabb 
fiatal művésze. 2009-ben diplomázott 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Jazz Tanszékén. Junior Príma Díjat is 
elnyert művész.

Erdő Zoltán – klarinét művész, kla-
rinét tanár és tárogatón is ő játszik. 
Számos nemzetközi  mesterkurzus 
résztvevője. A hétköznapokon aktív 
klarinét tanár, de emellett gyermek-
kora óta játszik a nagyapjától örökölt 
hangszeren, egy 100 éves Stowasser 
tárogatón.

Tar Gergely – dobos, ütőhangszeres 
tanár. Kísérőzenészként rendszeres 
közreműködője a Nemzeti Táncszín-
ház produkcióinak. Tar Gergely min-
den hangja tiszta zene. Nem csak a rit-
must hozza tűpontosan, a muzsikára, 
partnereire figyel, rezdülésükre reagál.

A koncerten elhangzott többek kö-
zött a „Galántai táncok”, a Fölszállott 
a páva” vagy a „Kis kece lányom” mű, 
amelyeket Dezsőnek, Zoltánnak, Ger-
gőnek sikerült új világba helyezniük 
úgy, hogy közben tiszteletben tartot-
ták Kodály örökségét. Hallhattuk még 
a „Töredékeket” Kodály: Háry János 
szvitjéből, valamint a „Tisztelgést a 
Kállai kettősnek”.

A koncert nagy sikert aratott tagja-
ink körében, amelyet vastapssal nyo-
matékosítottak.

OMNYE 
Olajipari Műszaki Nyugdíjasok Egyesület különszám

Szerkesztette:  
OMNYE szerkesztő bizottsága

Nyomdai előkészítés: Molnár Ildikó 

Megjelent 160 példányban

Két nyugdíjas beszélget:
- Béla tetszik az új hallókészülék, amit vet-

tél. Mennyibe került?
- Fél 11 múlt 3 perccel!
- Mi a hasonlóság a nyugdíj és a sír között?
- ???
- Egyikből sem lehet kijönni!

Egészségügyi okokból nyugdíjaztak. A főnö-
köm rosszul van tőlem.
A bíró az ítélethirdetés után odaszól a visz-
szaeső vádlotthoz:
- Remélem ez volt az utolsó alkalom, hogy 

itt találkoztunk!
- Miért, nyugdíjba készül a bíró úr?

OMNYE humor

OMNYE humor
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Köszöntöttük a 90 éves Dr. Simon Pált

Márciusi klubnapunk vendége 
volt Dr. Simon Pál, a Dunai Kő-

olajipari Vállalat első igazgatója, aki 
február 17-én töltötte be 90. életévét. 
Köszöntésére sok tagtársunk eljött, 
valamint megjelent Szekeres József úr, 
aki Dr. Simon Pál igazgatósága idején a 
városi tanács elnöke volt.

Sziva Miklós rövid köszöntője után 
Nádasy István, egyesületünk első el-
nöke ismertette és méltatta a vendég 
életútját.

Dr. Simon Pál Miskolcon született 
1929. február 17-én, munkáscsalád 
gyermekeként. Korán dolgoznia kel-
lett egy pékmester mellett segédként, 
ami azt is jelentette, hogy a családnak 
minden nap jutott egy fél kenyér ezen 
munka fejében. Az elemi és polgári is-
kola elvégzése után egy evangélikus lí-
ceum tanítóképzőjében tanult tovább, 
majd jelentkezett a Budapesti Műszaki 
Egyetem vegyészmérnöki karára. Mint 
a „Fényes szelek” gyermeke, a többi 
munkás-paraszt fiatallal együtt nagy 
lelkesedéssel végezte a tanulmányait 
és szép jövő előtt állt. Már akkor igaz-
gatói megbízást kapott az egyetemhez 
tartozó kollégiumban. Később ez a kol-
légium megszűnt, így a III. és IV. évfo-
lyam alatt katonai kollégiumba kellett 
mennie, mert a szülők csak így tudták 
tanulását támogatni. Ez azt is jelentet-
te, hogy katonai pályára fog kerülni. 
Vegyészmérnöki diplomájába bele is 
írták, hogy vegyész hadmérnök.

Az egyetem elvégzése után a hon-
védség állományába került és a Légierő 
Parancsnokságnál teljesített szolgála-
tot mérnök főhadnagyként. A repü-
lőgépek üzemanyag ellátásával foglal-
kozó személyek oktatásával és tovább 

képzésével foglalkozott. Ezután aspi-
rantúrára jelentkezett, ezzel átkerült a 
Tudományos Akadémia állományába.

1955. szeptembertől volt aspiráns 
a moszkvai Lomonoszov Intézetben, 
ahol kandidátusi disszertációját 1959-
ben védte meg. 1959-től a MÁFKI-ban 
dolgozott, Freund Mihály igazgató 
kezei alatt. A MÁFKI akkoriban Ma-
gyarország legnagyobb kőolaj és szén-
hidrogén kutató intézete volt. Rövid 
idő alatt igazgató helyettesi beosztást 
kapott és reménykedett, hogy majd ő 
lehet az intézet igazgatója. Erre azon-
ban nem került sor.

1962-ben Szekér Gyula Nehézipari 
Miniszter megkereste és Százhalom-
battára küldte, hogy az ott épülő Dunai 
Kőolajipari Vállalat igazgatója legyen. 
11 évet és 2 hetet töltött a DKV-ban 
igazgató, majd vezérigazgatóként. Itte-
ni időszakára elmondható, hogy min-
denben arra törekedett, hogy a DKV-
ban felkészült, jó hangulatú emberek 
dolgozzanak, és teljes értékűen lássa 
el azt a feladatot, amit a kormány rá-
bízott.

1973-ban kinevezték az Országos 
Kőolaj- és Gázipari Tröszt vezérigaz-
gatójának. Vezetésével a Tröszt szer-
kezete megváltozott, a sok ellenállás 
ellenére. A munkát azonban már Bán 
Ákos, az új vezérigazgató fejezte be, 
hiszen Dr. Simon Pál 1974-ben a mi-
nisztériumba került miniszterhelyet-
tesi, majd 1975-től miniszteri pozíció-
ba. Nehézipari miniszteri pályafutását 
akkor fejezte be, amikor a Bős-Nagy-
marosi erőművekről döntés született 
és ő nagyon határozottan nyilvánított 
véleményt, hogy erre a projektre nincs 
szükség. Ezután átszervezték a minisz-

tériumokat, a 3 ipari minisztériumot 
összevonták és az új felállásban ő már 
nem kapott szerepet.

Ekkor, 1981-ben, diplomáciai pályá-
ra került, ő lett Magyarország belgrá-
di nagykövete. Nagyon szerette ezt a 
munkát és jól együtt tudott dolgozni a 
helyi emberekkel, nem észlelte azokat 
a konfliktusokat, amit a magyar poli-
tikusok körében tapasztalt. (Sokszor 
kérdezték tőle: „Hogy-hogy Te ilyen jól 
kijössz velük?”)

1985-től 1991-ig, nyugdíjba vonulá-
sáig a Prodinform Műszaki Tanácsadó 
Vállalat vezérigazgatója volt. A Veszp-
rémi Egyetemmel sem szakadt meg a 
kapcsolata, előbb címzetes egyetemi 
docens, majd címzetes egyetemi tanár 
elismerést kapott.

Szekeres József köszöntőjében el-
mondta, hogy tanácselnökké választása 
után első útja a DKV-ba vezetett, hogy 
találkozzon Dr. Simon Pállal. Amikor 
elmondta neki, hogy ő is a „Fényes sze-
lek” nemzedékének tagja volt, egyből 
barátok lettek, és ez jó hatással volt ké-
sőbbi kapcsolatukra. A város rengeteg 
támogatást kapott a DKV-tól, többek 
között strand, sportpálya is épült, de 
nem volt pénz a víztisztító üzemre. Ez 
az üzem nagyon sok pénzbe került. 
Akkor Dr. Simon Pál már miniszter 
volt és Dr. Rátosi Ernővel jártak nála 
segítségért. Közösen megtalálták azt a 
kompromisszumos megoldást, hogy a 
városnak legyen víztisztító műve, igaz 
DKV szivattyúház néven!

A köszöntés következő lépéseként 
Sziva Miklós, egyesületünk elnöke egy 
oklevelet nyújtott át , amely szerint 
2018. december 11-én, az OMNYE 

cikk a köv. oldalon folyt.
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A télbúcsúztatás, a tavaszvárás jó alkalom egy igazi mu-
latságra.  Idén március 9-én (igaz, már húshagyó kedd 

után) tartottuk meg hagyományos farsangi estünket. Az 
egyre növekvő létszám miatt ezúttal már a Szekeres József 

rendezvényközpont volt a helyszín. Jó döntés volt változtat-
ni, mivel itt impozáns és tágas terem várta a közel százhúsz 
fős társaságot. A szombat teremdíszítéssel és terítéssel kez-
dődött, majd öt órától „hostess” hölgyek várták az érkező 
vendégeket.

Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével a MOL Fino-
mítás vezetője, a Dunai Finomító termelésvezetője és város-
unk alpolgármestere. Sziva Miklós elnöki megnyitója után 
Sinka László alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, visz-
szaemlékezve saját DKV-s múltjára. A finom vacsora végén 
a hölgyek által készített sütemények gazdag választéka szol-
gáltatta a desszertet.

Vacsora után következett a tavaly már sikert aratott - és 
emiatt várva várt kabaré előadás. A nőnap tette időszerűvé 
Darvas Szilárd: A nő teremtése című humoros írását, ame-
lyet Mérges István tagtársunk kitűnően adott elő. A kaba-
réműsorszámok részben a nosztalgia jegyében íródtak és 
több mint negyven éves DKV-s emlékeket idéztek fel, mint 
például a „Rendhagyó elsősegélynyújtó oktatás”, vagy az „Éj-
szakai műszak az 1970-es években” című kabaréjelenetek.

„Lujza és Jenő”, a nyugdíjas házaspár a múlt évhez hason-
lóan régi finomítós és mai MOL-os újságokat szemlézett, 
valódi hírek helyett a poénokra helyezve a hangsúlyt. Volt 
párbeszéd is egy régi olajos szaki és egy ifjú MOL-os mene-
dzser között, akik  az egykori és mai fogalmak és kifejezések 
ismeretéből vetélkedtek. Kiderült, hogy nincs új a nap alatt, 
legfeljebb az öregek kevésbé értik a jelenlegi angol szóhasz-
nálattal vegyített vállalati nyelvezetet.

cikk a 7 oldalon folyt.

5. old. cikk folytatása
elnöksége örökös tiszteletbeli tagjának választotta Dr. Si-
mon Pált.

Az ünnepelt meghatottan köszönte meg, hogy ilyen nagy 
létszámmal jelen vannak az egyesület tagjai a klubnapon, 
amire ő nem is számított. Elmondta, hogy bizony sokszor 
kellett olyan dolgokba is belemenni, amit a törvény betűi szó 
szerint nem engedtek volna meg, de az emberek lelkiisme-
rete feltétlenül megengedte azt. Példának az egyik százha-
lombattai iskola esetét említette, ahol maximum 4 tantermes 
iskola építésére volt törvényi lehetőség, de a DHV akkori 
igazgatójával, Csenterics Sándorral összefogva 16 tantermes 
iskolát építettek, tudva, hogy később már ez is kevés lesz.

Felhívta a figyelmet arra, hogy amit ma megtehetünk, ne 
halogassuk, tegyük meg azonnal, mert később már nem lesz 
rá lehetőség. Annak idején nem hitte volna, amikor ideke-
rült, hogy a kukoricaföldön felépül a DKV, s lám milyen 
csoda lett belőle. Mindenki büszke lehet rá, aki csak egy 
téglát is odatett. Szeretettel üdvözölt mindenkit, aki ebben 
részt vett.

Tatay Tiborné megköszönte Dr. Simon Pálnak, hogy an-
nak idején teljes értékű mérnöknek tekintette az akkor még 
ritka női mérnököt.

Tóth József tagtársunk pedig egy 1972-ben kapott Kiváló 
Dolgozó oklevelét íratta alá ismét a volt vezérigazgatóval, 
amelyet ereklyeként fog őrizni tovább.

Vidámságban nem volt hiány
Nagy farsangi buli a Szekeres József rendezvényközpontban
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6. old. cikk folytatása

A sok próbának meglett az eredmé-
nye, a nézőközönség sok nevetéssel és 
tapssal díjazta az előadást, amelyben a 
szereplők olykor már színészi képessé-
geket mutattak fel.

A műsort követő táncmulatsághoz 
most is „házi DJ”, Cseh Béla szol-
gáltatta a zenét. A számok főként az 
1970 és 1990 közötti éveket idézték 
vissza. A táncparkett megtelt „fájós 
lábú” nyugdíjasokkal, akik fiatalokat 
lepipáló energiával ropták a táncot. 
Vidám, de egyben megható is volt az 
a tánc, amely közben a legrégebben 
házasságot kötött párt kerestük. Kacz 
János és felesége nyerte ezt a vetélke-
dőt, akik 58 éve esküdtek örök hűsé-
get egymásnak.

Mi sem jellemzi jobban az est nagy 
sikerét, mint az, hogy a tervezett 23 óra 
helyett csak jóval éjfél után fejeződött 
be a „buli”. Jövőre biztos, hogy újra far-
sangolunk.

Márciusi klubnapunkon gratulál-
tunk a farsangi party szervezőinek, a 
kabaréjelenetek íróinak és előadóinak, 
szerény ajándékkal jutalmaztuk őket.

Áprilisi klubnapunkon megnéztük 
az 1990-es évek végén készült „A 

Dunai Finomító és a környezetvédelem” 
című referenciafilmet. A film 7,5 millió 
tonna éves kőolajfeldolgozó kapacitású, 
nagy, modern finomítóként mutatja be a 
DUFI-t, amely több mint 200 féle termé-
ket gyárt a motorikus üzemanyagoktól a 
paraffinokig és az elemi kénig.

A termékek minőségfejlesztésének 
eredményeképpen a benzinek ólomtar-
talma egy ötödére, az üzemanyagok és 
tüzelőanyagok kéntartalma egy negye-
dére csökkent a tíz évvel korábbi szint-
hez képest. Ez nagy javulást jelentett az 
ország levegőminőségében az emisszió 
csökkenése következtében.

Az üzem felelősséget viselt a szom-
szédos települések, Százhalombatta és 
Ercsi levegőminőségéért is, ahol optikai 
ellenőrző rendszert működtet az egész-
ségre ártalmas aromás szénhidrogének 
monitorálására. A mérési eredmények 
jóval az egészségügyi határérték alatt 
vannak, határérték túllépést nem re-
gisztráltak.

A nagyszabású termékfejlesztési pro-
jektekhez olyan új technológiákra volt 
szükség, mint az FCC, a HF Alkilező, 

az MTBE vagy a Krakk Alapanyag Kén-
mentesítő. A finomító területén szintén 
új beruházások szolgálták a helyi emisz-
szió csökkentést, így a tárolótartályok 
belső úszótetővel való ellátása vagy a 
vasúti, közúti töltőállomásokon a gázin-
ga rendszerek beépítése.

A naponta keletkező mintegy 50 ezer 
köbméter szennyvíz mennyiségének és 
olajtartalmának csökkentésére is tör-
téntek intézkedések. A desztillációs üze-
mekben zárt olajleválasztó rendszerek 
épültek, a tartályok víztelenítésére au-
tomata készülékeket szereltek be. Meg-
épült az első – igaz kis kapacitású – bio-
lógiai szennyvíztisztító üzem is.

Sikerült teljes ellenőrzés alá vonni a 
korábbi évtizedek nagymértékű talaj-
talajvíz szennyezését is. A szennyeződés 
megfogására résfal rendszer épült, több 
mint háromszáz talajvíz figyelő és min-
tavevő kút létesült. Folyamatosan műkö-
dik a szennyezett talajvíz kitermelése és 
a víz és szénhidrogén szeparálása.

A szennyvíz és talajvíz vizsgálatokat 
külön vízlabor végzi. Munkáját az illeté-
kes hatóság ellenőrzi, vizsgálati eredmé-
nyeit elfogadja.

A film a következő megállapítással fe-
jeződik be: „A Dunai Finomító integrált 
része a környezetének. Nem a környezet 
szennyezésében, hanem annak védelmé-
ben érdekelt”

Mindannyiunk számára érdekes volt 
látni a húsz éve készült üzemi felvétele-
ket és azokon több régi kollégánkat.

Az első biológiai szennyvíztisztító

Háromfázisú iszapcentrifugák

Gázingával ellátott tankautótöltő

Környezetvédelmi referenciafilm
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Április 5-én a MOL Nyrt Dunai Finomítójában tar-
tottuk éves közgyűlésünket. A részvétel 69%-os 
volt, hiszen 120 fős tagságunkat 83 fő képviselte.

Az elnöki megnyitó és a napirend elfogadása után került 
sor a MOL Nyrt képviseletében, Békés Dániel, a „Fogyasz-
tói szolgáltatások a transzformáció útján” című szakmai elő-
adására.

Az előadó vázolta hogyan alakultak át a szolgáltatások at-
tól kezdve, hogy az ÁFOR 1991-ben átkerült a MOL Nyrt-
hez. Láthattuk hogyan változtak meg a töltőállomások az 
igények változásával párhuzamosan.

Napjainkban már az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a 
megosztott autószolgáltatás (LIMO), ami tulajdonképpen egy 
közösségi autószolgáltatás. Ugyancsak ilyen a már korábban 
Budapesten bevezetett MOL Bubi közösségi kerékpármeg-
osztó rendszer is. Bevezetésre kerültek a Multipont kártyák,  
amelyek számtalan előnyt nyújtanak a törzsvásárlóknak.

A MOL Nyrt célja, hogy a kiskereskedelemben teljes ér-
tékű fogyasztói szolgáltatásváltásra kerüljön sor. Digitalizá-
lásra kerülnek a vásárlói interakciók és a belső működések 
is. Ilyen pl. a MOL-GO rendszer.

8 országban – Szlovákia, Horvátország, Bosznia-Herce-
govina, Szerbia, Csehország, Románia, Szlovénia és Ma-
gyarország – van folyamatban az ilyen típusú átállás, ami 
közel 2000 töltőállomást érint. Egyre több helyen épül ki az 
elektromos töltés lehetősége is (E-mobilitás) és már közel 
600 töltőállomáson érhető el a Fresh Corner szolgáltatás, 
ami egyre népszerűbb és a vásárlók nagy számban jelzik a 
szolgáltatással kapcsolatos elégedettségüket. Ez egy valódi 
fogyasztói szolgáltatás, az ügyfelek igényeit maximálisan 

próbálják figyelembe venni. Főként Szlovákiában, néhány 
helyen már étterem is üzemel a töltőállomásokon.

Újdonság, hogy fontos üzleti tárgyalások lebonyolításá-
hoz tárgyalótermeket alakítanak ki, sőt néhány helyen már 
kutyamosó is üzemel.

Vannak és egyre népszerűbbek a mozgó Fresh Corner ele-
mek – Food truck, Tuk-Tuk – és a településeken belül kiala-
kított MOL kávézók is.

A LIMO szolgáltatás forradalmasította az autókölcsönzés 
fajtáit. Jelenleg 350 db Volkswagen és 50 db Mercedes autó áll 
rendelkezésre a 3200 regisztrált ügyfél részére. Az autók eddig 
közel 1 000 000 km-t futottak Magyarországon, főként Buda-
pesten vannak használatban. Jelenleg 150 új autó beszerzése 
van folyamatban és a külföldi kiterjesztés is napirenden van.

A MOL-GO szolgáltatás az AppStore és GooglePlay felü-
leteken is letölthető. Fő funkciói: szolgáltatáskeresés, útvo-
naltervezés, Multipont egyenleg lekérdezés, kedvezmények 
és kuponok, hírek, egyéb szolgáltatások, integrált LIMO ke-
resés. A rendszert főként a 30 év alatti fiatalok használják. 
Létezik a MOLLI Chatbot felület is, ami a vásárlók virtuális 
segédje, amellyel kommunikálva további információkhoz 
jutnak el az érdeklődők.

Elcsodálkoztunk, hogy a hosszú évek alatt hogyan jutot-
tunk el a benzinkút fogalmától a töltőállomásig és az egy-
szerű tankolástól a számtalan egyéb szolgáltatásig.

A Közgyűlés Sziva Miklós elnök beszámolójával folytató-
dott, aki részletesen ismertette a 2018-as évben történt ese-
ményeket, elemezte egyesületünk pénzügyi helyzetét. Meg-
emlékeztünk az elmúlt évben elhunyt Pergel József és Varga 
Attila tagtársunkról is.

cikk a 9 oldalon folyt.

A Dunai Finomítóban jártunk
ÉVES KÖZGYŰLÉS
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8. old. cikk folytatása
Beterjesztette az Alapszabály 2 he-

lyen, valamint az SZMSZ 4 helyen tör-
ténő módosítási javaslatát.

Ismertette, hogy az elnökség meg-
tárgyalta az Ellenőrző Bizottságnak a 
jövőbeni támogatás-politika módosí-
tását célzó kezdeményezését és javasol-
ta, hogy az éves tagdíj a 75 év felettii 
és legalább 5 éves tagsággal rendelkező 
tagtársak részére 0 Ft legyen.

Pogány Gyula elnökségi tag az elma-
radt programokat vette számba és kér-
te, hogy 10. évfordulónkra készüljön el 
egy jubileumi kiadvány.

Kovács Árpád, az Ellenőrző Bizottság 
elnökeként ismertette jelentésüket az 
egyesület gazdálkodásáról és felvetette 

a belső támogatás-politika újragondo-
lását és az esélyegyenlőség figyelembe 
vételét.

Németh Ernő, az Ellenőrző Bizottság 
tagja kifogásolta az elnökség által java-
solt tagdíj- mentességet és sérelmezte, 
hogy az Ellenőrző Bizottság tagjai nem 
vehettek részt javaslatuk elnökségi vi-
tájában.

A közgyűlésen végül nem született 
döntés az Ellenőrző Bizottság javasla-
táról, viszont arról döntöttünk, hogy 
annak részletes megvizsgálására egy 
független bizottság alakul, majd az ál-
taluk elkészített javaslatot az elnökség 
rendkívüli közgyűlés elé terjeszti.

A közgyűlés elfogadta az Alapsza-
bály és az SZMSZ módosító javasla-

tait, majd az elnökségi tagok megvá-
lasztására került sor. A titkos szavazás 
eredményeként elnökségi tagok lettek: 
Dezsényi Istvánné, Pogány Gyula, Ko-
máromi László és Macsali Károly.

Április 16-i klubnapunkon tagtár-
sunk, Szabóné, Zsóka szervezé-

sében a Forr-Más Hagyományőrző 
Néptáncegyüttes tánckar vezetője Jen-
csel Noémi és a Forrás NTE táncosa, 
Kiss Attila tartott „Mezőföldi viseletek 
és táncok” címmel bemutatót.

(A Forr-Más együttes tagjai között je-
lenleg is vannak aktívan táncoló Omnye 
tagok.)

A táncbemutató során azért esett a 
választás Mezőföldre, mert városunk 
a Mezőföld csücskén helyezkedik el. A 
pompás táncbemutató után tagjaink is 
táncra perdültek. Mini táncház kereté-
ben a fiatalok mezőföldi ugrós és csár-
dás táncot tanítottak. Vállalkozó ked-
vű tagjaink kipróbálhatták a komoly 
ügyességet kívánó, fejtetőre helyezett 
üveggel való táncolást is.

Mezőföldi táncokkal ismerkedtünk Színházlátogatás:
Átrium színház:

„Igenis miniszterelnök úr!”

Április 29-én az Átrium színházban 
tekintettük meg az „Igenis miniszterel-
nök úr” c. darabot.

A darab eredetileg egy brit szatirikus 
televíziós vígjátéksorozat, szituációs 
komédia volt, amely 1980-tól 1988-ig 
öt évadot élt meg. Ebből született meg 
a színdarab változat Antony Jay és  
Jonathan Lynn tollából.

A gazdasági és kormányzati válság 
tetőpontján az angol miniszterelnök 
azzal szembesül, hogy egy keleti ország 
külügyminisztere erkölcsileg megkér-
dőjelezhető és hatalmas diplomáciai 
botránnyal veszélyeztető, ám gordiuszi 
megoldást kínál Európa problémáira. 

Milyen áldozatot lehet hozni a 21. 
században a politika és közgazdaság 
oltárán a bulvárlapok szenzációra 
éhes újságíróinak gyűrűjében? Mi 
történik, ha a kormány unortodox 
megoldásokhoz folyamodik? Hogyan 
rontja a helyzetet a globális felmelege-
dés? Na és mi lesz a brexittel?

A kitűnő előadás főbb szereplői 
közül kiemelkedett Alföldi Róbert, 
Hevér Gábor és Parti Nóra nagyszerű 
alakítása.
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Hagyománnyá kívánjuk tenni egye-
sületünknél, hogy egy-egy alka-

lommal a vállalkozó kedvű tagtársaink 
mutassák be életük számukra legked-
vesebb pillanatait. Áprilisi klubnapun-
kon Mérges István tagtársunk mesélt a 
faluról, Bölcskéről, ahol gyermekkorát 
töltötte.

A bemutatónak eredetileg „Séta a 
bölcsőhelyem körül” volt a címe, aztán 
István elmondta, hogy ő tulajdonkép-
pen Körösladányban született és szülei 
válása után került édesapjával 5-6 éves 
korában Bölcskére, ahol aztán teljes 
gyermekkorát töltötte.

 Bölcske egyébként a Duna jobb part-
ján Dunaföldvártól 8 km-re délkeletre, 
míg Pakstól 18 km-re északkeletre ta-
lálható. A falu keleti határán meredek 
löszfal emelkedik a Duna fölé. A lakók 
száma kb. 3 000 fő.

Általános iskolai éveit Bölcskén töl-
tötte, sok nagyszerű élménnyel. Azt 
mondja Bölcske egy csodálatos hely, sok 
kis szigettel, tavakkal, amelyeken télen 
korcsolyázni is lehetett. Társaival óri-
ási bunkereket építettek a löszfalba, itt 
folytak a dugi cigizések és tulajdonkép-
pen csak később kezdett el tudatosulni 
bennük, hogy mi történhetett volna, ha 

a löszfal leszakad. Később a Paksi Atom-
erőmű építése miatt a partszakasz telje-
sen átalakult.

Gyermekként sokat csónakáztak ba-
rátaival a Dunán és egyszer felfedeztek 
a vízből kiálló építményt, ami egy római 
kori erődítmény maradványa lehetett. 
Édesapja önkormányzati képviselő volt 
és az MHSZ-nél is tevékenykedett, így 
aztán az MHSZ búvárainak segítségével 
megpróbálták feltárni az erődítményt, 
de a víz sodrása az erőművi rendszerek 
közelsége miatt olyan nagy volt, hogy 
csak hatalmas költségekkel lehetett vol-
na folytatni a kutatást. Sok érdekes régi 
és nagyon szép követ felhoztak, végül 
azonban abba kellett hagyni a munkát.

Egyszer még Cousteau kapitány is járt 
ott egy dunai hajózása során, de ő sem 
tudott segíteni a feltárások folytatásá-
ban.

Bölcske egyik híres nevezetessé-
ge a mozi. Ilyen kis településen más-
hol az országban nincs mozi. A 60-as 
évek csodájának is nevezték, édesapja 
volt a mozi vezetője és a mozigépész is 
egyszemélyben. István sokat segített a 
mozi üzemeltetésében, árulta a jegyeket, 
elment a filmekért a 3 km-re lévő vasút-
állomásra, segített a filmek áttekercselé-
sében. A mozi azóta modernizálódott, a 
mai napig is működik és a környékből 
mindenki Bölcskére jár moziba.

1968-ban István elkerült Budapestre, 
itt végezte középiskolai majd főiskolai 
tanulmányait és így került Százhalom-
battára. Bölcskéhez azonban továbbra is 
sok szál köti.

Van egy szőlője a szépséges Duna-par-
ton, amit saját maga művel, ez azonban 
egyre nehezebben megy Százhalombat-
táról. Csodálatos pincefalu van Bölcs-

kén, István pincéje a falu és a pincefalu 
találkozásánál a Béke téren van.

Itt sokat szoktak találkozni, borozgat-
ni ismerősökkel, barátokkal. Az itt ter-
melt borból hozott is néhány üveggel és 
szétosztotta tagtársaink között.

A pince közelében lévő Béke téren 
sokszor vannak különböző események, 
ilyen például minden október első hét-
végéje, a falunap. Ekkor is sok vendég, 
barát, ismerős látogat Bölcskére, ahol az 
emberek nagyon nyitottak és összetar-
tóak.

2019-ben a pincefalu találkozónak is 
Bölcske adott otthont. István pincéjében 
a györkönyi borbarátok vertek tanyát.

Nevezetesek a Mérges-féle disznóvá-
gások, mindig is nagy híre volt. Általá-
ban pénteken kezdődött és csak hétfőn 
lett vége, Nagy családi eseménynek szá-
mított, de tartanak 30-40 fős névnapi 
összejöveteleket is.

István falubemutatója egy esetleges 
kirándulás lehetőségét is meglebegtette 
a hallgatóság előtt.

Bölcske, a Duna-part egyik gyöngyszeme…
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Volt kollégánk, Dr. Gergely János 1969. július 5-én nyert 
felvételt az akkori Dunai Kőolajipari Vállalat Oldószeres 

Paraffinmentesítő üzemébe. A május 28-i klubnapunkon tar-
tott előadásából végigkísérhettük életpályájának alakulását 
egészen napjainkig.

Az Oldószeres Paraffinmentesítő üzemben a segédszűrős-
től a műszakvezetőig szinte minden beosztást ellátott. Közben 
1971-1973 között sorkatonai szolgálatát töltötte.

Az első meghatározó fordulat akkor következett be az éle-
tében, amikor kérte, hogy új, induló üzemekhez helyezzék át.

Műszakvezetőként dolgozott az induló Benzinfrakcionáló, 
majd két évvel később az A-4 üzemben, így a műszakvezetői 
szinten megszerzett üzemeltetési tapasztalatok, meghatározó 
szakmai ismeretetek biztos alapot jelentettek a további szakmai 
fejlődéséhez.

1977-ben üzemmérnöki diplomát szerzett. Ekkor az Olaj-
keverő és a Kenőolaj Hidrogénező üzemek közös üzemvezető 
helyettesi beosztásába került, majd 1 évvel később az A-4 üzem 
üzemvezetője lett. Újabb 1 év elteltével a Kenőolaj Hidrogénező 
üzembe került ugyancsak üzemvezetőnek.

Vegyészmérnöki diplomáját 1979-ben szerezte meg. Diplo-
mamunkája a Kenőolaj Hidrogénező üzem kapacitásbővítése 
volt. 1980 őszétől ismét az A-4 üzem vezetője lett. Mivel az 
üzem sokat állt, több olyan plusz feladatot kapott, ami a fino-
mító működésében problémás volt (pl. finomítói gázrendszerek, 
finomítói szennyvízrendszer, stb.). Az üzemvezetői beosztásban 
megtanulhatta azt a felelősséget, amit a döntésekkel fel kell vál-
lalni, a munkatársak biztonsága, a környezet védelme és a nagy 
értékű berendezések állagának megóvása érdekében úgy, hogy 
a létesítmény maximális hatékonysággal működjék.

1981-ben az A-4 üzemre applikálódó Viszkozitástörő üzem 
beruházás vezető technológusi (projekt-vezető) feladatainak 
ellátására kapott megbízást. A terveztetés során megismerhette 
a fejlett nyugati tervezési kultúrát, a költségtakarékos megoldá-
sokon alapuló hatékony tervezési módszereket és az akkor még 
Magyarországon újnak számító DCS rendszerű számítógépes 
folyamatirányító rendszereket.

1986. júniusban, a Viszkozitástörő üzem sikeres beindítása 
után hasonló feladatot kapott a Központi Gázfeldolgozó üzem 
beruházására, amelynek során a Dunai Finomító saját eljárása 
valósult meg.

1988-1992 között Termeléstechnológiai Osztály helyettes ve-
zetője, majd osztályvezetője volt.

Időközben az OKGT átalakult részvénytársasággá MOL Nyrt 
néven. János 1994–2000 között   Kutatás-Fejlesztés igazgatói 
teendőket látott el. Ez volt addigi szakmai pályafutása legsike-
resebb és legtermékenyebb időszaka, de egyben a legnehezebb 
is. Kiváló szakemberekkel, nagy tudású fejlesztőkkel, kutatók-
kal dolgozhatott együtt. Ezen időszak alatt 28 projekttel fogla-
koztak, melyek beruházási értéke kb. 175 Milliárd forint volt. 
A legjelentősebb projekt a Maradék feldolgozás volt, meghatá-
rozni, hogy melyik a rentábilis, a Hidrokrakk, a Szuperkritikus 
Extrakció és a Késleltetett Kokszolás közül. Több év előkészület 
után a Késleltetett Kokszolás győzött.

A MOL Nyrt Igazgatósága 1992 elején jóváhagyta az öt éves 
Kiskereskedelem Fejlesztés projektet, évi 70 milliárd forint 
körüli ráfordítással, a több száz ÁFOR töltőállomás helyett új 
MOL töltőállomások építésére. Elkészítették a „MOL 2000 Töl-

tőállomás Kódex” tervdokumentációit. A 100. MOL 2000 Töl-
tőállomást Balatonfüreden avatták fel 1995. április 28-án.

Sikerült a Kutatás-Fejlesztés Igazgatóságát a MOL 
Downstream szellemi műhelyévé alakítani, a kutatási tevé-
kenységet a stratégiai fejlesztéseknek rendelték alá. Gyümöl-
csöző kapcsolatot alakítottak ki egyetemekkel, tudományos 
intézményekkel.

A MOL Nyrt 2000 őszén felvásárolta a Slovnaft Olajipari Vál-
lalat jelentős részét. János 2001 január 1-től kapott megbízást a 
Slovnaft finomító Főtechnológusi beosztására. Felsorolta azt a 
sok tanulmányt és projekt javaslatot, amelyek meg is valósul-
tak.

2004-ben lezárult egy korszak és elkezdődött egy új.
2004. szeptember 16-tól 2013. augusztus 15-ig az OLAJTERV 

Zrt Fejlesztési igazgatójaként dolgozott. Íme, néhány a legfon-
tosabb projektek közül, amelyeknek indításában részt vett:

• Dunai Finomító BEK-5 üzemben komplex próbák, próba-
üzem, garanciális kimérés felelős irányítása

• 9 Mt/év kapacitású, üzemanyaggyártásra optimalizált, zöld 
mezős beruházású komplex kőolajfinomító működési modell-
jének elkészítése (Nigéria).

• INA/Sisak FCC – benzin kénmentesítő üzem EPC ajánlat 
műszaki technológiai részének elkészítése, részvétel a techno-
lógiai tervezésben, komplex próbák, próbaüzem, garanciális 
kimérés felelős irányítása.

• Dunai Finomító CLAUS-4 üzem rekonstrukció EPC ajánlat 
műszaki technológiai részének elkészítése, részvétel a techno-
lógiai tervezésben, majd a komplex próbák, próbaüzem, garan-
ciális kimérés felelős irányítása.

cikk a 10. oldalon folyt.

A segédszűrős beosztástól a BaJá Kft-ig
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11. old. cikk folytatása

Azután ez az új korszak is lezárult és 
elkezdődött a legújabb, aktív nyugdíjas 
korszak a BaJá kft-ben.

A MOL Nyrt-nél és a jogelőd DKV-
nál eltöltött több mint 35 év és az 
OLAJTERV-nél eltöltött 9 év azt a lehe-
tőséget adta előadónknak, hogy vegyész-
mérnökként alkotó részese, vezetőként 
és igazgatóként egyik irányítója lehetett a 
MOL Downstream fejlesztéseinek.

Még az OLAJTERV-nél dolgozott, ami-
kor 2005-ben feleségével megalapították 
a BaJÁ Mérnöki Szolgáltató Tanácsadó 
és Kereskedelmi Kft-t. Az etikai szabá-
lyokat betartva, csak olyan tevékenységre 
adtak ajánlatot, amelyre az OLAJTERV 
nem adott, vagy visszamondott.

A BaJá Kft fő profilja az olajipari, ve-
gyipari technológiai tervezés, amit jel-
lemzően altervezőként végeznek, de több 
esetben adtak ajánlatot és végeztek is ge-
neráltervezési feladatokat. 2005-től nap-
jainkig összesen 97 ajánlatkérést kaptak, 
ebből 26 került visszavonásra, 3-at pedig 
leállítottak. Nem nyert 28 ajánlat, függő-
ben van 10, befejeződött összesen 29 (kb. 
30%), folyamatban van 4.

Az egyik legfontosabb folyamatban 
lévő projekt a 20 000 t/év kapacitású Ké-
miailag Stabilizált Gumibitumen (KSGB) 
gyártó üzem, amelyben generáltervezők, 
kiváló szaktervezők bevonásával dolgoz-
tak. Az üzem ünnepélyes alapkőletételé-
re 2019. május 2-án került sor.

A gumibitumen, bitumen és gumiab-
roncsokból származó gumiőrlemény, 
esetleg további adalékanyagok felhasz-
nálásával előállított útépítési kötőanyag.

A gumibitumen alkalmazásának legfőbb 
előnyei:

• hosszabb élettartam, kevésbé repede-
zik az aszfaltút

• nagyobb terhelhetőség, kisebb 
nyomvályúsodási hajlam

• csökken a kátyúk kialakulásának esé-
lye, alacsonyabb fenntartási költség

• kisebb menetzaj, nagyobb közleke-
dési biztonság, jobb vízelvezető képesség

Az épülő üzemben 3000 tonna gumi-
őrleményt fognak felhasználni évente, 
ami kb. 600 000 db személyautó abroncs-
ból származik, és ezek segítségével 6 mé-
ter széles, 520 km hosszú útszakasz felső 
kopórétegének kialakítása lehetséges.

János előadásából egy elismerésre 
méltó, sikeres életpálya bontakozott ki, 
melyhez egyesületünk további sikereket 
kívánt.

Rendkívüli közgyűlés

A 2019. április 5-én megtartott éves rendes közgyűlésen az Ellenőrző Bi-
zottság az egyesület új gazdálkodási kódexére vonatkozó javaslatot ter-

jesztett elő. A közgyűlés úgy döntött, hogy az elnökség által felkért Bizottság 
vizsgálja meg a javaslatot és az erről készült jelentésüket tegyék meg az el-
nökség számára. A Bizottság tagjai voltak: Valent Sándorné, Nádasy István 
és Buda Dénes.
Az elkészült javaslat megvitatására és elfogadására a 2019. május 28-án meg-
tartott rendkívüli közgyűlésen került sor. A Bizottság a munkája során fi-
gyelembe vette a közgyűlés tárgyra vonatkozó döntéseit, az elnökségi ülésen 
megfogalmazott elvárásokat, az Ellenőrző Bizottság javaslatát. A rendkívüli 
közgyűlés 61 igen, 2 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett elfogadta az új 
kódexet az egyesület által nyújtott kedvezmények rendszerére, amely a kö-
vetkező:
1. Kedvezményben kizárólag csak egyesületi tag részesülhet.
2. Az a rendezvény, amelynek résztvevői között a tagsági viszonnyal nem 

rendelkezők száma eléri az 50%-ot, nem tekinthető az egyesület által szer-
vezett programnak.

3. Külföldi többnapos kirándulásra egy, hazai többnapos kirándulásra is 
évente egy alkalommal kerülhet sor kedvezmény nyújtására. Ennek mér-
téke a kialakult gyakorlatnak megfelelő legyen, de ennek meghatározása is 
mindenkor elnökségi hatáskör.

4. A 75 év feletti, legalább 5 éves tagsági viszonnyal rendelkező tag 50%-os 
mértékű tagdíjfizetési kedvezményben részesül.

5. Minden egynapos (autóbuszos) program, utazási költség mentes.
6. Kulturális, egészségügyi és sport célú programokhoz is lehetőség van to-

vábbi kedvezmények nyújtására, mely programok kijelölése, a hozzá rendelt 
kedvezmények mértékének meghatározása mindenkor elnökségi hatáskör, 
amelyről az éves programok tervezése és elfogadása során, előzetesen meg-
határozott ráfordítás és az egyesületi költségvetés ismeretében dönt.

Május 28-i klubnapunkon vetél-
kedőre hívtuk tagjainkat.

Egyesületünk 2019-ben már 
tizedik éve vitte tagjait kirán-

dulni Magyarország és a környező 
országok különböző szép tájaira. Az 
évforduló jó alkalom volt arra, hogy 
egy vetélkedő formájában felidézzük 

a korábbi évek útjait, s egyúttal az 
OMNYE-hoz később csatlakozók is 
megismerhessék a régebbi progra-
mokat.

A totóban minden kirándulásról 
egy kérdés szerepelt, ami kapcsoló-
dott a látottakhoz, vagy az elhangzott 
információkhoz. Természetesen az 
utakat egy-egy fotóval is illusztrálta a 
vetélkedőt vezető Bocskor Miklós tag-
társunk.

A legjobbak tudták, hogy kik azok a 
ladinok, melyik költőnk kúrálta magát 
rendszeresen Karlsbad (Karlovy Vary) 
gyógyvizével, vagy mekkora a területe 
a Tisza-tónak. A kérdések elég nehéz-
nek bizonyultak, így telitalálatos totó 
nem is volt.

A legjobb eredményt Váradi Gézáné, 
Jutka érte el, második helyen holtver-
senyben Tima Imre és a Macsali család 
csapata végzett. A kirándulási emlékek 
felelevenítése remélhetőleg hozzájárult 
ahhoz, hogy a tagok még nagyobb kedv-
vel vegyenek rész a további utazásokon.

Emlékszel még merre jártunk, mit láttunk?
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Erre az egynapos kirándulásra 105 fő jelentkezett, ezért a 
csapatot két részre osztva, két különböző napon, azonos 

programmal szerveztük meg az utazást. A május 7-i csapat-
nak szerencséje volt, mert ragyogó, napsütéses idő volt, míg 
14-én kellemetlen, borongós, esős időben jutottunk el erre a 
csodálatos helyszínre.

Rétimajor egy tórendszer Sárbogárd és Rétszilas közelé-
ben. A teljes terület megközelítőleg 1000 hektár, ebből 800 
hektár vízfelület, melynek jelentős részén az Aranyponty 
Zrt. tervszerű halgazdálkodást folytat. Van egy közel 60 
hektáros terület, ami kizárólag a horgászok rendelkezésére 
áll, három tóval, „nagyhal” fogási lehetőséggel.

Lévai Ferenc – az Aranyponty Zrt. illetve korábban a száz-
halombattai TEHAG egyik vezetője – irányításával bejártuk 
az egész területet, közben meghallgattuk a cég történetét és 
tevékenységét bemutató előadását. Átsétáltunk a Nyalóka szi-
getre is, ahol panzió is van, illetve diák táborokat szerveznek.

Az Aranyponty Halászati Múzeum az ország legnagyobb 
tematikusan berendezett halászati tárlata. A Zichy grófi csa-
lád építette egykori uradalmi major elöregedett, közel 100 
éves épületét 2003-ban újították fel. A múzeumban egyko-
ron használt hálók, tapogatók egységekbe rendezve látha-
tók. A falakat körben Kunkovács László Kossuth Díjjal ki-
tüntetett etnográfus közel 70 db. nagyméretű fekete-fehér 
képe díszíti.

A Halászcsárdában is már minden a halakról szólt, de már 
kissé más formában – halászlé, harcsapaprikás, sült hal, stb. 
A hangulatos rendezvénypincében mi is ezekből fogyasztot-
tuk el előre megrendelt ebédünket a program zárásaként.

2019. május 7 és 14. − RÉTIMAJOR

2019. május 11-17.
A Benelux országokban jártunk

Miközben az itthoniak áztak-fáztak 
a májusi “aranyesőzésben”, 46 fős 

csapatunk bejárta a németországi Kö-
zép-Rajna vidéket és a Benelux országok 
legszebb városait.

Az első napi, ludwigshafeni szálláshe-
lyünket majd 1000km-es buszozást köve-
tően értük el. Közben ízelítőt kaptunk az 
útmenti települések földrajzi, történelmi, 
kultúrtörténeti tudnivalóiból is. Azért 
az otthon “melegére” még jó pár napig 
a házi készítésű édes és sós sütemények, 
valamint a jó pálinkák is emlékeztettek.

A második napunk egy rövid mainzi 
programmal indult. Mainz, a Rajna és a 
Majna összefolyásánál, a Rajna bal part-

ján fekszik. Az óváros kacskaringós utcái 
és sikátorai a középkori és kora újkori 
városképet őrzik. A Szent Márton Dóm 
egyike az ún. német császárdómoknak, 
az épület mai formájában háromhajós 
román stílusú bazilika. Elsétáltunk a Gu-
tenberg ház mellett (Mainzot egyébként 
Gutenberg városának is hívják, hiszen itt 
készítették el az első mozgatható nyom-
tatót, ezzel létrehozva Németország első 
könyvkiadóit.) A Szent István templom 
belső terének egyik legcsodálatosabb 
eleme az a kilenc ablak, amelyek Marc 
Chagall által készített festett ólomüveg-
gel vannak díszítve. Mind a kilenc ablak 
egy-egy Ószövetségi jelenetet ábrázol.

A mainzi programot követően 
Wiesbaden érintésével Rüdesheimbe lá-
togattunk. A boráról híres kisváros jelen-
tős borkereskedelemmel és pezsgőpincé-
szettel rendelkezik. Megnéztük a Szent 
Jakab templomot, és tettünk egy sétát a 
Rajna jobb partján fekvő városban.

Hajóra szálltunk és St.Goarshausenig 
hajóztunk a Rajnán.

A hajóról láttunk néhány csodálatos 
kisvárost és várat (Trechtingshausen, 
Bacharach), elhaladtunk a 132 méter 
magas Loreley szikla előtt is.

cikk a 14. oldalon folyt.



OMNYE különszám

|14

13. old. cikk folytatása
A következő, kétnapi szálláshelyünk 

Delft-ben, a festői holland városban 
volt. Delft Rotterdam és Hága között 
épült, sok csatornájával tipikus holland 
város. A fárasztó nap ellenére az utazók 
egy kisebb csoportja még aznap este 
felfedezte a lagunákkal, hidakkal szab-
dalt kisváros ámulatba ejtő központját. 
Híres a delfti fajansz, amiről a fajansz 
városának is nevezik. Itt ölték meg I. 
Orániai Vilmost. Delft óvárosa úgy hat, 
mintha a régi holland építészet szabad-
téri múzeumában járnánk. A piactér, a 
Markt a város központja.

Amszterdamban a virágpiaccal kezd-
tünk, később a városnézés során betér-
tünk egy csak a Németalföldre jellemző 
középkori vallásos közösségek lakta úgy 
nevezett Begina udvarba, ami két kis át-
járón közelíthető meg. A Begina Német-
alföldről származó női vallási mozgalom. 
A házakat jelenleg egyedülálló nők lak-
ják. Amszterdam a holland alkotmány 
szerint Hollandia fővárosa, pedig a kor-
mány székhelye Hágában van. Sétáltunk 
a vörös lámpás negyedben, hajóztunk 
a főbb csatornákon a kikötőig és a köz-
pontba vissza. 

Délután Volendamot, az üdülővé vált 
egykori halászfalut néztük meg, melynek 
szomszédságában egy hatalmas területet 
készülnek kiszárítással elhódítani a ten-
gertől.

Másnap Gouda volt az egyik úti cél.  
Az 1400-as években épült jellegzetes, 
piros fatáblás ablakokkal díszített város-
háza a belváros központjában elterülő pi-
actér centrumában áll. Az egyik oldalán 
harangjáték látható, amely félóránként a 
városi jogok megszerzésének történetét 
eleveníti fel röviden. Megnéztük a 15. 
századi mérlegházat is.

Ezt követően kerestük fel Hágát, az 
áttekinthetetlensége miatt Európa fa-
lujának nevezett királyi székhelyt. Itt 
ülésezik a Nemzetközi Bíróság, amelyet 
1945-ben alapított az Egyesült Nemzetek 
alapokmánya. A Bíróság ügyei szerteága-
zóak, fő feladata az államok által elé tárt 
jogviták eldöntése jogilag kötelező ítélet-
tel. Látogatást tettünk a Holland Parla-
ment belső udvarában és a Rembrandt, 
Velmeer, Bruegel, Rubens képekkel éke-
sített Mauritshuis múzeumban.

Délután már Antwerpenben voltunk. 
Sajnos a város egyik ékköve, a városhá-
za külső tatarozás miatt „becsomagol-
va” fogadott minket, de a főtéri Notre 
Dame katedrálisba bejutottunk. Itt 4 
Rubens oltárképet csodálhattunk meg. 
Nem volt szerencsénk a Rubens-ház-
zal sem, ami sztrájk miatt volt  zárva, a 
nagy alkotó sírját őrző St. Jakab temp-
lomot pedig tatarozták.

Gent Belgium flamand régiójában ta-
lálható. Észak Firenzéjeként is emlegetik. 
A harang-torony, a szövőház, a St. Bavo 
Székesegyház (itt tekinthető meg Van 
Eyck 1432-ben festett „A bárány imádá-
sa”–szárnyasoltár) az egykori gabonapiac 
valamint a St. Mihály híd megtekintése 
szerepelt programban. De megdobogtat-
ta szívünket az Oscar-díjas Nemes Jeles 
László Sunset (Napszállta) filmplakátja is 
az egyik homlokzaton. 

Brugge-ben 19 fokos meleg és napsü-
tés fogadott. A városközpont a középkor 
óta alig változott. Felkerestük a főteret, a 
Belfort-tornyot, a Szent Vér kápolnát, itt 
őrzik a szent vér relikviát, amely az első 
keresztes háborúkból került ide. Ünne-
pélyes keretek között minden évben vé-
gighordozzák a városon, Mennybeme-
netel napján. Több mint 1500 lakos vesz 
részt a hosszú vallási menetben, sokan 
középkori lovagnak és kereszteseknek öl-
tözve. Láttunk itt is egy Begina-udvart, és 
a Miasszonyunk-templom egyik kereszt-
hajójában megnézhettük Michelangelo, 
Madonna a gyermekkel című szobrát.

Hazautazóban Brüsszelben jártunk: 
Atomium, Brüsszel-park, Grand Place, 
Manneken Pis, valamint a Szent Mi-
hály és Szent Gudula székesegyház ke-
rült utunkba. 

Utolsó állomásunk Luxembourg, a Lu-
xemburgi Nagyhercegség fővárosa volt. 
Bementünk a Miasszonyunk templom-
ba, felkerestük a nagyhercegi palotát, lát-
tuk a városházát, kirakatokat néztünk a 
sétányon. Mindezekért 3 700 kilométert 
kellett megtenni? Igen! Szép volt, fáradt-
ságos, de örök élmény marad.
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A résztvevő 78 fő két autóbusszal, 2 
csoportban indult útnak. Első állomá-
sunk Várda, a Szász-kúria meglátogatása 
volt, ahol Szászné Hajdu Katalin, a „mú-
zsa” kíséretében kaptunk ízelítőt Szász 
Endre hagyatékából. A fogadószobában, 
két Munkácsi festmény mellett egy ko-
reai csontberakásos teázó asztal, és egy 
mívesen faragott német püspöki szekrény 
árulkodott a műgyűjtő Szász Endre kifi-
nomult ízléséről. Ám a művész kézjegyét 
mégis egy szimbolikus léghajót ábrázoló 
festményen fedezhettük fel, megjelenítve 
azon öt feleségét és saját magát, mint kor-
mányost.

A hajdani műteremben reneszánsz és 
német barokk stílusú bútorok, 160-180 
cm magas kínai padlóvázák, 18-19. szá-
zadi ikon gyűjtemény, festmények, Szász 
Endre falikárpitok és a művész ifjúkori 
alkotásai láthatók. A kastély, haláláig, 
2003-ig volt Szász Endre otthona. Itt élt 
saját alkotásai és nagy értékű gyűjtemé-
nyi tárgyai között a rokokó szalonban, fo-
gadott vendégeket a chippendale stílusú 
társalgóban.

Nagyatádon a Solar hotelben szálltunk 
meg. A jelenleg tízezer lakosú város hosz-
szú időn át katonavárosként volt isme-
retes. Huszárok, később lövész, harcko-
csizó, büntető („futkosó”) zászlóaljak, és 
szovjet lokátorosok települtek itt meg. 
Ma fürdővárosnak számít: a gyógy- és 
strandfürdőjével, illetve tanuszodájával, 
no meg a szépen ápolt parkjaival, virága-
ival valódi üdülőhelyi hangulatot áraszt.

Másnap rövid kitérőt tettünk Horvát-
országba. A berzencei határátkelőn ju-
tottunk el Molve (magyar nevén Molna) 
településre, ahol, az 1862-ben felépült 
Maria kegyhely templom volt az első 
megállónk. A Nagyboldogasszony (Má-
ria Mennybevitele) tiszteletére szentelt 
plébániatemplomban látható kegyszobor 
két oldalán Szent Péter és Pál apostolok 
szobrai kerültek elhelyezésre. Felül kö-
zépen a feszület, két oldalán angyalszob-
rokkal, akik kehelyben fogják fel Krisztus 
vérét.

Később felkerestük Durdevac (magyar 
nevén Szentgyörgyvár) várát, amely vég-
vár volt a javából. 1522-ben egy 1500 fős 
maroknyi sereg megállásra kényszerítette 
a 30-ezres török ostromlókat. „A hagyo-

mány szerint miután a védők kifogytak az 
élelemből utolsó csirkéiket cselből a törökre 
lőtték ki, akik látva a védők ilyen bőségét 
elvonultak a vár alól.” (Wikipedia)

Nagy örömünkre megtekinthettünk 
egy Salvador Dalí kiállítást is. Az út végén, 
a közeli szőlőhegyen pedig egy borosgaz-
da vendégeiként kaptunk egy tányér bab-
gulyást és kóstolót 3-féle borából.

Harmadnap a Barcstól 4 km-re találha-
tó Drávaszentesre, a  Dráva-Kapu nemze-
ti park bemutató központjába látogattunk 
el. A levetített filmen megismertük a kör-
nyék vízi világát, a Dráva természeti ér-
tékeit bemutató kiállításon az ártéri élő-
világ sokszínűségét. A bemutatóközpont 
mindenki számára tartogat érdekessége-
ket a Dráva mente természeti értékeiről. 
A szabadban őshonos magyar háziállat 
bemutató látható az épület közelében ki-
alakított gazdaságban.

Délután, a valamikor dohánytermesztő 
Szulokra, a környék egyik nagy hagyo-
mányőrző településére utaztunk. Cso-
portunkat Hengerics József polgármester 
üdvözölte a Faluházban. A program itt 
ebéddel kezdődött: megkóstoltuk a sze-
gények eledelét, a bablevest és a babos 

tésztát, hozzá otelló és noha (nova) bort 
is kaptunk. Megnéztük templomukat, 
meghallgattuk az idős kántor csodálatos 
orgonamuzsikáját, majd Takács Zoltán 
tagtársunk énekelt orgonakísérettel, 

cikk a 16. oldalon folyt.

Barangolás a Dráva mentén
Már hagyománnyá vált egyesületünknél, hogy minden évben augusztus végén fel-
keressük Magyarország eddig még általunk felfedezetlen vidékét. Most, a Dráva 
mente és közvetlen környéke volt az úti cél. Nagyatádon szálltunk meg és csillagtú-
rákat tettünk a helyi idegenvezetők segítségével.
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15. old. cikk folytatása
nagy sikerrel. Később a tájházban meg-
tapsoltuk a sváb (cepedli), és horvát (kolo) 
táncokat bemutató falusi fiatalok előadá-
sát. A negyedik nap felkerestük a kemen-
cés réteséről messze földön híres Mesz-
tegnyőt. A Faluházban meghallgattunk 
egy a település múltjáról és a nem túl 
fényes kilátásokat mutató jelenéről szóló 
előadást. A bátrabbak rétest nyújtottak, 
a többiek csak megkóstolták a „termé-
ket”. Körbejártuk a faluban összegyűjtött 
használati tárgyi emlékek gyűjteményét. 
Rövid buszozás után kisvonatra szálltunk 
és a Boronka tájvédelmi körzet egy ha-
lastavához, annak is a madármegfigyelő 
kilátójához jutottunk.  Záró estünk a vér-
pezsdítő tánc jegyében zajlott. 

Hazautunk során megálltunk Kapos-
váron. Megnéztük a Rómahegyre épült 
Rippl-Rónai villát, az ott kiállított képe-
ket, betekintést kaptunk az alkotó bohém, 
már-már szabados életébe. Nagy sétát 
tettünk az Európai Virágos Városok, és a 
Magyarország legszebb városa címekkel 
is díjazott sétálóutcán, végül rövid látoga-
tást tettünk a városházán.

Az autóbuszon már a jövő nyári lehe-
tőségeket elemezve ismét felhangzott jel-
szavunk: Folytassa Omnye!

Juniális a Csónakházban

Június 27-én tartottuk szokásos éves 
juniálisunkat, amelyen 96-an vettek 

részt.
Vállalkozó kedvű tagtársaink kitűnő 
ételeket készítettek. Kovács Lászlóné 
Terike és férje vegyes marha-csülök 
pörköltet, a Valent házaspár zalai ba-
bos káposztát, Mérges István és csapa-
ta halászlét, míg Balai Mária és Sziva 
Miklós csapata gulyáslevest készített.
Soproni Ászok és Heineken sört 
mindenki csapolhatott magának, de 
volt alkoholmentes sör és különböző 

üdítő italok és ásványvizek minden-
ki kedvére. Ezeket közös költségből  
finanszíroztuk, melynek alapja az ér-
kezéskor befizetett részvételi díj volt. 
Desszertként tagtársaink által készí-
tett süteményekből lehetett választani.
A jó minőségű árnyékoló sátra-
kat, asztalokat, székeket ezúttal is a 
Százhalom Sportközpont biztosította.
Rendeztünk szellemi vetélkedőt és 
nagy sikerű tombolahúzást is renge-
teg ajándékkal. A jó hangulathoz a 
zenét a már megszokott zenész part-
nerünk szolgáltatta.
Mellék programként a Zöld Pont 
csapata szervezésében sportolni is 
lehetett. Volt evezőpad, célba lövés 
íjjal, tájékozódó futás, Petanque já-
ték. Nagy számban vettünk részt a 
fizikai állapotfelmérés programon 

is. A sportversenyek nyerteseit ér-
tékes ajándékokkal jutalmazták a 
szervezők.
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Szeptember 17-i klubnapunkon Ko-
vács János tagtársunk tekintette át 

a Szakmai Folyóiratban 1975 és 1982 
között megjelent cikkeket.

A lapszámokat átnézve, nagyon sok 
értékes cikkel találkozott az olajfinomí-
táshoz kapcsolódó számos szakterület-
ről. Tekintettel arra, hogy az Egyesület 
tagsága szakmailag rendkívül hetero-
gén, igyekezett olyan témákban megírt 
cikkeket feldolgozni, amelyek nem túl-
ságosan szakma-specifikusak, és min-
denki számára érdekesek lehettek. Így 
esett a választás a Környezetvédelem 
és a Biztonság témakörére, amelyek-
hez kapcsolódó cikkek szép számban 
jelentek meg a kiadványokban. 

Környezetvédelemhez kapcsolódóan 
az alábbi cikkek lényegét mutatta be:

- Dr. Nagypataki Gyula: A csopaki 
Környezetvédelmi Kollokviumról (78/2)

- Cserháti Károly-dr. Horváth József: 
Kőolajipar és környezetvédelem (78/2)

- Kondor Edit: A hűtővíz vegyszeres 
kezelése (78/2)

- Pogány Gyula – Dr. Ried József: 
Zajártalom elleni védekezés (78/2)

- Csegezy Miklós – Hupka György – 
Dr. Szalai Ottó – Tüske Árpád: 

Kísérletek a paraffingyári savgyan-
ta termikus bontására, hasznosítására 
(82/2)

A Biztonság témakörben az alábbiak 
kerültek terítékre:

- Nádasy István: Műszaki színvonal 

és a biztonságtechnika összefüggései 
(75/1)

- Jehoda József: A karbantartás ha-
tása a biztonságos üzemeltetésre (78/2)

- Dolinka Tamás-Pogány Gyula: 
Technológiai berendezések meghibáso-
dásából keletkezett tűzesetek elemzése 
(82/1)

- Németh István-Pogány Gyula: A 
DKV-nál történt tűzesetek és a műszaki 
biztonság összefüggései (82/2)

- Fogl Gábor: Üzemzavar elhárítások 
oktatásának és szervezésének gyakorlati 
kérdései a termelő üzemekben (79/1)

Természetesen a cikkekben szereplő 
információk, adatok alapján az előadás 
során összehasonlítást is tett a „régi és 
az új idők” között.

Ezekből kiderült, hogy a Finomítói 
veszteséget a 70’-es évekbeni kb. 1,4%-
ról a 2010-2018 közti időszakban mint-
egy 0,5%-ra sikerült csökkenteni, nem 
kis részben a jelenlegi OMNYE tagok 
munkájának eredményeként. Nagyon 
tanulságos volt Fogl Gábor cikke, aki 
korát megelőzve, már 1979-ben olyan 
szemlélettel foglalkozott az üzemzavar 
elhárítások témájával, és olyan meg-
oldások és gyakorlat bevezetését szor-
galmazta, amit tőle függetlenül, „újra 
feltalálva a spanyolviaszt”, 2013- ban 
vezettünk be, kissé eltérő formában, de 
lényegét tekintve azonos módon.

A tűzesetek száma a 70’-es évek má-
sodik felében 19-25 között mozgott 

évente, az azóta jelentősen nagyobb fi-
nomítóban ez a szám 2003-2018 között 
1-14, éves átlagban 4,5 volt.

A cikkekben szereplő meghibáso-
dások és ezekből adódó tűzesetek is 
tanulságosak voltak, az akkori szakem-
berek igyekeztek alaposan kivizsgálni 
ezeket. Általában tervezési, szerelési és 
karbantartási hiányosságokat állapítot-
tak meg.

A finomítóban az elmúlt bő 10 év-
ben nagyon alapos esemény kivizsgá-
lási gyakorlatot honosítottak meg, és 
a kivizsgálások során, nem ritkán, az 
üzemeltetői hiba is felkerült az okok 
palettájára. A közelmúlt legsúlyosabb 
ilyen jellegű eseményét be is mutatta 
előadásában amelyben az üzemelteté-
si előírások durva megsértése komoly 
termelés kieséssel és helyreállítási költ-
séggel járó csőkemence tüzet okozott, 
szerencsére személyi sérülés nélkül.

Folyóiratszemle a DKV Szakmai Folyóirat régebbi számaiból

Szeptember 24-én óriási érdeklődés mellet meglátogattuk 
Győrben az AUDI autógyárat.

Két autóbusszal, összesen 73 fő vett részt a gyárlátogatá-
son. Győrben korszerű parkoló és látogató központ gon-
doskodik a látogatókról. Három csoportban (max. 25 fő/
csoport) történt meg a gyár bejárása. Mindenki kapott kor-
szerű audió berendezést a gyártól azért, hogy jól értse a gyá-
ri képviselőt.

A konkrét látogatás első fázisa egy az AUDI gyárról szóló 
film megtekintése volt. Az audió és a vendégkártya felvétele 
után buszra szálltunk és körbe vittek, megmutatták a gyár 
területét.

Tökéletes rend, tisztaság, szervezettség jellemezte az egész 
gyárat. Először a karosszéria összeszerelő részleget néztük 
meg. A berendezések, a gépek, a hihetetlen intenzitással és 
precizitással dolgozó robotok látványa mindenki számára 
maradandó élményt nyújtott. A vezető külön felhívta a fi-
gyelmet a termelés látványos része mögött meghúzódó igen 
bonyolult, nagy szervezettséget igénylő logisztikára.

A karosszéria üzem után a motorgyártó sort néztük meg. 
Ennek jellegzetessége, hogy a nagy precizitást igénylő meg-

munkálások speciális kamrákban történnek a mindenkori 
szennyeződések kizárása miatt. Így sok érdekes megmun-
kálási fázis látványa rejtve marad és csak a végeredményt 
láthattuk.

Összességében egy igazi 21. századi gyárat láttunk, hihe-
tetlen tisztaság, precizitás szervezettség, ami feltűnő volt. 
Nagy élményben volt részünk!

Hogyan készül az AUDI?
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Idei második külföldi kirándulásunkon 56 fős csapatunk, 
szeptember második hetében felfedezte magának Szlovéniát. 

Az Alpok lábánál elterülő, hazánk területének egyötödét kite-
vő kétmilliós ország fél-fél százalékban tart számon magyar és 
olasz kisebbséget. Területe felét erdők borítják, legmagasabb 
csúcsa a Triglav (2 864m). A kelta, római alapítású települések 
Európa természetes K-Ny-i útvonalai mentén helyezkednek el.

Utunk első megállója a híres trojanei fánkozó volt, majd zu-
hogó esőben jártuk be a Száva völgyében elterülő 280 ezres 
szlovén fővárost, Ljubljanát. Központjában, az illír, kelta, római 
alapokra épített 16. századi várban, Batthyány Lajos is rabos-
kodott. A nap végén érkeztünk meg a Júlia Alpokba, a Triglav 
csúcstól 17 km-re fekvő Kranjska Goraba, a Hotel Kompasba.

A következő napon ismét esett az eső, ennek ellenére végig 
gyalogoltuk a Vintgar szurdok 3,7 km-es oda-vissza útvonalát. 
Elbuszoztunk a ködben álló bledi tóhoz, pletnázva (speciális 
álló evezős kishajóval) jutottunk el a tó közepén álló kis sziget-
re, a Szűz Maria zarándok templomhoz. Megkóstoltuk a bledi 
krémest, bejártuk a tó fölé magasodó Bled várát.

Harmadnapi úti célunk a postojnai cseppkőbarlang megte-
kintése volt. A 24 km hosszú, öt barlang alkotta földalatti járatok 
5 km-ét nézünk meg, ebből 3,5 km-t kisvasúttal. Ezután felke-
restük a közeli Predjama várát. A 15. századra kiépült lovagvár a 

szikla barlangjai felhasználásával lett igazán bevehetetlen. A vár 
meglátogatása után felköszöntöttük a 82. születésnapját ünnep-
lő Németh Ernőt.

Utunkat az Isonzo völgyében folytattuk. Bovecben megkoszo-
rúztuk az Osztrák-Magyar Monarchia elesett hőseinek kialakí-
tott katonai temetőt, majd a Kluze völgyzáró erőd érintésével, 
Tarvisión át jutottunk szálláshelyünkre.

Negyedik nap a Bohinji-tavat és a környék nevezetessége-
it láttuk. A 4,1 km×1,2 km-es gleccser tó 30-45 m mély. Kö-
zelében található a Savica vízesés, ahová 558 lépcsőn, kb. 29 
emelet magasra kapaszkodtunk fel, hogy elénk táruljon a Száva 
folyó egyik lenyűgöző forrása. A Bohinji-tó teljes panorámáját 
a Vogel-hegyről láttuk, ide felvonóval, 1 531m magasba kellett 
emelkednünk.

Az ötödik napon megint barlangban, ezúttal a Skocjanban 
túráztunk. Sajnos fotózni nem lehetett, pedig a látvány szin-
te leírhatatlan. A barlang első, un. csendes szakasza cseppkö-
veket rejt. Nagyterme: 120 m×30 m-es, benne egy 250-ezer(!) 
éves óriás cseppkővel, majd az orgonák terme ejtett ámulatba. 
Itt már hallatszott a mészkőhegy gyomrában, 120 m kanyont 
mélyítő, dübörgő Reka folyó. Átkeltünk egy a víz felett 45 m ma-
gasan épített hídon is. Az egész túrán olyan érzésünk volt, hogy 
nem is a föld alatt, hanem egy holdfény világította éjszakai hegyi 

túrán vagyunk. A nap második felében a 
trieszti Miramare kastélyt kerestük fel. 
Az 1860-ban, 4-év alatt felépült palotát 
Ferenc-József öccse, Habsburg Miksa a 
későbbi tragikus sorsú mexikói császár 
építtette. Utunkat trieszti autóbuszos vá-
rosnézés zárta.

Hazautazásunk napján megálltunk a 12 
ezres Skofja Loka városban, és nagy sétát 
tettünk Mariborban is. A maribori Öreg 
szőlő egy több mint 400 éves tőke, amely 
szerepel a Guiness Rekordok könyvében 
is. A vasráccsal körbekerített szőlőtőke 
egy 17. századi ház falára fut fel. A tőke 
ma is termő, nagyjából 50 kg szőlőt szü-
retelnek róla évente. A mintegy 2 000 
km-es útról szép emlékeket, közös élmé-
nyeket és sok-sok fotót őrzünk meg.

2019. szeptember 7-12.
Szlovénia megmutatta esős és napos arcát is
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2019. október 13.-án Magyarországon 
önkormányzati választásokra került 

sor. Szeptember 17-i klubnapunkon lehe-
tőséget biztosítottunk Százhalombatta két 
polgármesterjelöltjének – Vezér Mihály és 
Mánya Zsolt uraknak – hogy ismertessék 
programjukat.

Vezér Mihály, a 
jelenlegi polgár-
mester és polgár-
mester jelölt az 
Értünk Százha-
lombatta Közéleti 
Egyesület (ÉSZKE) 
jelmondatával – 
„Százhalombatta 

mindenekelőtt” kezdte programismerte-
tőjét.

Elmondta, hogy fő céljuk az eddig elért 
eredmények megőrzése az élet minden 
fontos – az egészségügy, a kultúra, a köz-
igazgatás, az oktatás és nevelés valamint 
a sport – területén. Kiemelte az új Sport-
csarnok megépítését, amelyre már eddig 
közel 500 millió forint TAO támogatást 
sikerült összegyűjteni és a város rendel-
kezik a miniszterelnök figyelemre méltó 
kormányzati támogatásra vonatkozó ígé-
retével, amelyek segítségével a komple-
xum megépítése a következő ciklusban 
várható. „Sport munkacsarnok” építését 
tervezik az Arany János iskola udvarára, 
valamint a vasúti építkezés befejezése 
után a vasútállomás előtt park és P+R 
parkoló kiépítését.

Az Ipari Park déli részén harminchek-
táros terület közművesítésével szeretné-
nek új vállalkozókat a városba vonzani, 
ezzel növelve a város bevételeit és az új 
munkahelyek számát. Egymilliárdos cél-
tartalékkal, mintegy ötven lakás építését 
tervezik már a következő ciklus elején, 
amely a fiatalok városban tartását, majd 
később lakáshoz jutását szolgálja.

Az Óvárost Dunafüreddel összekötő 
híd megépítését is szeretnék megvalósíta-
ni. Folytatnák az „okosváros” programot 
– az okospadok telepítése után – a busz-
megállók digitalizálásával. Egészségügyi 
fejlesztéseket, a szűrési programok és a 
város által ingyenesen biztosított védőol-
tások kiterjesztését, valamint több terüle-
ten teljesen új, a többi között a megújuló 
energiák elterjedésére irányuló valamint 
fásítási programok indítását is tervezik.

Vezér Mihály ezután bemutatta az 
ÉSZKE képviselőjelöltjeit is.

Városunkban, az őszi önkormányzati 

választásokra szóló együttműködést írt 
alá a Mi Városunk Jövőjéért Egyesület, a 
Demokratikus Koalíció és a Momentum 
Mozgalom. A megállapodás szerint közös 
cél Százhalombatta város lakóinak szol-
gálata, a város kiszámítható, stabil fejlő-
dése és hatékony üzemeltetése érdekében.

Mánya Zsoltot 
nevezték meg kö-
zös polgármester-
jelöltként, aki nem 
tagja egyik pártnak 
sem, viszont is-
mert és kedvelt ci-
vil százhalombattai 
vállalkozó.

Mánya Zsolt bemutatkozásként el-
mondta, hogy a városnak új generációra 
van szüksége a képviselőtestületben, akik 
a város hosszabb távú érdekeit is szem 
előtt  tartják.

Hosszasan ismertette az ellenzéki ösz-
szefogás közös programját, amelyből 
most a legfontosabbakat emeljük ki:

• Új diszkontáruházat hoznak a városba
• Rendbe teszik az egészségügyi ellá-

tást, új orvosokat hoznak a városba, csök-
kentik a várakozási időket, létrehozzák 
a hétköznapi gyógyszertári- és hétvégi 
fogászati ügyeletet,, az idősek illetve rá-
szorultak részére segélyhívó karperecet 
biztosítanak

• Saját buszjáratot indítanak az iskolá-
sok számára, a helyi és budapesti buszjá-
ratok működését optimalizálják

• Felszámolják a parkolási nehézsége-
ket a városban, azonnal megnyitják a fő-
téri teremgarázs 60 férőhelyes parkolóját

• Az önkormányzati tulajdonú bérlakás 
programot jelentős mértékben fejleszteni 
fogják, a fiatalok és rászorultak részére

• A nyugdíjasok jelenlegi támogatásá-
nak mértékét háromszorosára növelik, 
létrehozzák az Idősügyi Tanácsot

• Megnövelik az iskolák támogatását a 
napi szintű kiadásaik biztosítására

• Környezetvédelmi céllal facsemeték 
ezreit fogják ültetni a következő 5 évben 
a város területén. A program keretében 
minden újszülött városlakó részére is, a 
saját nevét viselő fát fognak ültetni

• Kun Péter nevét viselő új ifjúsági szó-
rakoztató központot hoznak létre

• Felújítják és rendszeresen karbantart-
ják a lakótelepi játszótereket, fejlesztik a 
csónakázó tó környékét

• Az Arany János iskolának új, nagy tor-
natermet építenek és felülvizsgálják a ter-
vezett új százhalombattai Sportcsarnok 

építésének szükségességét, összevetve egy 
estleges felújítás értéknövelő tényezőivel

Elmondta még, hogy határozottan el-
lenzik és kiállnak a Gesztenyés útra ter-
vezett, 36 lakásos társasház – családi há-
zas övezetbe történő – megépítése ellen, 
amely beruházás jelentős károkat okozna 
a környékbeli ingatlanok lakóinak, mind 
életviteli, mind anyagi vonatkozásban.

A bemutatkozások után a polgármester 
jelöltek válaszoltak a tagtársaink által fel-
vetett kérdésekre.

Bemutatkoztak a polgármesterjelöltek

Ösztöndíjátadás a SZISZKI-ben
Már 2014 óta hagyomány egyesü-
letünknél, hogy a Széchenyi István 
Szakközépiskola és Gimnázium egy 
tanulóját anyagi támogatásban ré-
szesítjük. 

A támogatás mértéke 100 000 forint 
évente, amelyet ösztöndíj formájá-
ban adunk át. Egyesületünk és az 
intézmény megállapodásban rög-
zítette azt a szakmai és jogi keret-
rendszert, ami szerint a támogatás 
megvalósul. A feltételeket az egye-
sület köti ki, a kiválasztás az iskola 
szakmai kollégiumának feladata.

2019. szeptember 20-án, az isko-
la hagyományos ünnepsége alkal-
mából az ösztöndíjat Sziva Miklós, 
egyesületünk elnöke adta át Patak-
falvi-Vígh Gergely tanulónak.
Az eseményen megjelent Hangyássy 
János és Komáromi László tagtár-
sunk is.
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2019. október 17-én, klubnapunk kere-
tén belül tartottuk egyesületünk alapí-

tásának 10 éves jubileumi ünnepségét a 
Szekeres József Konferencia és Rendez-
vény Központban.

Az ünnepségen meghívott vendégeink-
kel együtt több mint 130 fő vett részt, köz-
tük az egyesület létrehozásának ötletgaz-
dái, Gyöngy Márton és Németh Ernő. Az ő 
fáradhatatlan munkájuk eredményeként 
alakult meg az egyesület 2009. október 
6-án, 42 alapító kollégánk részvételével.

A jubileumi ünnepségen méltatásra 
kerültek az elmúlt 10 év eseményei, be-
mutattuk azt a hatalmas munkát, amelyet 
egyesületünk ezen időszakban végzett, 
miközben a tagság létszám már elérte a 
125 főt.

Az ünnepség Sziva Mikós elnök és 
Nádasy István örökös tiszteletbeli elnök 

köszöntőjével indult, majd Pogány Gyula 
elnökségi tag tartott prezentációt az el-
múlt 10 év alatt szervezett programokról. 
Macsali Károly bemutatta az eseményre 
készített jubileumi kiadványt. A MOL 
Nyrt képviseletében Huff Zsolt és Galam-
bos László köszöntötte a résztvevőket.

Az ugyancsak meghívott Vezér Mihály 
polgármester ezúttal személyesen nem tu-
dott jelen lenni, az egyesület elnökéhez írt 
levelét Sziva Miklós olvasta fel és bemu-
tatta a polgármestertől kapott ajándékot 
is.

Íme polgármester úr levele:
„ Kedves Miklós!
Október 17-én külföldön leszek, ezért nem 
tudok eleget tenni megtisztelő felkérésed-
nek. Mivel a képviselői, alpolgármesteri 
mandátumok október 14-től megszűnnek 
és várhatóan október 21-től élnek majd, 

ezért sajnos helyettesről sem tudok gon-
doskodni.
Szíves megértésetekben bízva, nagyon sok 
szeretettel gratulálok az OMNYE 10 éves 
jubileumához. További működésetekhez 
kívánok jó erőt és egészséget a klub min-
den tagjának.
Kérlek fogadjátok szeretettel Százhalom-
batta Városának nagyrabecsülése jeléül a 
mellékelt ajándékot!
Százhalombatta, 2019. október
Barátsággal Vezér Mihály”

Következő napirendi pontként levetí-
tettük a Halom TV által készített filmet 
egyesületünk elmúlt 10 évéről, majd ok-
levelekkel jutalmaztuk a 10 év legaktí-
vabb tagjait.

Elismerő oklevélben részesültek tagja-
ink közül: Cseh Béla, Dezsényi Istvánné, 
Gombor István, Gyöngy Márton, Gyöngy 
Mártonné, Hangyássy János, Komáromi 
László, Kovács Árpád, Kun János, Macsali 
Károly, Menus Gábor, Nádasy István, Né-
meth Ernő, Pogány Gyula, Dr. Szabó Já-
nos, Szeifertné Tóth Erika valamint volt 
tagunk Börzseiné Győry Éva.

Meghívott vendégeink közül oklevél-
ben részesült: Galambos László, a MOL 
DS üzemeltetés vezetője, Budáné Biksi 
Mónika, a Dikser Kft könyvelője, aki 
egyesületünk könyvelését is végzi, vala-
mint Kéri Otti, a Halom Tv szerkesztője.

Ünnepségünk jól sikerült állófogadás-
sal zárult.

Jubileumi  ünnepség
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Október hónapban ünnepelte Za-
laegerszegen fennállásának 50. 

évfordulóját a Magyar Olaj- és Gázi-
pari Múzeum (MOGIM). A jubileum 
jegyében október 3-án került sor Dr. 
Rátosi Ernő szobrának felavatására is.

A megjelenteket Marton Zsombor, 
a MOL Kutatás-Termelési igazgatója, 

a MOGIM Alapítvány elnöke, vala-
mint Tóth János igazgató köszöntöt-
te, majd Huff Zsolt a MOL DS ügy-
vezető igazgatója avatta fel Dr. Rátosi 
Ernő, a Dunai Kőolajipari Vállalat 
egykori igazgatója szobrát.

A Dr. Rátosi Ernő (1931–2017) 
munkásságát bemutató tárlatot Ga-
lambos László, a MOL DS üzemelte-
tés vezetője nyitotta meg.

Az ünnepségen egyesületünket 
Berczeli Imre, Kun János és Takács Jó-
zsef képviselték.

Bővült a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum 
szoborparkja

STEP felmérés
Még 2018-ban eldöntöttük, hogy 
egyesületünk feladatának tekinti a tag-
ság fizikai és mentális kondíciójának 
javítását. Segítségül hívtuk a Zöldpont 
Egyesületet, akik a MOL STEP prog-
ramjának felelősei, ők szervezik a sport 
és egyéb programokat.

Azóta heti 2 alkalommal, szakember 
segítségével kimondottan szeniorokra 
szabott kíméletes tornával, gyakorlatok-
kal próbáljuk kondíciónkat fenntartani.
Október 2-án, ezen program kere-
tében a STEP munkatársai elvégezték 
az újabb egészség-felmérésünket. A 
konkrét eredményeket közvetlenül a 
résztvevőkkel ismertették, de elmond-
ható, hogy a tornákon rendszeresen 
résztvevők sokat fejlődtek. A felmérés 
része volt egy Európai-egészség felmérő 
programnak, ahol összehasonlítják 
különböző országok egészségi állapotát. 
Kíváncsian várjuk az eredményeket!A városból 

négy nyug-
díjas klub 
képviseltet-
te magát, 
m i n d e g y i -
kük 6 fős 
c s a p a t t a l . 
C s ap atu n k 
tagjai voltak: 

Szeifertné Tóth Erika, Szabó Antalné, 
Györgyfalvay Ottó, Móré Károlyné, 
Békes Erzsébet és Tar Zoltán

Első feladatként egy puzzlet kellett 
kirakni, majd a kirakott kép alapján 
meg kellett keresni a tárgyat a kiállító 
teremben. A többi feladat is kapcsoló-
dott a múzeum aktuális kiállításához. 
Többek között a vendégváráshoz, ven-
déglátáshoz használatos tárgyakat kel-
lett megkeresni, majd egy lapra felírva 
megnevezni őket. Aztán volt egy kis 
memória játék is, melyik csapat em-
lékszik a legtöbb tárgyra azok közül, 
miket előzőleg felírt, és a megnevezett 
tárgyakat milyen étel készítésére tudja 
felhasználni. 

Utolsó feladatként pedig vendégvá-
ró tálat kellett készíteni az odakészített 
ételekből, kenyér, sajt, alma, dió, zöld 
fűszernövények…stb. 

Végül a zsűri szemlézése és döntése 
után ezeket elfogyasztottuk.

A vetélkedő végig jó hangulatban 
telt, azt gondolom, a feladatok köny-
nyűsége miatt szoros volt a verseny, de 
végül sikerült megnyernünk.

Kellemes délután volt, sokat nevet-
tünk.

Vetélkedő a Matrica múzeumban
November 5-én - „Tea, kávé, cukor…vendégvárás” 

címmel csapatunk is részt vett a Matrica Múzeum 
által meghirdetett vetélkedőn.
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November 19-i klubnapunk vendé-
ge volt Bodnár Gábor szenior at-

létikai világbajnok, volt munkatársunk.
Gábor 2008-ban indult el első sze-

nior/masters versenyen, 28 év után 
húzott ismét szögescipőt a lábára. Ez 
óriási változást hozott az életében, 
mert ettől a pillanattól kezdve gyöke-
res érzelmi és életviteli átértékelődés 
kezdődött el benne. Ugyanúgy minden 
nap edzésre akart menni, mint valami-
kor 10 évesen. Versenyekre akart járni, 
hogy érezze a rajtpisztoly dörrenését, 
hogy átérezze a verseny izgalmát.

De a biológia nem kívánságműsor. 
A sorozatos sérülések ellenére sem 
adta fel, szisztematikusan felépítette 
az edzéstervét. Újra kellett erősíteni az 
eddig kevésbé használt, de a futásban 
meghatározó izmokat.

Gábor egyébként okleveles vegyész-
mérnök. Veszprémi egyetemi évei alatt 
is atletizált, 100 és 200 m-es síkfutásban 

Egyetemi Főiskolai Országos Bajnoki I. 
helyezést ért el, mindkét versenyszám-
ban. Legjobb eredményei 10,7 és 22,0 
mp azóta is egyetemi csúcsok. Később 
tízpróbázott is.

Az egyetem után a DKV-ban kezdett 
dolgozni. Olajos pályafutása során koc-
kázatkezeléssel, technológusi és EBK 
feladatokkal foglalkozott.

 Szükséges a motiváció a verseny-
zéshez, élvezni kell az edzéseket, jó 
izületekkel kell rendelkezni, jó regene-
rációs képesség és naprakész edzésterv 
is szükséges.

A versenyeket nemzetközi szerve-
zetek bonyolítják. bárki indulhat saját 
felelősségére, de sportorvosi engedély 
szükséges.

Az erős fizikai terheléshez sporttáp-
lálkozás szükséges. Fordított bevitel 
– ami azt jelenti, hogy reggel keveset, 
délben mérsékelten, este sokat enni. 
Szükséges az anyagcsere gyorsítá-

sa, több fehérje bevitel, extra vitamin 
mennyiség, táplálék kiegészítés. Fontos 
a megfelelő regeneráció. Nagy jelentő-
sége van a jó alvásnak, a masszázsnak 
és az egyéb kezeléseknek az izületek vé-
delme érdekében. Kiemelten fontosak 
a nyújtások a terhelés után.

Befejezésül Gábor ismertette jelenle-
gi eredménylistáját:
• Többszörös Magyar Bajnok 100 és 200 

m-es síkfutásban (2009 óta „folyama-
tosan”)

• Négyszeres Európa Bajnok 60 m, 100 
és 200 m-e síkfutásban (2010-2013 
között)

• Világbajnokság 2. helyezések 60 m sík-
futásban (2012 Jyvaskila, 2014 Buda-
pest)

• Világbajnok 200 m-es síkfutásban 
(2014 Budapest)

• Tízpróba Európa Bajnokság 3. hely, 
Világbajnokság 8. hely (2017 Dánia, 
2018 Spanyolország)

Szenior sportolás mesterfokon

Az elmúlt évi disznótoros buli sikerén felbuzdulva idén is  
– november 27–29 között – ellátogattunk a „tett” szín-

helyére, Kiskunmajsára. Ismét megtelt az autóbusz, így 56-an 
érkeztünk meg szálláshelyünkre, a Jonathermál Motelbe. El-
foglaltuk a két ágyas házakat, és a bemelegítő pálinkázás után 
vacsoraidőig élveztük a gyógy- és élményfürdő szolgáltatásait.

Vacsoránk a Lópofa csárdában volt, ahol várt minket a fi-
nom „diétás” gulyásleves és túrós csusza.

Másnap reggel 8 órakor kezdődött a disznóvágás, bár a 
résztvevők többsége inkább a „fogópálinkát” és a lélekmele-
gítő forralt bort fogyasztotta, amíg a böllér és segédei, köz-
tük Mérges Pista leszúrták és felbontották a disznót.

Megismételtük a jópofa bulit Kiskunmajsán
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Mikulás délután az unokákkal

December 7-én tartottuk hagyományos 
Mikulás-napi összejövetelünket uno-

káink és családtagjaink részvételével. Az 
eseményen összesen 56 unoka vett részt 80 
felnőtt kíséretében. 46 unoka más alkalom-
mal kapta meg az egyesületünk ajándékát.
Mint minden eddigi alkalommal most is a 
Bodza Meseműhely tagjai, Stefi, Évi, Csaba 
kedves műsorral szórakoztatták a kicsiket 
és nagyokat, akik aktívan részt vettek a 
dalolásban és táncolásban.

Ezt követően megérkezett a nagy izga-
lommal várt Mikulás, aki kedves sza-
vakkal köszöntötte a gyermekeket, majd 
kiosztotta a csomagokat, melyeket megil-
letődötten vettek át főként a legkisebbek.

Alig telt el egy óra, amikor a „ki-
éhezett” társaság nekilátott „lájtos” 
reggelijének: böllérmáj, resztelt máj, 
pecsenye és a hagymás sült vér volt a 
kínálatban. Mialatt a mesterek a disz-
nó további feldolgozását végezték, a 
csapat fele Kiskunmajsával ismerke-
dett. A délutáni kényeztető gyógy-
fürdőzés után került sor a nap fő att-
rakciójára: a disznótoros vacsorára. 
A messze nem fogyókúrás orjaleves, 
hurka, kolbász, pecsenye, töltött ká-
poszta és rétes után, zene, tánc és jó 
hangulatú nótázás következett.  

A hazautazás reggelén – az is-
mételten laktató reggeli után, min-
denki megkapta a kóstolót. Útban 
hazafelé azért egy kis édesség miatt 
betértünk a soltvadkerti Szent Koro-
na országos hírű cukrászdába, majd 
a Dunaföldvári halászcsárdában fi-
nom ebéddel zártuk az év utolsó ki-
rándulását. Elfáradva, élményekkel 
telve értünk haza.

A jó szervezést a csapat megkö-
szönte Németh Ernőnek és Gyöngy 
Marcinak. 

Jövőre, veletek, ugyanitt!
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