
 JANUÁR
14 és 22. Látogatás a Szépművészeti 

Múzeumban – Rubens, VanDyck 
és a flamand festészet fénykora 
kiállítás megtekintése ebéd az 
újbudai Trófea étteremben

28. Klubnap Az OMNYE csoport 
teljesítménye nemzetközi összeha-
sonlításban – dr. Viczián Tímea
Amit az időskori táplálkozásról 
tudni kell – Lakatosné Rozbora 
Beáta dietetikus
Az OMNYE honlap és Facebook 
oldalának bemutatása – Buda 
Dénes

 FEBRUÁR
18. Klubnap A 10 éves OMNYE első 

éve – Gyöngy Márton „Amit min-
dig tudni akartál, de nem tudtad 
kitől megkérdezni” – dr. Mazzag 
Pál DKV és a MOL Nyrt a régi 
tudósítások, film- és TV híradók 
tükrében – Hangyássy János
Szenior örömtánc –  
Juhászné Bach Rozália

29. Farsang

 MÁRCIUS
11. Megérkezett a koronavírus járvány 

 ÁPRILIS
14. Koronavírus vetélkedő
17. Közgyűlés – online

 JÚNIUS
„Ránk szabott idő” címmel interjú-kö-

tetet jelentettünk meg 

 JÚLIUS
06. „Bontsa a vonalat” – rendőrségi 

tájékoztató

 AUGUSZTUS
12. Júniális... Augusztusban

 SZEPTEMBER
17–21. Belföldi kirándulás –  

Északkelet-Magyarország

 NOVEMBER
04. ...és megérkezett a második  

hullám...

 14. oldal
Tallózás korábbi lapszámainkban

2020
OMNYE különszám

OOlajipari Műszaki
Nyugdíjasok Egyesület

MNYE
Tisztelt Olvasó!

Az egy évvel ezelőtti évértékelő különszá-
munkban a 2019 évet az Egyesület éle-

tében kiemelkedő évnek jelöltük.
2020 januárjában is tele voltunk tervekkel, 
ötletekkel, programokkal erre az évre. Nagy 
lendülettel kezdtük az évet, januárban, feb-
ruárban a szokásoknak megfelelően klubna-
pok, múzeumlátogatás és farsang kerültek 
megrendezésre.
Amikor népes tagsági és baráti körben él-
veztük a nagyon sikeres farsangi bálunkat 
még nem gondoltuk, hogy hosszú időre ez a 
rendezvény lesz az utolsó. Reméltük, hogy ez 
egy rövid átmeneti időszak, pár program el-
marad, vagy későbbre tolódik és az élet a régi 
mederben megy tovább. Sajnos nem így lett.
A klub- és a magánéletünket is alaposan 
megváltoztatta az egész világon átsöprő 
járvány, aminek lassítására, ill. megszünte-
tésére különböző korlátozásokat vezettek be. 
Tudtuk, hogy ez a mi érdekünkben, védel-
münkben történik, így tagságunk fegyelme-
zetten vette tudomásul, hogy elmaradnak a 
klubnapok, a belföldi és külföldi kirándulá-
sok, amelyeket mindig úgy vártunk.
A nyári hónapokban már úgy tűnt túl va-
gyunk a nehezén és lelkesen szerveztük a 
nyárvégi és őszi programokat. Az augusztusi 
csónakházi szabadtéri programunkon meg-
jelent nagy létszámú résztvevő bizonyította, 
hogy mennyire akartuk már a közös együtt-
létet. Szeptemberben élményekkel gazdagod-
va tértünk haza a keleti országrészben tett 
kirándulásunkról.
A második hullám azonban teljesen ke-
resztülhúzta számításainkat, még nehezebb 
időszak következett. Az őszi programjainkat 
teljes mértékben törölni kellett.
2020 rendkívüli volt a tagságot érintő vesz-
teségek miatt is. Kegyelettel emlékezünk Sza-
lai Gábor, Dr. Mazzag Pál, Mazzag Mária, 
Györgyfalvai Ottó, Takács Zoltán, Pogány 
Gyuláné, Reiter Zoltán eltávozott tagtársa-
inkra.
Felmerült, hogy 2020-ról nem jelentetünk 
meg újságot, mert nem tudjuk úgy megtöl-
teni tartalommal, mint eddig, de abban ma-
radtunk, hogy mindenképpen meg kell örö-
kíteni ezt az évet is az utókornak, a kevesebb 
program és a nehézségek ellenére is.
Bizakodással tekintünk a jövőbe, remélhető-
leg 2021 végén ennél sokkal aktívabb klub-
életről számolhatunk be. 
 Sziva Miklós
 elnök
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2020 január
Évnyitó program: január 14 és 22.
Tárlatlátogatás a Szépművészeti Múzeumban: Rubens,  

Van Dyck és a flamand festészet fénykora –  
szervezi: Novák Ferenc, Balai Mária

Klubnap: január 28., Házigazda: Buda Dénes
• Az OMNYE tornacsapat teljesítménye nemzetközi össze-

hasonlításban – dr. Viczián Tímea, Zöld pont
• Mit kell tudni az időskori táplálkozásról- Lakatosné 

Rozbora Beáta, dietetikus
• Az OMNYE honlapja és az OMNYE tagok Facebook  

csoport bemutatása–Buda Dénes

2020 február
Klubnap: február 18., Házigazda: Hangyássy János
• A 10 éves OMNYE első éve – Gyöngy Márton
• Amit mindig tudni akartál, de nem tudtad kitől  

megkérdezni – dr. Mazzag Pál
• A DKV és a MOL Nyrt, a régi tudósítások, film-  

és TV híradók tükrében – Hangyássy János
Farsang: február 29., Házigazda: Sziva Miklós

2020 március
Klubnap: március 17., Házigazda: Balai Mária
• Hogyan kell a kenőanyagot megcsinálni – Heiman Péter
• Grúziai élményeim – Szeifertné Tóth Erika

2020 április
Színházlátogatás: április 1., Szervezi: Szeifertné Tóth Erika
Közgyűlés: április 7., Szakmai nappal egybekötve –  

Felelős: Sziva Miklós
Klubnap: Házigazda: Macsali Károly
• Erotika a képzőművészetben – László Bandy
• A 2019-es kirándulásaink fotói – felkért tagok összeállítás

2020 május
Kirándulás: május 5.,
• Kirándulás a Jeli Arborétumba – koordinál: Pogány Gyula
május 19., Házigazda: Pogány Gyula

• Hogyan dolgozik a közvéleménykutató? – Závecz Tibor
• Külföldi kirándulás május? Észak-Erdély –  

koordinál: Novák Ferenc

2020 június
Hazai kirándulás június 16. Hátizsákos kirándulás az uno-

kákkal (vagy nélkülük), vonattal a Börzsönybe (Pilisbe) – 
szervezi Balai Mária

Juniális június 26., Koordinál: Komáromi László

2020 augusztus 24–28.
Belföldi kirándulás, koordinál: Komáromi László

2020 szeptember
Külföldi kirándulás Albánia, koordinál: Novák Ferenc
Klubnap szeptember 29., házigazda: Buda Dénes
• Munkám, amire legszívesebben emlékezem –  

dr. Fehér Pál, dr. Szalmásné Pécsvári Gabriella, Balai Mária
• Kaliforniai élményeim – Cseh Béla

2020 október
Egy napos kirándulás, október 5-i héten.  

Látogatás a Korda Filmstúdióban (filmstúdió, ebéd, borfa-
lu), koordinál: Nádasy István

Klubnap: október 20., Házigazda: Novák Ferenc
• Nemzeti vagy nemzetközi? – Galánfi Csaba
• Somfai István előadása a latin nyelvről

2020 október
Klubnap: november 17., Házigazda: Komáromi László
• Az üzemanyagok és az autózás jövője – dr. Holló András, 

Komáromi Gábor
• VGMK-k tündöklése és bukása – Németh Ernő

2020 november, Disznóvágás november 24–26.  
Disznóvágás Kiskunmajsán – Gyöngy Márton, Németh Ernő
Színházlátogatás

2020 deceber, Mikulás délután az unokákkal

A 2020-as évre tervezett programjaink
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Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora
Hagyománnyá vált egyesületünknél, hogy az újév első 
programjaként múzeumlátogatásra megyünk. 2020.  
január 14-én és 22-én, a sok jelentkező miatt két csoport-
ban, tekintettük meg a Szépművészeti Múzeum nagysza-
bású kiállítását, amely Peter Paul Rubens és kora flamand 
festészetét mutatta be. 

A csaknem 120 művet bemutató tárlatra negyven nagy 
közgyűjteményből, többek között a párizsi Louvre-ból, a 
szentpétervári Ermitázsból, a madridi Prado-ból, a wa-
shingtoni és londoni National Gallery-ből érkeztek mű-
tárgyak.

A kiállítás tíz nagy szekcióra tagolódott. Az első két 
szekció Dél-Németalföld jelentős központjaiba: Brüsszel-
be és Antwerpenbe kalauzolt bennünket, megismertetve 
a terület uralkodóival, kiemelkedő művészegyéniségeivel, 
azzal a társadalmi közeggel, amelyben e nagyszerű alko-
tások létrejöttek. Élmény volt látni Rubens festményén 
Antwerpen főterét, a Rubens házat, ahol az elmúlt évben 
a Benelux államokban tett kiránduláson a tagság egy cso-
portja már járt.

A kiállításon Rubens mintegy harminc és Van Dyck csak-
nem húsz remekműve mellett más flamand mesterek kiváló 
alkotásait is láthattuk

A bécsi Liechtenstein hercegi gyűj-
temény pl. tizennyolc kiemelkedő re-
mekművel járult hozzá a tárlathoz. Ezek 
között szerepelt Rubens nagyszabású 
Decius Mus sorozatának egyik darabja 
(„A jóslat kinyilatkoztatása”), amely mel-
lett a festmény alapján készült, arany- és 
ezüstszálakkal szőtt különleges kárpitot 
(ez Madridból, a Palacio Real-ból érke-
zett) is kiállították. A két alkotásnak ez 
volt az első közös bemutatója.

A kiállítás ezen szekciójában meg-
ismerhettük a Rubens által megújított 
kárpitművészetet és magát az alkotás 
folyamatát is, az olajvázlattól egészen a 
kárpit leszövéséig.

A tárlat portré szekciójában a Van 
Dyck festette képmások egész sora 
kápráztatott el bennünket. Ezek közül 
is kiemelt értékű a múzeum új szer-
zeménye (amelyet 2019. év végén egy 
nemzetközi aukción vásárolt meg), Stu-
art Mária Henrietta hercegnő portréja.

A Szépművészeti Múzeum legim-
pozánsabb és legdíszesebb terme a 
Román Csarnok, amelyet megnyitása 
után már láttunk, de most a tárlatveze-
tés után újra megtekintettünk.

A csoport(ok) a tárlatlátogatás után 
az új-budai Trófea étteremben jó han-
gulatú, közös ebéddel zárták a napot.

Szépművészeti Múzeum

„A jóslat kinyilatkoztatása” és a kép alapján készült kárpit

Van Dyck: Stuart Mária Henrietta hercegnő

Rubens: Clara Serena portréja

Antwerpen, Rubens ház
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Januári klubnapunkon történt… Szenior örömtánc

Egyesületünk tagjainak egy része 
rendszeresen sportol, bekapcso-

lódva az Erasmus+EU-s kutatási prog-
ramba az egyik támogató, a Zöldpont 
Egyesület révén. A sportoló csoport 
létszáma alkalmanként 12–15 fő (a tel-
jes csoport kb. 25 fő).

Az „OMNYE csoport teljesítménye 
nemzetközi összehasonlításban” címmel 
Dr. Viczián Tímea tréner tartott elő-
adást a 2018. novembertől heti két al-
kalommal megtartott tornafoglalkozá-
saink eredményességéről. A résztvevők 
személyes egészségügyi állapotának és 
az összehasonlítható gyakorlatok tel-
jesítésének félévenkénti monitorozása 
lehetővé tette az összevetést az európai 
kontroll csoportokkal. Az OMNYE 

csoportja szinte minden dimenzióban 
az élen végzett.

Egy évvel a rendszeres erősítő-fej-
lesztő mozgások után lényeges állapot 
javulást értünk el. Hajlékonyabbak, 
gyorsabbak vagyunk és csökkent a 
testzsír szintünk. Állóképességünk 
96%-al javult, a testizomerő 5,3%-al 
nőtt. A testsúly, azon belül a testzsír 
százaléka csökkent, a hajlékonyság 
13%-al javult, a vérnyomás átlagosan 8 
Hgmm-el csökkent. Erő- és állóképes-
ségi tesztünk 13%-al nőtt.

Lakatosné Rozbora Beáta dietetikus 
az időskori táplálkozás tudnivalóiról 
beszélt. Abból indult ki, hogy az idős-
kori szervezetben csökken az emésztés 
hatékonysága, ezért kerülni kell a nagy 

mennyiségeket és 
az elégtelen felszí-
vódású ételeket. A 
sejtek nehezebben 
tudják felvenni a 
vérből a szükséges 
tápanyagokat, lassul 
a máj és a vese mű-
ködése.

Időskorban csök-
ken a hormonterme-
lés, a nyál- és a gyo-
mornedv elválasztás 
még az egyébként 
egészségeseknél is. 
A csökkent nyál- és 
gyomornedv elvá-
lasztás csökkent 
savtermelést jelent. 

Nagy étkezések puffadással járhatnak.
Gyakori az idősebb korban a gyomor 

és a vastagbél süllyedése, a gyomor és 
a bélrendszer izomsorvadása. Emiatt 
lassul a bélrendszer mozgása, a reny-
heség pedig székrekedéshez vezet.

Ebben a korban csökken a szer-
vezetben a B12, a Folsav, a Vas, ami 
vérszegénységet okoz. Kevesebb a 
D-, A-, E-vitamin, a Q10+Szelén, a 
Cink, a Króm, az Omega 3 zsírsav. 
Az étrend összeállításánál ezekre 
gondolni kell. A jó bélműködés és 
a rendszeres ürítés feltételei között 
minden életkorban szerepel a megfe-
lelő testmozgás. az elegendő mennyi-
ségű folyadék és rost bevitel. És, hogy 
mi kerüljön az asztalra? Ezt az alábbi 
ábra mutatja.

Okostányérunk kerüljön napi 3–5 
alkalommal az asztalra 30–30%-ban 
zöldség- illetve gabonafélék, 20-20%-
ban Gyümölcs illetve hús-hal-tojás-
tejtermék megosztásban.

Ezt követően szót kért Juhászné Bach 
Rozália, aki felhívta a figyelmet egy 
másik fajta aktivitásra, a Senior Öröm-
tánc Almási Judittal c. tanfolyamra, en-
nek bemutató videóját az OMNYE tag-
jai Facebook oldalán is megosztotta.

A klubnap zárásaként Buda Dénes 
mutatta be az OMNYE honlapjának 
és Facebook oldalának elérhetőségét és 
működését.

Tagtársunk, Juhászné Bach Rozália a januári klubna-
punkon felhívta a figyelmet a „Szenior Örömtánc Almá-

si Judittal” című tanfolyamra, ennek bemutató videóját 
egyesületünk Facebook oldalán is megosztotta.

De mi is ez a Szenior Örömtánc?
Az Alzheimer betegség – a mai ismeretek alapján – még 

nem gyógyítható, de különböző módszerek segítségével a 
betegség kialakulása és elhatalmasodása késleltethető. Eb-
ben nagy jelentősége van a rendszeres táncolásnak, aminek 
hatására a demencia kialakulása 76%-al késleltethető. Ezt 
tudományos kísérletek is igazolják.

A szenior örömtáncnak azért van különösen nagy jelen-
tősége, mert könnyed mozgás és öröm mellett az agyat is 
tornáztatja. Javítja a memóriát, az orientációt, ugyanakkor 
semmilyen táncos előképzettséget nem igényel. A szenior 
örömtánc foglalkozásokon – kortól függetlenül – bárki részt 
vehet. Táncpartner sem szükséges, csak váltócipő! A tánc 

erősíti a csontokat, csökkenti az ízületi fájdalmakat, edzi a 
szívet. A tánc lépései kíméletesek, az izmok, ízületek számá-
ra, kellemes fülbemászó muzsika mellett.

A derűs hangulatú, teljesítménykényszertől mentes öröm-
táncok oldani tudják az idős emberek élethelyzetéből adódó 
esetleges elmagányosodást és erősítik szociális kapcsolataikat.

Magyarországon rekordidő, mintegy két év alatt sikerült 
elérni, hogy már több mint 150 helyszínen működik szenior 
örömtánc, mintegy 130 oktató vezetésével.

Juhászné Bach Rozi felhívására több mint 30 fő jelentke-
zett egyesületünkből, és voltak közöttük férfiak is!!!

Az első foglalkozásra 2020. február 11-én került sor a Ba-
rátság Kulturális Központ alagsori 1-es termében. Februárban 
összesen 3 alkalommal volt gyakorlás (11-én, 18-án és 26-án).

Március hónapban még két alkalommal volt örömtánc 
foglalkozás, majd a koronavírus járvány miatti intézkedések 
miatt a helyszíni táncot le kellet állítani.

A táncokat vezető Hollenczer Katalin, oktató, ezután on-
line módon tartott és azóta is tart foglalkozásokat.

A 2020-as év első klubnapját január 28-án tartottuk, az egészség és a kapcso-
lattartás jegyében. Ekkor „mutatkozott” be a klubnap házigazda rendszerünk 
is, melyet a szervezési terhek megosztása céljából hoztunk létre. Az egyes havi 
összejöveteleket a jövőben más-más klubtagunk készíti elő és moderálja is. 
Ezt a feladatot első alkalommal Buda Dénes látta el.

Hollenczer Katalin
A kép illusztráció: nem az OMNYE táncosai 
láthatók rajta

Első programpontunkhoz a régi archí-
vumokban fellelhető írások, újságcik-
kek adtak ötletet. A százhalombattai 
Halom Televízió egyesületünk megala-
kulása óta figyelemmel kíséri munkán-
kat, szinte minden általunk szervezett 

eseményről tudósítottak az elmúlt tíz 
esztendő során. Ezek a tudósítások az 
archívumunkban is fellelhetők.

Gyöngy Márton tagtársunk levetítet-
te a működésünk első évében készült 
tudósításokat.

Hangyássy János pedig közreadta a 
Halom Televízió által készített, a Dunai 
Finomító történetét bemutató mintegy 
félórás összeállítást.

Izgatottan vártuk Dr. Mazzag Pál 
tagtársunk előadását, már csak talá-
nyos címe miatt is, ami így hangzott: 
„Amit mindig tudni akartál, de nem 
volt kitől megkérdezni” Kiderült, hogy 
az előadó a szabadkőművesség rejtel-
meibe vezetett be bennünket.

Előadásában Mazzag Pál elmondta, 
hogy titokzatosság és misztikum öve-
zi még ma is azokat a több száz éve 
alakult szervezeteket, melyek titokban 
működtek és melyek egyesek szerint 
még ma is aktívak. A hétköznapi em-
berek nem tudták ugyanis, hogy mi 
folyik ezekben a testületekben, ame-
lyeket egyébként páholyoknak vagy 
kluboknak is neveztek és a szabadkő-
művesség részét képezték. A szabad-
kőművesek rejtélyes dolgokról tudtak, 
különleges ismeretekkel rendelkeztek 
és ebbe senkit nem avattak be.

A szabadkőműves páholyok értel-
miségi szabad gondolkodókat hívtak a 
soraikba, akik ezekben a szervezetek-
ben közösen elmélkedtek és cseréltek 
gondolatokat egy szerintük jobban 
működő állam eszményéről. Titokban 

Februári klubnapunkon történt…
A 2020-as év második klubnapját február 18-án tartottuk szokott helyünkön, az 
Óvárosi Közösségi Házban. A klubnap házigazdája ezúttal Hangyássy János volt.
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kellett működniük, hiszen kritikával il-
lették a hatalmon lévő rendszereket, ál-
lamvezetést, uralkodót, sőt az egyházi 
szervezeteket is, így valódi személyü-
ket üldöztetés vagy legalábbis hátrány 
érte volna, ha kiderül „másik életük”. 

A szabadkőművesség nagy valószí-
nűséggel a felvilágosodással született 
meg a 17.század végén és a 18. század 
elején. A felvilágosodás, mint eszme-
áramlat ugyanis életre hívta a másként 
gondolkodás irányultságát, azt a meg-
közelítést, amely mindent megkérdő-
jelez és logikus, tudományos magya-
rázatokat keres a régi, dogmasztikus, 

gyakran egyházi indoklások helyett. 
Az első komolyabb szervezett és való-
di szabadkőműves páholy egyébként 
1717-ben alakult Londonban, ami idő-
vel elterjedt az egész világon. Tudósok, 
értelmiségiek, írók, művészek, kutatók, 
zeneszerzők színészek, mérnökök, po-
litikusok csatlakoztak a mozgalomhoz. 
Néhány híres szabadkőművest is meg-
említett az előadó: Honoré de Balzac, 
Giuseppe Garibaldi, Haydn, Mozart, 
Zola, Puskin, Verdi, Stendhal, Darwin, 
Walt Disney, Tolsztoj, Mahatma Gan-
dhi és még nagyon sokan.

A szabadkőművesség szimbólum-
rendszerében helyet kapott a kőműves 
derékszög, körző, piramis és a mindent 
látó szem. A szabadkőműves mozga-
lom a 18. században élte első fényko-
rát. A Magyar Királyságban Brassóban, 
a német polgárság közvetítésén keresz-
tül alakult az első magyarországi pá-
holy. Azonnal hatalmas népszerűségre 
tett szert a tolerancia eszméje miatt. A 
szabadkőművesek  értelmi alapon tesz-
nek különbséget az emberek között. Ez 
a 18. században uralkodó társadalmi 
viszonyok között vonzónak számított.

A második virágkor a kiegyezés 
utáni időszakra tehető. 1886-ban jött 
létre a magyar nagypáholy, amelynek 
a „Magyarországi Symbolikus Nagypá-
holy” nevet adták. Akkoriban 7–8 ezer 
tagja volt a magyar szabadkőműves 
mozgalomnak. Néhány név az akkori 
tagok közül: Ady Endre, Wekerle Sán-
dor, Kosztolányi Dezső, Türr István, Be-

nedek Elek, Heltai Jenő. Főleg szociális 
tevékenységet folytattak, mentőszol-
gálat kiépítésében működtek közre, 
könyvtáralapítást kezdeményeztek.

A szabadkőművesek első betiltására 
Magyarországon 1920-ban került sor. 
Ezt a titkos társaságot tették felelőssé a 
trianoni katasztrófáért. A Károlyi-kor-
mány összetétele keltett gyanút, úgy 
érezték, hogy Trianon egy összeeskü-
vésnek köszönhető.

1945-ben a hatóságok újra engedé-
lyezték a szabadkőműves páholyok mű-
ködését, a „Magyarországi Symbolikus 
Nagypáholy” azonban ezúttal csak 5 
évig működött. A kommunista párt 
számára ez a szervezet egyértelműen a 
nyugat oldalán állt, így 1950-ben Kádár 
János belügyminiszter rendeletére be-
tiltották a páholyok működését.

Ez így maradt 1989-ig, amikor az új 
egyesületi törvény lehetőségével élve a 
„Magyar Symbolikus Nagypáholy” újjá-
alakult.

Az előadó megemlített még híres 
magyar szabadkőműveseket, a teljes-
ség igénye nélkül: gróf Andrássy Gyula 
miniszterelnök, Batsányi János költő, 
Bernát Aurél festőművész, Devecseri 
Gábor költő, Feszty Árpád festőművész, 
Hajós Alfréd olimpiai bajnok úszó, épí-
tész, Kadosa Pál zeneszerző, Kazinczy 
Ferenc író, Kisfaludy Stróbl Zsigmond 
szobrász, Kossuth Lajos kormányzó, 
Móra Ferenc író, Tamási Áron író.

Az előadó bemutatta Kiszely Gábor: 
„A szabadkőművesség: história, titkok, 
szertartások” című könyvét, amelyet jó 
szívvel ajánlott elolvasásra mindenki-
nek, akiknek a figyelmét sikerült fel-
keltenie a szabadkőművesség titkaira.

Ugyancsak említést tett Raffay Ernő 
magyar történész és politikusról, aki a 
rendszerváltás alatt és után országgyű-
lési képviselő volt a Antall-kormány-
ban, akinek több könyve is foglalkozik 
a szabadkőművességgel.

A szabadkőművesség szimbóluma:  
körző, derékszög és a „G” betű  
(azaz legfőbb geométer, legfelső értelem)

Farsangi estünkön kiemelkedően magas volt a tagság ér-
deklődése, hiszen 120 fő jelezte részvételét.

Sziva Miklós elnök megnyitója után következett a tagok 
által összeállított műsor, amelynek színpadra állítását ez al-
kalommal Lefkánics Gyula és Pogány Gyula végezték.

Némiképp eltértünk a hagyományoktól, hiszen a koráb-
bi években a kabaré jelenetek régi, finomítós történetekre 
épültek, munkahelyi élmények elevenedtek meg.

A mostani alkalommal az interneten is elérhető vidám, 
humoros történetekből, kabaré jelenetekből válogattak a 
műsor összeállítói. Megelevenítették Romhányi József vi-
dám írását, Rímhányó Romhányi címmel, régi aranyköpé-
sekből válogattak, diák dolgozatokból idéztek. Voltak a régi 
népszíművek hangulatát idéző jelenetek, olykor sikamlós 
tartalmakkal. A siker óriási volt.

A szereplők megérdemlik, hogy névszerint is említsük 

Farsangi mulatság az utolsó pillanatban…
A télbúcsúztató farsangi összejövetelünket 2020. február 
29-én tartottuk a Szekeres József rendezvényközpontban. 
Szinte az utolsó pillanatban, hiszen a koronavírus járvány 
felütötte fejét, és március hónapban már az összes tervezett 
programunkat le kellett mondani.

őket, gratulálva nagyszerű előadásuk-
hoz. Íme: Békes Erzsébet, Buda Dénes, 
Budáné Bozó Ilona, Keresztényi István-
né, Kőszegi Zsuzsanna, Lefkánics Gyu-
la, Németh Ernő, Pogány Gyula, Szabó 
Antalné, Sziva Miklósné, Takács Zol-
tán, Tüske Árpád.

Az egyes jelenetek között Mendre 
László tagtársunk gitárjátékát és éne-
két élveztük. A tagság körében előzete-
sen kiosztásra került a felhangzó dalok 
szövege, így csoportos éneklésre is sor 
került. Az előadás végén szinte rengett 
a rendezvényközpont az „Újra itt van a 
nagy csapat” éneklése során:

„..Újra itt van, újra itt van a nagy csa-
pat,/Csapjad össze, csapjad össze, csap-
jad össze a mancsodat!/Újra hallom, 
újra hallom a hangokat,/Légy a vendé-
günk, légy az emlékünk,/Ünnepeljük meg 
a nagy találkozást,/És, hogy elférjünk, 

arra megkérünk,/Ne csinálj felfordulást./
Szép leányok, szép leányok, szép leányok 
ne sírjatok,/Hullanak már, hullanak már 
a csillagok,/És mi mégis, és mi mégis itt 
vagyunk,/Légy a vendégünk, légy a ven-
dégünk,/Ünnepeljük meg a nagy találko-
zást,/És, hogy elférjünk, arra megkérünk 
/Ne csinálj felfordulást.”

Hát mi nem csináltunk felfordulást, 
hanem hatalmas tapssal köszöntöttük 
az előadást és az előadókat.

Következett a vacsora, amihez az 
ételeket a Rakott krumpli ételbár biz-
tosította. Az édességeket tagtársaink 
hozták a rendezvény helyszínére, hihe-
tetlen választékban.

Végül nagyszerű zenére táncoltunk 
kifulladásig.

Akkor még nem tudtuk, hogy hosszú 
ideig nem lesz lehetőségünk újra ilyen 
körben összejönni.

…és megérkezett a koronavírus
járvány!

A koronavírus járványra való tekin-
tettel, 2020.március 11-én a 40/2020 
sz. rendeletével a magyar kormány 
veszélyhelyzetet hirdetett. Ezzel 
kapcsolatban Sziva Miklós elnök úr 
az alábbi levelet kapta Vezér Mihály 
polgármestertől, a helyi új rendelke-
zésekről:

„Tisztelt Elnök Úr!
Magyarországon is egyre több koro-
navírussal fertőzött megbetegedést 
regisztrálnak. Bár a járványügyi 
helyzet kezelése állami feladat, fon-
tos, hogy helyi szinten is tegyünk 
meg mindent a vírus terjedésének 
megakadályozására. A vírus a nyug-
díjas, idős korosztályt és a legyengült 
immunrendszerrel rendelkező sze-
mélyeket veszélyezteti a legjobban.
Folyamatosan követjük a hatóságok 
tájékoztatását, indokolt esetben ha-
ladéktalanul informáljuk a lakossá-
got és azonnal megtesszük a szüksé-
ges intézkedéseket. Mivel a betegség 
cseppfertőzéssel terjed, az általános 
higiéniai feltételek betartása – a 
megelőzés szempontjából – ebben az 
időszakban kiemelten fontos feladat.
Levélben tájékoztattam az intézmé-
nyek és a gazdasági társaságok ve-
zetőit, hogy a közeljövőben a városi 
nagyrendezvények megtartására jelen 
intézkedésem visszavonásáig nem ke-
rül sor. Kérem Önöket, hogy ebben az 
időszakban halasszák el a nyugdíjas 
klubok találkozóit, valamint ne csat-
lakozzanak személyes részvételt igény-
lő programokhoz. Lehetőségük szerint 
tartózkodjanak otthon, ne menjenek 
közösségbe, vigyázzanak magukra! 
A tömeges megbetegedések elkerülése 
végett kérem, helyezzenek nagy hang-
súlyt a megelőzésre, fokozottan figyel-
jenek a higiéniára, fogyasszanak sok 
vitamint és folyadékot.
Önkormányzatunk felkészült az 
esetleges járvány kezelésére, de bí-
zunk benne, hogy nem lesz szükség a 
vészhelyzet esetére tervezett intézke-
désekre. Kérem, levelem tartalmáról 
tájékoztassa a klubtagokat is.
Kívánok nagyon jó egészséget Önnek 
és a klub minden tagjának.
Százhalombatta, 2020. március 11.
Tisztelettel: Vezér Mihály Ph.D” (sk)
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2020 februárjában még megtartottuk a szokásos klub-
napunkat, majd a hagyományos farsangi bált. Jókat 

nevettünk a kabaréműsor poénjain, nem gondolva arra, 
hogy rövidesen beüt a krach.

Márciusban azután már elmaradt a klubnap és le kellett 
mondani a tavaszi külföldi kirándulást is. Mindez ennek a 
lopakodó, alattomos vírusnak volt köszönhető, amely ad-
digra világjárvánnyá szélesedett.

Engem személy szerint nagyon elkeserített a dolgok ilye-
tén való alakulása, hiszen annyi jó programot terveztünk az 
év során. Arra gondoltam, hogy az egyesületi életnek vala-
hogy folytatódnia kell, alkalmazkodva a körülményekhez.

„Hirtelen felindulásomban” az alábbi levelet tettem közzé 
tagjaink között:

„Kedves Barátaim!
A jelenlegi járványhelyzet mindenkit korlátoz a mozgásá-

ban, a megszokott életvitelében. Egyesületi rendezvényeinket 
is törölni vagy halasztani kell a következő 2-3 hónapban (a 
kis optimista…). Arra gondoltam, hogy addig is kellene kö-
zöttünk valamiféle kapcsolattartás, az olvasás, TV nézés, a 
kiskert stb. mellett, egyfajta közös tevékenység.

Ezért tervezem, hogy a járványveszély elmúltáig hetente 
közreadok egy 13+1 kérdést tartalmazó tesztlapot. A reakció-
tokból, a beküldött megfejtések számából majd kiderül, hogy 
van-e igény erre a közös „játékra”. A legjobb megfejtések for-
dulónként és végső összesítésben is értékes jutalomban része-
sülnek. (Nesze neki, ezt még nem is egyeztettem a vezetőség-
gel). Pontegyenlőség esetén sorsolással döntünk. Kérem, csak 
finoman szidjatok. Megfejtéseiteket várom. Addig is vigyáz-
zatok magatokra és egymásra. Üdvözlettel stb.”

Mint kiderült volt igény. A vetélkedő öt fordulót élt meg, 
részt vett benne ötven tagtársunk, a legtöbb megfejtés, szám 
szerint 45 az első fordulóban érkezett, mindjárt 16 telitalá-
lattal.

Az első forduló (március 17.) témájának aktualitását a 
járvány adta, el kellett találni, hogy mit jelent a pandémia 
fogalma (akkor erről még keveset hallottunk), vagy hol léte-
sült az első Karanténsziget. (Velencében).

A második forduló (március 24.) témáját gyermekkorunk 
kedvenc olvasmányai szolgáltatták. Ebben a 40–60 évvel 
korábbi irodalmi emlékeinket kellett felidézni, így Verne, 
Mark Twain, Jókai vagy Mikszáth művei szolgáltatták a for-

duló „alapanyagát”. Ezúttal 32-en küldték be a megfejtésü-
ket, közülük kilencen értek el telitalálatot.

És mindjárt jött az első reklamáció, volt még pár ilyen a 
játék során, volt közöttük jogos észrevétel, amelynek alapján 
több helyes választ is el kellett fogadnom. (Ilyen a vetélkedő 
összeállítójának sorsa, belefuthat egy-két csapdába, főleg, ha 
nem elég körültekintő.)

Itt azonban nekem lett igazam, mert a megadott Verne 
regények közül – többek állításával ellentétben – csak a 
„Dunai hajós” játszódik Magyarországon. A „Sándor Má-
tyás” vitatott fejezetei közül egyik helyszíne (Trieszt, Isztria, 
Dalmácia) sem tartozott a történelmi magyar királysághoz.

A harmadik fordulóban (március 31.) „Gyermek- és ifjúko-
runk filmjei” felejthetetlen mozi emlékek és filmsztárok tet-
ték próbára az emlékezetet. Mérges Pista persze itt „helyzeti 
előnyben” volt, hiszen édesapja volt Bölcskén a mozigépész, 
akinek segédkezett a munkájában. Be is húzta kapásból a 
13+1-et. A Jókai regényekből Várkonyi Zoltán által rende-
zett filmeket biztosan mindenki látta, de a görög származá-
sú amerikai filmrendezőre, Elia Kazanra vonatkozó kérdés 
már igényelt némi böngészést az interneten.

Közeledett a húsvét, ez adta az ötletet a negyedik forduló 
(április 7.) témájához: „A Biblia és a húsvéti ünnepkör”. A 
kérdések összeállításában András fiam és felesége segítettek, 
a nálam összehasonlíthatatlanul nagyobb bibliai ismeretük-
kel. Az ünnepi készülődés úgy látszik csökkentette az érdek-
lődést, 28 megfejtés érkezett, amiből három volt telitalálatos.

Itt is volt vitás kérdés, amelynél többen vitába szálltak az 
általam közölt helyes válasszal. (A játék sava-borsát igazából 
ezek az e-mail párbeszédek, pro és kontra érvek adták.) Volt, 
aki szerint Mózes vezette be Izrael népét az Ígéret földjére. 
Remélem, sikerült őket meggyőzni, hogy vele csak elindul-
tak, de végül aki bevezette őket az Józsué volt.

Az utolsó, ötödik fordulóban (április 14.) virtuális utazást 
tettünk az elmaradt külföldi kirándulás pótlására: „Erdély és 
Bukovina”. (Lehet-e pótolni a pótolhatatlant?)

A kérdések összeállításához a sokéves utazási tapaszta-
lattal rendelkező Kutasi Zsuzsát hívtam segítségül. Ezekből 
megtudhattuk például, hogy Székelyderzs erődtemplomá-
nak (UNESCO Világörökség) a tornyában a mai napig kam-
póra akasztva tárolja a falu népe a szalonnát. 24 megfejtést 
kaptam, ebből 11 volt a hibátlan.

Volt egyszer egy vetélkedő…
– avagy feltettük a koronát a CORONÁ-ra – A szokásos éves közgyűlésünket 2020. 

április 5-án tartottuk volna meg a 
Dunai Finomítóban. A koronavírus mi-
att kialakult veszélyhelyzetben ezt nem 
tehettük meg, ezért az elnökség úgy dön-
tött, hogy a közgyűlést on-line formában 
fogjuk megtartani.

Sziva Miklós elnök elkészítette az el-
nökség beszámolóját a 2019-es év prog-
ramjairól, Dezsényi Istvánné pedig jelen-
tést készített pénzügyi helyzetünkről, a 
2019-es év gazdálkodásáról és tervet ké-
szített a 2020-as évre vonatkozóan is. Az 
Ellenőrző Bizottság is megtette jelentését. 
Macsali Károly is elkészítette a szokásos 
kiadványunkat a 2019-es évben lezajlott 
eseményekről.

Az összes fenti dokumentumot 2020. 
április 17-én valamennyi tagtársunk 
elektronikus formában megkapta. A Tag-
ság részéről a kiküldött anyaggal kapcso-
latban 98 visszajelzés érkezett, ez 76%-os 
arány, tehát a közgyűlést határozatké-
pesnek lehetett nyilvánítani. Mindenki 
az elfogadásra szavazott, tartózkodás, 
ellenszavazat nem volt. Többen tettek fel 
kérdéseket és javaslatokat is benyújtottak. 
Örvendetesen sok, több mint 20 vissza-
jelzésben méltatták a közreadott éves 
kiadványunk magas színvonalát, gratu-
láltak a szerzőknek. A feltett kérdésekre 
Dezsényi Istvánné és Sziva Miklós vála-
szoltak. Javaslat érkezett az Alapszabály 
módosítására is. Az Alapszabály valóban 
felülvizsgálatra szorul néhány pontban, 
ezért amikor lehetőség lesz rá rendkívüli 
közgyűlést fogunk tartani, melynek té-
mája az Alapszabály módosításán felül az 
esedékes tisztújítás is lesz.

Az on-line közgyűlésen benyújtott ja-
vaslatokat és válaszokat az elnökség 2020. 
május 21-én, egy szabadban megtartott 
(Szent István tér) elnökségi ülésen meg-
vizsgálta és a következő döntéseket hozta:
1. Az on-line közgyűlést sikeresnek mi-

nősítette.
2. Döntöttek, hogy 100 000 Ft-al támo-

gatjuk a Százhalombatta Egészségügyi 
Közalapítványt.

3. Lehetőség szerint az év második felé-
ben rendkívüli közgyűlést hívnak össze.

4. A június hónapra szabadtérre szer-
vezett juniálist augusztusban fogjuk 
megtartani.

5. A nyár végi belföldi kirándulás szer-
vezését el kell kezdeni úgy, hogy a 
kirándulásra szeptember hónapban 
kerüljön sor.

Elmondhatjuk, hogy a végére le-
csökkent érdeklődés ellenére a vetél-
kedő sikert aratott és elérte a kitűzött 
célt: párbeszédet és kapcsolattartást az 
OMNYE tagsága körében ebben a ne-
héz időben. Idézek néhány véleményt:

„Köszönet a hasznos időtöltésért”, 

„Nagyon köszönöm gyermekkorom egy 
fontos részének újbóli átélését”, „Jó ötlet-
nek tartom a vetélkedő gondolatát és a 
totó közreadását”. Idéznék „anyázást” 
is, de ilyen szerencsére nem volt.

Pogány Gyula

A „Corona” vetélkedő eredményösszesítője
Első helyezett: Gyöngy Márton és a Macsali-Szilágyi házaspár 

70-70 pontos eredménnyel
Második helyezett: Mérges István és Valent Sándorné 

69-69 pontos eredménnyel
Az 1. forduló nyertese (sorsolással): Békes Erzsébet
A 2. forduló nyertese (sorsolással): Buda Dénes
A 3. forduló nyertese (sorsolással): Simon Mária
A 4. forduló nyertese: a Czakó-Németh házaspár
Az 5. forduló nyertese (sorsolással): Gulyás József
Az első helyezettek 5 000 Ft, a második helyezettek 4 000 Ft, a fordulónkénti nyerte-
sek 3 000 Ft-os könyvutalványt kaptak jutalmul.

ÉVES KÖZGYŰLÉS – On-line

Százhalombatta város születésének 
50. évfordulója kapcsán egyesüle-

tünk egy ötvenhárom beszélgetésből 
álló interjúkötetet jelentetett meg.  
A kőolajfinomító és a város megha-
tározó személyiségeit bemutató por-
trék eredetileg a Százhalombattai 
Hírtükör Premier Plán rovatában lát-
tak napvilágot 2005 és 2013 között.

A könyv kiadásának gondolata Gyöngy 
Márton fejéből pattant ki, ötletét az el-
nökség jóváhagyta és abban egyeztek 
meg, hogy valami maradandó emlékre 
fordítják az egyesület pénzét és szerettek 
volna hozzájárulni a jeles évfordulóhoz, 
hiszen valamennyien otthonunknak te-
kintjük a várost. A legtöbben negyven-
ötven éve itt élünk, úgy érezzük, hogy 
tőzsgyökeres battaiak vagyunk. Itt öre-
gedtünk meg, a MOL a bölcsőnk. Ezért 
is tartottuk fontosnak, hogy emléket 
állítsunk a vállalatnak és a hozzá köt-
hető meghatározó személyiségeknek, de 
azoknak a színes helyi egyéniségeknek 
– egyházi, cég-, társadalmi vezetőknek, 
akik nélkül nem lett volna ugyanaz az 
elmúlt ötven esztendő Százhalombattán.

Az eredeti riportokat hat újságíró ké-
szítette (Balpataki Katalin, Czifrik Kata-
lin, László Anikó, Pável Melinda, Takács 
Gyöngyi, Vizsy Ferenc). Hólabdaszerű-
en adták a riportalanyokat tovább. Aki-
vel készítették a riportot, megnevezte 
kivel szeretné a következőt. Legelső volt 
a Téglagyár igazgatója, Praczkó József, a 
legutolsó pedig Dr. Rátosi Ernő.

A könyvbe bekerült interjúkat Gyöngy 

Marci teljesen szubjektív módon válogat-
ta ki az összes megjelent százhetvenhét 
interjú közül, figyelembe véve a lehet-
séges terjedelmet és a várható nyomdai 
költségeket. Igyekezett beletenni azokat a 
régi embereket, akik itt voltak negyven-
ötven évvel ezelőtt és nevük van. De a 
szereplők 40%-a volt DKV-s, tehát szo-
ros a kapcsolat az OMNYE-val. Sokan 
vannak az Óvárosból is.

A borító gondolata is Marcitól szár-
mazik. Azt akarta, hogy battai motívu-
mok legyenek a fedőlapon. A hátsó oldal 
a régi „Szép versek” könyvek mintájára 
készült, ahol a könyvben szereplők fo-
tói jelennek meg. A borító és a nyomdai 
előkészítésben Marci segítői Jován Lász-
ló és a Hírhalom Egyesület voltak. A ki-
advány címe az Ilinyi Jánossal készített 
beszélgetés elnevezéséből ered: „Jól kell 
kihasználni a ránk szabott időt.”

A könyvkiadást – amely 200 pél-
dányban jelent meg – a MOL százezer 
forinttal támogatta, a fennmaradó költ-
ségeket pedig az egyesület biztosította.

A Ránk szabott idő nyomában…

OMNYE különszám
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Ezen intézkedéseknek megfelelően 
szokásos éves juniális rendezvényün-
ket ezúttal is a szabadban, a Csónakház 
udvarán rendeztük, de most augusz-
tusban, egészen pontosan augusztus 
12-én. Rendezvényünkön 95 fő (72 tag 
és 23 fő vendég) vett részt.

A reggeli órákban megalakult a rako-

dó csapat, akik a „Százhalom” sportköz-
pontból kölcsön vett sátrakat, asztalokat, 
székeket a helyszínre szállították és ott 
összeszerelték.

Még a vendégek érkezése előtt a főző-
csapatok is elkezdték a munkát. Ezen al-
kalommal a Kovácsné Teri, Kovács László 
házaspár csapata sertéscsülök vegyes pör-
költet, Mérges Pista és csapata halászlét, 
Balai Mária és Sziva Miklós csapata csül-
kös káposztát, míg Takács József és csapa-
ta marha lábszár pörköltet készített.

Az elnöki köszöntő után került sor a 
koronavírus vetélkedő győzteseinek ju-
talmazására. 

Még az ebéd előtt került sor egy beszél-
getésre Szekeres József, volt tanácselnök-
kel, a visszaemlékezései alapján készült, 
Czifrik Katalin által szerkesztett könyv 
megjelenésének apropója alkalmából. A 
beszélgetést Hangyássy János moderálta. 
A könyvet a helyszínen meg is lehetett 
vásárolni. Aki eddig még nem tette volna 
meg, az az OMNYE jubileumi kiadvá-
nyát, a „Ránk szabott idö”-t is megvásá-
rolhatta.

Következett az ebéd, mindenki szaba-
don választhatott a sok finomság közül. 
Minden elfogyott. A desszerteket tagja-
ink hozták, minden asztalra jutott bőven!

A program játékos vetélkedővel, majd 
tombola húzással, tréfás és értékesebb 
ajándékokkal folytatódott. Sportverse-
nyekre megfelelő számú jelentkező hi-
ányában most nem került sor. Közben 
szólt a zene, a már korábbi juniálisokon 
megismert és megszokott Steinmann 
György jóvoltából. A vállalkozó kedvűek, 
ha most nem is a táncparketten, de a pá-
zsiton rophatták.

Jó hangulatban zártuk a rendezvényt, 
örültünk, hogy végre együtt lehettünk. 
Bontottuk a sátrakat, visszaszállítottuk 
a kölcsönzött eszközöket a sportköz-
pontba.

Juniális … augusztusban

„Bontsa a Vonalat!”
2020. július 6-án a Pest megyei 
Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztálya által koordinált 
„Bontsa a Vonalat” elnevezésű kam-
pánysorozat keretében, előadásra 
voltunk hivatalosak a Barátság Kul-
turális Központba.
A program az unokázós csalások 
megelőzésére fókuszált. Sajnálato-
san előfordul, hogy bűnözők felhív-
nak egy idős embert, hogy baj érte 
az unokáját, sürgősen pénzre van 
szüksége. 2 percen belül megjelenik 
egy jó ember, adjon át neki X millió 
forintot, mert különben nagy bajba 
kerül az unokája.
Az előadáson – melyen részt vett 
Nogula Tamás r. alezredes mb. 
rendőrkapitány és a százhalombat-
tai Önkormányzat képviselője is 
– fenti témában tartottak előadást 
a rendőrség szakemberei, felhívva 
az idős emberek figyelmét, hogy ne 
dőljenek be ezeknek a csalási kísér-
letnek, bontsák a vonalat.
Valamennyi városi nyugdíjas klub 
kapott meghívót az eseményre, 
egyesületünket 8 fő képviselte.

A kormány ugyan a 282/2020 sz. rendeletével 2020. június 17-én visszavon-
ta a veszélyhelyzetet, ugyanakkor a 283/2020 sz. rendeletével járványü-

gyi készültséget hirdetett. Ennek értelmében sok szabályt szigorúan be kel-
lett tartani, mint pl: védőtávolság tartása, csoportosulások, zsúfolt helyszínek  
elkerülése, fokozott fertőtlenítés, bizonyos helyeken kötelező maszkviselés, stb.

Szinte már hagyomány egyesületünk-
nél, hogy a nyár végén, őszelején bel-

földi kirándulást szervezünk. Ebben az 
évben Északkelet-Magyarország volt a 
kitűzött cél.  A koronavírus járvány ki-
csit megnehezítette a kirándulás szer-
vezését és lebonyolítását, de nem tudta 
meggátolni. 42 „bátor” és élményekre 
vágyó klubtag vett részt a programokon.

Első napunk részben a Hajdúszo-
boszlóra történt utazással telt. Elfog-

laltuk szálláshelyünket a Hotel Rudolf-
ban, ahol wellness és gyógymedencék, 
valamint finom ételek vártak bennün-
ket. A szállodával maximálisan elége-
dettek voltunk.

A szobák elfoglalása után a város fel-
fedezésére indultunk. Kellemes sétát 
tettünk a gyógyfürdő előtti parkban, 
ahol megcsodáltuk a harangházat és a 
benne található 46 harangot, köztük a 
meghiúsult világkiállításra szánt úgy-
nevezett világharangot és a Kölcsey ha-
rangot. A különleges művészeti alkotást 
harangjáték teszi teljessé. A harangön-
tés sajátos eljárására világszabadalmat 
szerzett az Oborzil Edit – Jeney Tibor 
művész házaspár, művüket a városnak 
adományozták.

A második napunkat Debrecenben, 
a „Kálvinista Rómában” töltöttük. Ha-
zánk második legnagyobb városa ren-

geteg látnivalót kínál, mi most ennek 
csak töredékét ismerhettük meg az idő 
rövidsége miatt. Megismerkedtünk a 
református Nagytemplommal, ahol a 
bátrabb és vállalkozó kedvű társaink 
a templom tornyába is felmehettek és 
élvezhették a szép kilátást.

Helyi idegenvezető segítségével 
megtekintettük a Református Kollé-
giumot, amely 1538 óta megszakítás 
nélkül működő intézmény. Épületé-
ben ma a Református Hittudományi 
Egyetem, a Nagykönyvtár és két mú-
zeum működik.

Láthattuk a nagykönyvtár „500 év 
a könyvkötések tükrében” című ki-
állítás válogatott kincseit. A bőrtől a 
pergamenig, a papírtól a vásznon át a 
műanyagig különböző kötésre hasz-
nált anyagokkal találkozhattunk. Több 
egyedülálló kötéstípust láttunk, bete-
kinthettünk a díszítési eljárások titka-
iba is. A Nagykönyvtár 146 ősnyoma-
tot őriz, egy részüket eredeti gótikus 
kötésben. Megtekintettük az Oratóri-
umot is, ahol az Országgyűlés 1849.
január 9 és május 21 között ülésezett.

A Déri Múzeumba is ellátogattunk. 
Déri Frigyes 1920-ban jött Debrecen-
be, amikor bejelentette, hogy halála 
után Debrecennek adományozza gyűj-
teményét. Váratlan halála miatt nem 
érte meg a múzeum felépítését. Felbe-

2020. szeptember 17–21. 
Északkelet-Magyarországon jártunk

Hotel Rudolf

Harangház Déri MúzeumReformátus Kollégium – a Nagykönyvtár

Kölcsey harang Munkácsy Trilógia

A szálloda wellness részlege
Debrecen – a főtér  
és a Református nagytemplom
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csülhetetlen értéket gyűjtött össze, ha-
gyott a magyar államra.

A múzeumban megtekintettük 
Debrecen egyik legjelentősebb művé-
szeti értékét, Munkácsy Krisztus Tri-
lógiáját. A múzeum bejárása sokkal 
több időt vesz igénybe, mint ami most 
nekünk jutott, de így is betekintést 
nyertünk Déri Frigyes értékes gyűjte-
ményébe.

A rendelkezésre álló szabadidő alatt 
néhányan ellátogattak a debreceni 
Csokonai Színházhoz, amelyet 1865-
ben nyitottak meg. Itt kezdték pálya-
futásukat olyan neves színészek, mint 
Soós Imre, Mensáros László, Márkus 
László, Latinovits Zoltán, Hofi Géza.

Megcsodálhatták az Ortodox zsina-
gógát is, ahol láthatták a téli imaház 
pincéjében a rituális fürdőt (mikve), a 
kóser vágodát, és a holokauszt emlék-
helyeket is.

A napot a Kossuth Lajos Tudomány 
Egyetem aulájának megtekintésével 
és egy Nagyerdei sétával zártuk. Él-
ményekkel telítődve és kissé elfáradva 
értünk vissza a szálláshelyünkre, ahol 
vacsora előtt jól esett egy kis úszás, áz-
tatás.

Harmadik napunkat Nyíregyházán 
kezdtük, ahol egy kedves idegenveze-
tő hölgy ismertette meg velünk a vá-
ros nevezetességeit. Megtekintettük az 
1784–1786 között épült evangélikus 
templomot, melyet az 1753-tól idetele-

pült szlovák lakosság épített. A temp-
lommal szemben az evangélikus iskola 
látható.

A belváros nevezetességei közül lát-
tuk az 1782-ben épült Városházát, a 
Kossuth tér díszburkolatát, amely a 
bolygónkat megformáló kör alakú 
mozaikokkal a Naprendszert jelképe-
zi. Csodálatos épület a Takarékpalota 
és a Hotel Korona is. Idegenvezetőnk 
elmondta, hogy a hotel avatására ren-
dezett bálon gyúlt fel először villany-
fény a városban. A Megyeháza az egyik 
legszebb magyar szecessziós épület. A 
Magyarok Nagyasszonya római katoli-
kus templomban éppen esküvőhöz ké-
szülődtek. A Rákóczi szabadságharcot 
követően a város lakossága megcsap-
pant, az akkori birtokosa a betelepítés 
mellett döntött. A városalapító atyák 
szobra talapzatán láthattuk a város ko-
rabeli térképét.

Következő állomásunk Máriapócs 
volt. Az egykori fatemplom 1696-ban 
vélt ismertté, amikor a hívek a mise alatt 
figyeltek fel arra, hogy az ikonosztázon 
elhelyezett Mária ikon szeméből köny-
nyek folynak. A kegykép háromszor 
könnyezett, legutóbb 1905-ben.

A csoda után a sok zarándok miatt 
a fatemplom kicsinek bizonyult, ezért 
helyére felépítették a Szent Mihály 
templomot (Máriapócsi Kegytemp-
lom). Mellette megtekintettük az újon-
nan épített fatemplom ikonosztázát is, 
István atya részletes és érdekfeszítő be-
mutatásával.

A nap utolsó kirándulását a sárká-
nyok földje, Nyírbátor koronázta meg. 
A Báthori várkastély és Panoptikum 
megtekintése után, hazánk legnagyobb 
és legrégebbi fa harangtornya és a re-
formátus műemlék temploma mellett 
a Várostörténeti sétányon haladtunk, 
ahol életnagyságú szoboralkotásokat 
látva, megismerhettük a nyírbátori 
sárkánykultusz gyökereit, a Báthoriak 
történetét, a Szentvér úti legendát.

A Római Katolikus Minorita Temp-
lomnál ért véget aznapi sétánk. Idegen-
vezetőnk nagyon finom bögrés-mákos 
süteménnyel készült, kedvessége min-
denkinek nagyon jólesett.

Ötödik napunk is nagyon mozgal-
masnak ígérkezett. Először a Nagyhe-
gyesi-krátertóhoz látogattunk, mely-
nek kialakulása az 1961-ben történt 
gázkitöréshez vezethető vissza. A kitö-
réskor keletkezett hordalékból közel 20 
méter magas földsánc alakult ki, 200 

Nyíregyháza – Kossuth szobor 

Máriapócs – Szent Mihály kegytemplom Nyírbátor – Báthori Várkastély

Templombelső az ikonosztázzal Várostörténeti sétány – Sárkány legenda

Városalapítók szobra

méter átmérőjű mély tóval. A földsán-
con erdő van a tó körül, csend, nyuga-
lom, kikapcsolódásra és horgászásra 
alkalmas hely.

Következő állomásunk Balmazúj-
város volt. A városnézés során láttuk 
a Semsey kastélyt, a Kossuth szobrot, 
melyet a város elsők között állított. A 
város híres szülöttei között említés-
re méltó a fiatalon elhunyt Soós Imre 
színművész. A Római katolikus temp-
lomban a kántor orgonaszóval foga-
dott bennünket, majd a templom tör-
ténetéről mesélt.

Hajdúböszörmény város a „hajdúk 
fővárosa” nevet a hajdúkról és a bö-
szörményiekről kapta. A jól felkészült 
idegenvezető mindent elmondott, amit 
a városról érdemes tudni. A Refor-
mátus templomtól indultunk, halad-
va a Bocskai téren át, a város valóban 
nagyon szép lett. A Táncoló hajdúk 
szoborcsoport, a látványszökőkút, a 
középkori vár körvonalai, Bocskai 
szobor, mind-mind nagyon illik a tér 
hangulatához. A téren látható a test-
vérvárosi sétány, a Bocskai István 
Gimnázium, Bocskai István Általános 
Iskola, a Városháza. Ugyanitt láthatóak 
a hajdúböszörményi várostérképek is , 
egészen a napjainkig.

A napi programot a Debrecenhez 
közeli Koppány fogadóban zártuk. Fi-
nom borok, frissen sült pogácsa, lila-
hagymás zsíros kenyér és nagy szere-
tet várta a kissé fáradt társaságot. A jó 
hangulat aztán garantált volt.

A hatodik napon hazafelé indultunk, 
de még megálltunk a Hortobágyon. 
megnéztük a híres kilenclyukú hidat, 
ami hazánk leghosszabb kőhídja. Épült 
1827–1833 között, a helyén a XIV. szá-
zadtól egy fahíd állt. Egy kis séta után 
megtekintettük a mátai ménest, az 
ország egyik jelentős lótenyésztő köz-
pontját. A Patkós csárdában finom, bő-
séges ebédet fogyasztottunk.

Teli pocakkal és élményekkel gazda-
godva indultunk haza.

Nagyhegyesi krátertó

Balmazújváros – Semsey kastély

Hajdúböszörmény – Református templom

Hortobágy – Kilenclyukú híd

Táncoló hajdúk

Koppány fogadó

Fáradt, de jó kedvű társaság

Na hova bújt ez a Gyöngy Marci?

Soós Imre háza
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BEMUTATKOZOTT  
A HANGYÁSSY CSALÁD

2011-ben egyesületünk azt a célt tűzte 
ki, hogy minél jobban megismerjük 
tagtársainkat, Így elsőként a 2012 
áprilisban megtartott klubnapunkon 
egyik alapító tagunk, Hangyássy Já-
nos mutatta be családját.

A Vasút-utcai családi házban lakó 
Hangyássyékról megtudhattuk, hogy Já-
nos és Zsuzsa az 1960-as évek közepén 
érkeztek Százhalombattára, a DKV-hoz. 
A négy unoka mellett János hobbija a 
családfakutatás, míg Zsuzsa a festészet-
ben leli örömét, több kiállítása is volt már.

László fiukból ismert rockzenész lett, 
pályáját ő is városunkban kezdte. Több 
neves zenei elismerésben részesült, így 
elnyerte az „Év basszusgitárosa” címet. 
Ezenkívül kiemelkedő eredményeket 
ért el agárversenyeken, magyar aga-
ra több mint harminc egymást követő 
versenyen nem talált legyőzőre. Zsuzsi 
lányukat és férjét Vizi Csabát jól isme-
rik a Battaiak, többek között a Hírtükör 
hasábjairól is. Zsuzsi tanítónő, minden 
évben vendégül lája az osztályát, anyu-
kája ilyenkor százhetven palacsintát süt 
az éhes szájaknak. Csaba a családján kí-
vül az úszó tanítványaira a legbüszkébb, 
no meg a két olimpián való részvételére 
és a budapesti úszó EB szervezésében 
való közreműködésére.

EGY TŐZSGYÖKERES ÉRDI

A 2013-as év egyik klubnapján, 
„Egy tőzsgyökeres érdi, aki sokat 
tett Százhalombattáért” címmel Dr. 
Gombás Vilmos tagtársunk tartott 

előadást közel 40 éves DKV-s, majd 
MOL-os pályafutásáról.

Gombás Vilmos tizennégy éves ko-
rában, technikumi tanulmányai kez-
detén kötött tanulmányi szerződést 
a Dunai Kőolajipari Vállalattal. Kez-
dő gépésztechnikusként 1966-ban 
kezdett dolgozni a Beruházási Fő-
osztályon. Ettől kezdve szakmai pá-

lyafutása folyamatosan ívelt felfelé, 
párhuzamosan a finomító bővítésé-
vel, fejlődésével. Így lett belőle gépé-
szeti osztályvezető majd beruházási 
főosztályvezető. Közben állandóan 
tanult, képezte magát.

Elvégezte a Budapesti Műszaki Egye-
tem gépészmérnöki karát, később dok-
tori címet és Euromanager diplomát is 
szerzett. Pályafutása csúcsának tartja a 
Katalitikus Krakk üzem megépítését.

Új munkamódszereket, élenjáró 
nemzetközi gyakorlatot sikerült ennek 
során elsajátítani és a gyakorlatba át-
ültetni. Előadásában kifejtette, hogy a 
krakk üzem után semmisem mehetett  
vállalatnál úgy, mint korábban utalva 
ezzel az új, fejlettebb munkaszervezési, 
beruházás- lebonyolítási módszerekre. 
Az előadást számos vetített ábrával, 
dokumentum értékű fotóval színesí-
tette. A tagság örömére nem volt hiány 
sztorikból, a volt munkatársak és veze-
tők emlékének felidézéséből sem.

LÉTREJÖTT  
A KÉZMŰVES SZAKKÖR

2012. októberben alakult meg a 
kézműves szakkör, majd foglalkozá-
saikat ettől kezdve havi szinten tar-
tották. Elsődleges cél volt az alkotás, 

de nagyon fontos volt, hogy jó kikap-
csolódási lehetőség is volt minden 
résztvevő számára.2013-ban készült 
a következő interjú Börzseiné Győry 
Évával, a szakkör vezetőjével.

– Jó kis foglalkozást találtál ki a höl-
gyeknek! Honnan jönnek az ötletek, mi-
lyen tárgyakat készítettetek?

– Mindig alkottam valamit már gye-

rekkoromban is, ehhez sok segítséget 
kaptam édesanyámtól, aki nagyon ko-
rán ollót és tűt adott a kezünkbe. Már 
kilenc évesen géppel varrtam, horgol-
tam, kötöttem. Akkor nálunk még ke-
vés volt a kézműves kiadvány, német és 
osztrák újságokban találtam megvaló-
sítható ötleteket. Ma már rengeteg jó 
folyóirat, könyv jelenik meg, nagyon 
sok jó leírás, rajz, technikai ismertető 
elérhető az internet segítségével.

Gyakran keresem fel a kreatív üzlete-
ket, az áruházak dekorációs részlegét, 
ahol mindig találok jó ötleteket, ami-
ket azután otthon lerajzolok. Ugyan-
olyan tárgyat sohasem készítek, átala-
kítom, új anyagokat használok, tovább 
gondolom. Gimnazistaként filcből rá-
tétes faliképeket készítettem, sok szép 
kalapot vasaltam laposra, hogy a nap-
raforgós képet meg tudjam valósítani. 
Az akkori rajzokat, sablonokat most is 
őrzöm, sőt használom is.

Az OMNYE kézműves foglalkozá-
sokat tavaly októberben kezdtük. Ka-
rácsonyfa díszeket, karácsonyi deko-
rációt készítettünk, tavasszal virágokat 
varrtunk, húsvéti tojásokat díszítet-
tünk, megismerkedtünk a patchwork 
és decoupage technika alapjaival.

– Mennyire ügyesek a „tanulók” a kü-
lönböző technikák tanulásában?

Tallózás korábbi lapszámainkban
– Az első foglalkozáson csak papír-

ral dolgoztunk, kíváncsi voltam, hogy 
áll az olló a lányok kezében. Kiderült, 
hogy sokaknak bizony gondot jelentett 
egy bonyolultabb forma pontos kivá-
gása, de mindenki nagyon igyekezett! 
Természetesen minden csoportban 
vannak ügyesebbek, akik eddig is kézi-
munkáztak, barkácsoltak, ők gyorsab-
ban haladhattak, segítették a lemaradó-
akat. Úgy érzem mindenki talált olyan 
munkát, technikát, amiben sikeres volt.

– Honnan szerzitek be az anyagokat?
– A szükséges anyagokat én szoktam 

megvásárolni illetve biztosítani. Min-
dig készítek mintadarabokat a foglal-
kozásokra, kiszámolom miből meny-
nyi anyag kell és elkezdem keresni a 
forrásokat. Az internetes áruházakban 
olcsóbban lehet vásárolni,, mint sok 
üzletben, nagyobb mennyiség esetén a 
szállítás is ingyenes. A biedermeier dí-
szekhez én gyűjtögettem, szárítottam 
a terméseket, virágokat, a résztvevők 
hozták a diót a kertből. Szép textileket, 
fonalat, gyöngyöt bolhapiacon, turká-
lókban is szoktam venni, időnként gyö-
nyörű anyagokat lehet találni, csak bele 
kell látni, hogy mire lehet használni. 
Elrakom a szép csomagolású papírokat, 
képeslapokat, dobozokat, karton lapo-
kat – ezekből készültek pl. a sablonok.

– Milyen irányban kívántok fejlődni?
– A kézműves foglalkozások elsőd-

leges célja az alkotás, de nagyon fon-
tos, hogy jó kikapcsolódási lehetőség, 
mindenki jól érzi magát és közben 
lehet jókat beszélgetni is. Aztán kicsit 
tanulunk és a különböző technikák el-
sajátítása során egy rövid ismertetést 
tartottam a patchwork és a decoupage 
kialakulásáról, a karácsonyi ünnep-
körhöz kapcsolódó hagyományokról. 
Szeretném, ha a magyar népművé-
szeti hagyományokkal, főleg a fonalas 
művészettel is megismertethetném a 
résztvevőket. Még egyetemista voltam 
Veszprémben, amikor elindult egy 
tanfolyam, ahová beiratkozott édes-
anyám, nagynéném, húgom is, én sem 
maradhattam ki. Két éves képzés volt 
minden hónapban konzultációval, 
rengeteg elméleti és gyakorlati órá-
val, nyári táborral, a végén vizsgával. 
Ott szereztem a népi díszítőművészeti 
szakkörvezetői bizonyítványt, Százha-
lombattán vezettem szakkört 1977-től 
jó pár évig. Sajnos mi nem őriztük úgy 
a hagyományainkat, mint a németek és 
az osztrákok, pedig hihetetlenül gaz-

dag a magyar formakincs és páratlan 
az ötletek sokfélesége. Nem szeretnék 
mintakendőt varratni a lányokkal, bár 
az lenne az igazi, majd kitalálom, ho-
gyan tudunk sok-sok öltésfajtát meg-
tanulni.

– Nem akartok nyitni a férfiak felé?
– Ha igény van rá, a fiúkat is szívesen 

fogadjuk! A kézművesség nem köthető 
nemekhez.

Gondoljunk csak a régi népi mestersé-
gekre, a szűrszabók, szűcsök mind férfiak 
voltak, csodálatosan hímzett ködmönök, 
mellesek, szűrök kerültek ki a kezükből. 
A korábbi szakköröm kiállításaihoz min-
dig csatlakozott a tanár házaspár, Kántor 
Balázs és felesége, Balázs gyönyörű ke-
resztszemes munkákat készített.

Várjuk a jelentkezőket, …akár külön 
kört is alakíthatunk! 

A FENOLOS ÜZEMBEN TÖRTÉNT

Törekedtünk arra is, hogy az üze-
mekben megtörtént eseményekről 
tájékoztassuk egymást. A következő 
történet a Fenolos üzem hőskorából 
származik, egyik szereplője Árvai 
Miklós (közismert becenevén „Füles”), 
aki Csepelről érkezett a DKV-hoz és 
az indítás előtt álló Fenolos üzem 
első üzemvezetője volt.

Az üzemindítás sok problémával, 
idegességgel járt, nyilván a feszültséget 
oldandó szükség volt némi humorra is. 
A nem túl megbízható pneumatikus 
szovjet műszerezés kiegészítéseként 
feszmérőt helyeztek el az extrakciós to-
rony tetején, amelynek óránkénti leol-
vasását – „bizalmi” feladatról lévén szó 
– Hága Laci bácsi főtechnológus Árvai 
Miklósra bízta. Ez nem is volt olyan 
egyszerű feladat, mivel a torony volt 
vagy harminc méter magas és csak füg-
gőleges hágcsón lehetett megközelíteni.

Egy idő után Miklós megelégelte a 
sűrű toronymászást, és mivel élelmes 
ember volt behozott egy katonai táv-
csövet, megspórolandó az óránkénti 
torna-mutatványt. Mikor eljött az ese-
dékes leolvasás ideje , kiment és a mű-
szerterem mellől, a távcső segítségével 
megsaccolta az aktuális nyomás érté-
ket, amit aztán bemondott Hágának.

Laci bácsinak feltűnt, hogy Miklós 
túl gyorsan teljesítette a feladatot, ami-
ért kérdőre vonta őt. Erre Árvai nagy 
büszkén megmutatta a távcsövet a fő-
technológusnak. Hága először meg-
hökkent, majd (miután a humornak 

ő sem volt híján) a következő kérdést 
intézte Árvaihoz:  „..és mondd Miklós 
a feszmérőcsonk meleg?”, Erre Árvai: 
„Megyek Laci bácsi!” 
Egy másik „sztori” kicsit később tör-
tént: A fizikai dolgozók fizetését (és a 
fizetésemelést is) akkor még órabérben 
állapították meg. Árvai Miklós mellett 
a beszélgetés másik résztvevője Gadácsi 
László, „öreg” csepeli műszakvezető, aki  
megvolt áldva kellő anyagiassággal.

Árvai: – „Tudod Laci bácsi, csak 10 
fillér órabéremelés jutna most Neked, 
nem akarlak megsérteni…”

Gadácsi: - „Sérts meg Miklós!”
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Megjelent 140 példányban

…és megérkezett  
a második hullám …

A Kormány, a 478/2020 (XI.3) ren-
deletével, az élet- és vagyonbiz-
tonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó koronavírus 
járvány következményeinek elhárí-
tására, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása 
érdekében veszélyhelyzetet hirde-
tett ki 2020. november 4.-i hatállyal.
Ennek következtében a még ese-
dékes programjainkat, köztük az 
unokáink által nagyon várt Mikulás 
délutánt is törölni kellett.
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