
 JÚNIUS
10. Elnökségi ülés
Újraindítottuk a klubéletet

 JÚLIUS
08. Juniális a Csónakházban
27. Klubnap
Heiman Péter – Korszerű motor-
olajok fejlesztése
Szeifertné Tóth Erika
Grúzia – élménybeszámoló

 AUGUSZTUS
24. Klubnap – Galambos László – 
Aktualitások a MOL-ban 
Fényképnézegetés az előző évek ki-
rándulásairól

 SZEPTEMBER
12-16. Belföldi kirándulás – Ismét 
Északkelet-Magyarországon jártunk

29. Klubnap – Galánfi Csaba – 
Nemzeti vagy nemzetközi és a fe-
lettük lévő hatalom
29. Klubnap – Szemelvények az 
első OMNYE kabaréból. Bemutat-
ja: Pogány Gyula

OKTÓBER
19.  Klubnap – Komáromi Gábor – 
Az autózás jövője
21 és 28. – Látogatás Etyeken, a 
Korda filmstúdióban

NOVEMBER
09. Közgyűlés
23-25. – Kiskunmajsa
Disznóvágás

DECEMBER
14. Évzáró összejövetel

2021
OMNYE különszám

OOlajipari Műszaki
Nyugdíjasok Egyesület

MNYE
Tisztelt Olvasó!

Amikor beléptünk a 2021-es évbe 
reménykedtünk, hogy a 2020-as 

év csak egy rossz álom volt. Bíztunk 
abban, hogy elmaradt programjainkat 
2021-ben bepótolhatjuk, klubnapokat, 
kirándulásokat, kulturális rendezvé-
nyeket szervezhetünk.

Sajnos nem így történt, a tavaszi jár-
ványhullám még nagyobb erővel csapott 
le, mint az előzőek. A betartandó véde-
kezési szabályok még nagyobb bezárt-
ságot okoztak, bár némi reménysugárt 
adott a sikeres tömeges oltási kampány. 
Visszajelzések alapján tagjaink is nagy 
számban éltek a lehetőséggel.

Több hónap kényszerszünet után 
nyár elején nyílt lehetőség arra, hogy 
egyáltalán beszélhessünk az újrakez-
désről.

Félve kezdtük el szervezni a szabad-
téri csónakházi programunkat tartva 
attól, hogy nem lesz elég érdeklődő. A 
júliusi rendezvény létszáma minden vá-
rakozást felülmúlt, bizonyítva hogy az 
élet nem áll meg maximum lelassul. In-
nentől lelkes szervezőink gyakorlatilag 
minden olyan programot beindítottak, 
amelyek megvalósíthatóak év végéig.

A második félév egyesületi élete már 
a régi, a békeidőket idézte. Volt klub-
nap, kirándulás a keleti országrészbe, 
a hagyományos disznóölés Kiskun-
majsán, egészségmegőrző torna, végül 
évbúcsúztató karácsonyi ünnepség, 
mindez a szokásos létszámmal.

Sajnos ebben az évben is voltak vesz-
teségeink, többen eltávoztak közölünk: 
Tatai Tibor, Dr Simon Pál, Szabó Zol-
tán, Berta Ferenc, Kiss József, emlékü-
ket kegyelettel megőrizzük.

Az egyesületi tagság és az abban fo-
lyó tevékenység továbbra is népszerű, 
így több új taggal bővült létszámunk.

A 2021 évi közgyűlésünk az egyesü-
let vezetésében is hozott személyi vál-
tozást, amelytől az eddigi tartalmas 
munka folytatását várjuk.

2021 nem a megújítás, hanem a fenn-
maradás éve volt.”
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Az alábbi írás abban az időszakban készült, (2021. ja-
nuár hónapban), amikor egyesületünk a Covid jár-
vány miatt nem tudott működni. Ebben az írásban 

nem önéletrajzról van szó, hanem tényleg önvallomásról, 
amit Ernő barátunk megtett a 80. betöltése után. Nem a 
cselekedeteiről írt, jóról-rosszról, hanem arról, mi most a 
hozzáállása a világunkhoz, mi változott meg a 80 év alatt. Az 
írás sok értékes gondolatot tartalmaz, ezt most változtatás 
nélkül közreadjuk. 

Ernő előszava az Önvallomáshoz:
Az egyik nap azt mondja az én kedves feleségem: az OMNYE 
nagyon csendben van. Nem igen jönnek a sztorik és az 
anekdoták. Te, aki már annyi mindent írtál, miért nem írsz 
valami jót és érdekeset, ami felrázza a jelenlegi állapotot? 
Felszólításra, illetve felkérésre még sosem írtam. Most sem 
ment. Az íróasztalon könyvek, papírok, jegyzetek, de nem 
jutok ötről a hatra, nem találom a témát. Jägeres üveggel 
és két stampedlivel odaül mellém a feleségem. Töltsél apja. 
Töltöttem, és elkezdtünk beszélgetni. Közben megint töltöt-
tem. Egyszer csak azt mondja nekem az én okos feleségem: 
Te apja, van neked egy viszonylag jól sikerült írásod, amit a 
nyolcvan évesedre írtál, add közre azt. Ennek minden sorát 
vállalni tudod, nincs benne semmi olyan, amit szégyellni 
kellene, nem kell a „kaszás” mögé bújnod. Hm! Lehet, hogy 
igazad van mama, még alszom rá. Aludtam rá.

 Nyolcvan évesemre az írás így készült: elhatároztam, hogy 
mi lesz a központi témája és megírtam. A címet Erika adta 
utólag. Majd a Halom TV egyik operatőre kijött a lakásunkra 
és én felolvastam, Ő pedig felvette. Csinált belőle egy DVD-t, 
amit a születésnapi bulimon levetítettek. Ennyi! (Erika ka-
szással kapcsolatos mondata ezt takarja: mondtam neki, hogy 
amikor már én nem leszek, a DVD-t vidd el egy OMNYE 

klubnapra, hogy a barátaim erről az oldalamról is ismerjenek 
meg). Amikor ezt az irományt elolvastad, elgondolkodhatsz 
azon, hogy mennyire ismered önmagad. Rá fogsz jönni arra, 
hogy hiányosak az ismereteid. Arra is rá fogsz jönni, hogy 
lehetetlen megismernünk a hozzánk legközelebb állókat is.

 „Az énképünk két nagy halmazból tevődik össze: hogy 
mit gondolnak rólunk mások, és hogy mit gondolunk mi 
magunkról.” Biztos vagyok benne, az eddig általad rólam 
kialakult „énképem” szövete bomlani kezd. De én ettől nem 
félek, mert olyan ember nem létezik, akit mindenki szeret. 
Az élet átgázolt rajtam egy párszor és a jó Isten is néha adó-
som volt, de jelen életemben már nem tartozik. Ezt a 70 éves 
írásomban részletesen leírtam. A „Nagy Csapatos” baráta-
imtól elnézést kérek, hogy nem tudok nekik újat nyújtani, 
hisz nekik az írás a 70 évessel együtt megvan. Mielőtt még 
az „Önvallomás”c. írást elkezdenétek olvasni, szeretném, 
ha néhány érdekes dologgal, ill. megállapítással megismer-
kednétek. Orvos-Tóth Noémi „Örökölt sors” c. könyvéből 
idézek:”Gabriel Garcia Marquez ezt írja: minden embernek 
három élete van: egy nyilvános, egy privát és egy titkos – ez-
zel a három életünkkel zsonglőrködünk.

A nyilvános életünk az, amit kifelé, a külvilág felé muta-
tunk. Ez a jól nevelt, jól fésült énünk.

A privát élet a magánszféránk. Amikor a barátainkkal 
vagy a családunkkal vagyunk. Kevésbé kontrolláljuk ma-
gunkat. 

A harmadik a legbensőbb réteg, a titkos életünk. Ide csak 
keveseknek van bejárásuk. Ez a titkos terület két részre osz-
lik. Az egyik a magánszférám, itt vannak dolgok, amik csak 
rám tartoznak, és vannak dolgok, amiket megoszthatok, ha 
van veled bensőséges kapcsolat. A másik részbe kerülnek 
a valódi titkok, amelyeknek a napvilágra kerülésétől mély-
ségesen rettegünk. Az, hogy a kapcsolatunk bensőséges-e 
avagy sem, Rátok bízom. Döntsétek el Ti. Amikor végeztél 
az olvasással, magamból kiindulva el tudom képzelni, hogy 
különböző gondolatok és vélemények kavarognak benned 
(legalább addig nem gondolsz a vírusra). Nahát, ez az Ernő? 
Nem gondoltam volna róla! Tükröt tartott maga elé stb. A 
tükör nem helyén való, mert a „tükör hazudhat, hiszen so-
sem mutatja meg, hogy mi van belül.” 

Jó olvasást és szórakozást kívánok!

ÖNVALLOMÁS
Tisztelettel köszöntelek kedves Hallgató!

Sohasem cserélném el az én nagyszerű életemet, a szerető 
családomat, az én csodálatos barátaimat a kevésbé ősz hajért 
vagy egy feszes hasért vagy egy feszes másért. Ahogy idő-
södtem egyre kevesebb lettem a magam számára és kevésbé 
kritikus magammal szemben. A saját barátommá váltam.

Nincs lelkiismeret furdalásom, ha egy pohár borral többet 
iszom, mint szoktam, vagy nem rakom el napokig a horgász 
cuccaimat. Jogosnak érzem azt, hogy élvezkedjek vagy ki-
csit rendetlen legyek.

Már többször megéltem, hogy a legkedvesebb barátaim 
idő előtt elmennek, mielőtt megérték volna azt a szabadsá-
got, amit az öregség hoz magával.

Németh Ernő – ÖNVALLOMÁS
Ki törődik azzal, ha éjfélig olvasok és nézem a TV-t ami-

kor a mama  már rég húzza a lóbőrt a hálószobában.
Akár táncolhatok is, sírhatok, elmélkedhetek a múltamon, 

a régi szerelmek emlékén, a kutyát sem érdekli.
Megyek az utcán, fáj a lábam és sántítok, de nem törődöm 

a rám vetett sajnálkozó pillantásokkal, majd Ők is lesznek 
öregek, már ha egyáltalán megérik.

Apropó: az utcán a volt munkatársaim előre köszönnek 
és mindig van néhány percük, hogy megkérdezzék: hogy 
vagyok?

A volt munkatársak közül csak egy ember van, aki elfor-
dítja a fejét, ha nagy ritkán találkozunk. Pedig soha nem 
bántottam, a válása után még segítettem is. A jó múltkor 
ráköszöntem: Szevasz Józsi!, mire Ő: ne tegezzen, nem is-
merem! 

Erre én Bocaccio-t idézve válaszoltam: „Nagy bőség van 
ott az észnek hiányában: Biztosan nem értette meg, mert 
nagy hetykén rávágta, hogy még szép!”

Amíg dolgoztam, azt vallottam, a tiszteletet nem lehet 
megkövetelni, azt csak kiérdemelni lehet. Személyes példa-
mutatásnál jobb vezetési módszert nem ismerek. Tudtam, 
- ha nehezen is - elnézést kérni. Elsőként emberek vagyunk 
és csak sokadik énünkben szakemberek, munkavégzők.

Visszatérve az önvizsgálathoz, felteszem magamnak a 
kérdést: szenvedtél Te Németh Ernő egyáltalán? Hála Isten-
nek, csak nagyon keveset. De ez a kevés kellett nekem ah-
hoz, hogy ne maradjak érzéketlen sok minden iránt.

Én nagyon boldog vagyok, hogy elég soká éltem, hogy 
mindig azzal foglalkoztam, amit nagyon szerettem, hogy 
megőszülhettem, hogy megkopaszodhattam, hogy kihul-
lottak a fogaim, hogy a nevetésem mély ráncokat mart az 
arcomra és még sorolhatnám.

Oly sokan vannak, akik sosem, vagy csak nagyon keveset 
nevettek és olyan sokan akik nem érték meg , hogy ősz haj-
szálaik legyenek.

Ahogy múlnak az évek, egyre kevesebbet törődök azzal, 
hogy mit gondolnak rólam mások. Azt kérdezi az egyik na-
gyon jó barátomtól egy ismerős: „Hogyan tudsz Te egy olyan 
emberrel barátkozni, mint a Németh Ernő?”

A választ nem ismerem. A kérdezőnek üzenem, nagyon 
felületesen ismer. Nekem nagyon sok barátom van és nem 
csak Százhalombattán. A kérdezőnek lehet, hogy egy sincs 
és „Akinek nincs barátja, semmije sincs.”

Én magamnak csak nagyon ritkán teszek fel kérdéseket. 
Felesleges időtöltés a válaszon gondolkodni, ráadásul fenn-
tartom magamnak a jogot, hogy ne legyen igazam. Nem 
bánom, hogy öregszem. Szabaddá tesz. Szeretem azt az ál-
lapotot, amivé váltam. Nem akarok örökké élni, de amíg itt 
vagyok, nem fecsérelem az időmet olyanra, minthogy mi 
lett volna ha… vagy azon izgassam magam, mi lesz, majd 
ha már nem leszek. Mivel világ életemben rendszerető em-
ber voltam, arra nagyon vigyázok, hogy sok „szemetet” ne 
hagyjak magam után.

Még nem teszem fel a kérdést, hogy tulajdonképpen „Ki 
vagyok én?”

Ahhoz kedves Hallgató, hogy a rólam kialakított képet 
formáld és hitelesebbé tedd, több információra van szüksé-
ged. Így hát kapod a többi információt.

Saját belső erőmben nem volt hiány, bíztam magamban. 
Elhittem, hogy mindent meg tudok oldani, ez a „mindenre 

képes vagyok, ha igazán akarom” típusú tudatosság nagyké-
pűséghez és nagy csalódásokhoz vezetett.

Azt hiszem, egyszerre vagyok érzékeny és erős. Sohasem 
szégyelltem a könnyeimet. „Ha a valóságod az álmaidból 
sarjad ki, akkor az álmaid valósággá fognak válni.”

Úgy gondolom, minden emberben benn lakozik a jó és 
a rossz. Amíg ez egyensúlyban van, addig nincs baj. Az 
egyensúly megbomlása és a rossz felé tolódása nagyon sok 
mindentől függ.

Vizsgálva magam a rossz oldalról, az általatok kialakított 
„énképemhez” szükségesnek tartom elmondani, hogy lop-
tam. Gyerekkoromban a szomszédtól tojást (pedig nekünk 
is volt). Felnőtt koromban, a szocializmusban, amit büntet-
lenül lehetett. Ezt nevezték ügyeskedésnek.

Hazudtam? Hát persze. Káromkodtam? Esetenként, mint 
a jégeső. Ez utóbbi rossz tulajdonságomat a feleségem nagy 
bánatára a mai napig megtartottam.  

Megcsaltam a feleségem? Az elsőt igen, a másodikat nem.
Biztosan csináltam még jó pár rossz és negatív dolgot, de 

úgy gondolom az egyensúly nem billent át a rossz oldalra.
A jó oldalról is mondva példát:
Nem csaptam be embertársaimat kivétel egy eset, amit itt 

nem mondok el; szűk család és szűk baráti társaság ismeri 
a történetet.

A feleségemmel – anyagi lehetőségünkhöz mérten - a mai 
napig jótékonykodunk.

Évekkel ezelőtt a várpalotai benzinkúttól egy Lada gépko-
csi fordult ki és a tetejéről egy ütött-kopott aktatáska esett le 
a mi kocsink elé. A Ladás észre sem vette. Az aktatáskában 
3 millió forint volt (új autót akart vásárolni). Visszaszolgál-
tattuk a tulajdonosnak.

Megjegyzés: lehet, hogy nem adtam volna vissza, ha egy 
Mercedes tetejéről esik le a táska.

Tovább írva magamról, nem lenne teljes a kép, ha nem 
tennék említést a pénzhez való viszonyomról. Anyám arra 
tanított bennünket, hogy ha van két forintod, csak egyet 
költs el, mert így mindig lesz pénzed.

Ebben a szellemben nevelkedtem és ez többé-kevésbé 
meghatározta az egész életem.

Az embernek nagy igénye van a boldogságra (még tudat 
alatt is). Mindent elkövet, hogy minél boldogabb legyen. 
Még a sláger is azt mondja: „Minden ember boldog akar len-
ni”

A boldogságnak szintjei vannak. Van, akinek egy autó 
kell, van, akinek egy vekni kenyér is elég a boldogsághoz.

Montesquieu így vélekedik a boldogságról:
„Ha csak boldogok akarnánk lenni, az könnyű dolog volna, 

ám de boldogabbak akarunk lenni a többieknél, s ez bizony 
csaknem mindig nehéz, mert a többieket boldogabbnak véljük 
annál, amilyenek valójában.”

Mi köze van a pénznek a boldogsághoz? Pénz nélkül na-
gyon nehéz boldognak lenni. A pénz esélyt ad a boldogság-
ra és függetlenné tesz. Attól kezdve, hogy független vagy, 
már sok mindent megcsinálhatsz. A pénz szeretete mellett 
kicsit szórhatnám is, de nem teszem, és fösvény sem vagyok. 
Mielőtt még elkezdenéd hajszolni a pénzt, felhívom a szíves 
figyelmedet a Dalai Láma intelmére, amely így szól:

„Az ember feláldozza egészségét, hogy pénzt keressen, az-
tán feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét. És 
mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti 
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élni a jelent: az eredmény az, hogy nem is élt sem a jelenben 
sem a jövőben, úgy él, mintha soha nem halna meg és aztán 
úgy hal meg, hogy soha nem is élt igazán.”

Kedves Hallgató!
Mielőtt Ismét feltenném azt a kérdést, hogy „Ki vagyok én?” 
csak nagyon kevés ember által ismert oldalamról szeretnék 
bemutatkozni.

Ez az oldal: játékosság, nevetés, vidámság. Idézőjelbe tett 
„hülyéskedés”. Vannak megengedett határok, amelyeken be-
lül kiélhetjük a bohémségünket, de ezt finoman kell ten-
nünk.

Goethe ezt mondta a játékról: „Játssz, hogy fiatal maradj, 
mert a játékkal megmarad benned valami a gyermekből.”

A nevetés az élet egyik legnagyobb ajándéka. Tudtad azt, 
hogy a kisgyermek napi 300-szor is képes nevetni, s ötven 
év felett elmúlik úgy nap, hogy egyszer sem nevetsz? A ku-
tatók bebizonyították, hogy a nevetés életünk egyik legfon-
tosabb tevékenysége. Boldogság hormont szabadít fel, csök-
kenti a stresszt, jó hatással van az egész szervezetre.

„Nevess, nevess és a világ veled nevet, horkolj és egyedül 
alszol.”

Mi a feleségemmel nagyon vidáman élünk otthon, sokat 
nevetünk, esetenként hülyülünk is. Ahhoz, hogy jókedvű 
és vidám legyél, sok jónak együtt kell állnia és nem csak 
Nálad, hanem a szeretteidnél is.

Néhány példa otthonról:
– Nagyon fáj a lábam mondom én. Mire a feleségem – 

nagy komolyan – tulajdonképpen ketten megleszünk há-
rom lábbal is.

– Az általam szedett kucsmagombából készült tojásos 
gombából keveset szedett a tányérjára. „Miért csak ennyit 
szedtél?” Mire Ő: „A temetést is intézni kell valakinek.”

– „A fene egye meg, lassan az összes fogam kihullik”, mon-
dom én. Mire Ő: „Ne törődj vele papa, ha akarod – mint jó 
feleség - megrágom én Neked a kaját”. Nevetés.

Néha az újságból is szoktam Neki „blőd” dolgokat felol-
vasni. Ő nem szereti a futballt és nem is érdekli.

Nagy komolysággal olvasom Neki: - „Képzeld mama Xabi 
Alonsó visszavonul”. Ki a fene az az Alonso? A Bayer Mün-
chen spanyol focistája. Mire Ő: „Hát ez szörnyű, nagyon el 
vagyok keseredve, teljesen magam alatt vagyok, nem is tu-
dom hogyan élem túl”.

Már az utolsó szavait alig értem, mert már úgy nevet, 
hogy a könnyei is kijönnek, persze én is nevetek.

Hát így élünk mi otthon a mamával. 
Mielőtt a „Ki vagyok én?”kérdést feltenném, egy furcsa és 

megmagyarázhatatlan tulajdonságomról adok számot.
Bizonyos szituációkban „belső kényszerből” pillanatok 

alatt elkezdek „sóderolni” és valótlan dolgokat mondani.
A sok sztoriból néhányat elmondok: 
Csörög a telefon. Az esetek nagy többségében mindig 

megérzem, amikor a lányom telefonál. Tündéri lányom van, 
aki veszi a lapot. Az apja hülyéskedéseire.

Jelentkezem. Tessék, vasútállomás. Mire a lányom bemu-
tatkozik, és nagyon komolyan kér két retúr hálókocsi jegyet 
Ercsibe. Ezen jót nevetünk.

Hülyéskedésre alkalmas lehetőség a nagyon hasonló tele-
fonszám. A mi számunk 355-682, a Halászcsárdáé 355-862. 
A sokadik téves telefonhívás után bejelentkezem: Tessék, 

Halászcsárda! A Zsuzsit kérem, mondja egy kimért férfi 
hang. Félig befogom a telefonkagylót és jó hangosan mon-
dom, hogy gyerekek, szóljatok Zsuzsinak, hogy telefon. 
Majd várok egy kicsit és a következőket mondom: Nem 
tudom adni, kedves Uram, mert csókolódzik a szakáccsal. 

Mire a férfi: tudtam, tudtam a szemét….Na ekkor gyor-
san letettem a telefont.

Más: Kiskunmajsán ülök a kinti meleg vizes körmeden-
cében, mellettem négy fiatalember beszélget. A kőolaj fel-
dolgozásról folyt a szó. Amint kiderült, kőolaj feldolgozó 
szakmunkás képzőbe jártak és Algyőn dolgoztak. Mivel 
pontatlan volt néhány meghatározásuk közbe szóltam.

Bocsánat fiúk, de ez nem egészen így van és elmondtam 
a helyes meghatározást. Maga tanár? – kérdezte az egyik 
fiú. Ahelyett, hogy azt válaszoltam volna, hogy nem vagyok 
tanár, csak a Dunai Finomítóban dolgoztam, a következőt 
kérdeztem a fiútól: Miből gondolja, hogy tanár vagyok? Ta-
lán hallotta valamelyik előadásomat a Veszprémi Pannon 
Egyetemen?

Még több mindenről beszélgettünk és azt hiszem úgy 
hagytak ott, mint címzetes egyetemi tanárt.

Kedves Hallgató!
Elérkezett az idő, amikor felteszem a kérdést: „Ki vagyok 
én:”

Na, végre mondhatnád és mindjárt a kérdést is felteheted, 
hogy mi a fene célja volt ennek a pasinak, hogy ezt a sok 
hülyeséget leírta?

Kettős célom volt.
Az egyik, ha van időm és ihletem, szeretek írni.
A másik, hogy jobban megismerj és hitelesebb kép ala-

kuljon ki rólam akár pozitív, akár negatív értelemben.
Nem félek attól, hogy ha megismeritek magán titkaimat 

„birtokolni” is tudni fogtok.
A helyes válasz megadásához Biegelbauer Pál ezoterikus: 

„Ki vagyok én?”című könyvét vettem segítségül. (ezotéria: 
görög eredetű szó, belső, rejtett, titkos, csak a beavatottak 
számára hozzáférhető és érthető)

Ezt írja a könyv: „Mi a különbség aközött hogy „ki vagyok 
Én” és aközött, hogy „milyen vagyok Én?

„Alapvető különbség van. A „Ki vagyok Én” életünk 
egyetlen lényegi kérdése. Az is nagyon fontos, hogy „Milyen 
vagyok Én?” De tökéletesen lényegtelen.

Hogy mi a lényegi? Az, ami engem boldogabbá tesz, s 
minden egyéb, ami ebből a szempontból közömbös, na-
gyon-nagyon fontos lehet, de tökéletesen lényegtelen”

Ugye, kedves Hallgató, érted?
Na, most itt a könyvet leteszem, és nem idézek többet. 

A könyvet elolvastam, de nem lettem okosabb. Abból nem 
tudtam meg, hogy „Ki vagyok Én?” Sőt, még azt sem, hogy 
„Milyen vagyok Én?”

„Miért is nem? Mi az ezotéria?” Belső, rejtett, titkos, csak 
a beavatottak számára  hozzáférhető és érthető. Ebből kifo-
lyólag a „Ki vagyok Én?” bennem van, csak én nem ismerem 
fel, mert sok minden más eltakarja.

Ha magamba nézek, mit látok? Az „énképemet” Ráadásul 
ebből kettő is van.

Az egyik, amit én alakítottam ki magamról. A másik, pe-
dig amit mások alakítottak ki rólam, azok, akikkel az életem 
során találkoztam és kommunikáltam.

Az egyik „énképem” képviseli a „Milyen vagyok Én?”-t.
De én azt, hogy Pista, János, Kati, Sanyi, Éva, Feri, Gyula, 

Marci, Géza, Magdi és még sokan mások milyen vélemény-
nyel vannak rólam, nem ismerem, tehát azt sem tudhatom, 
hogy „Milyen vagyok Én?”

Na, most az írást itt abba hagyom, mer megfájdult a fejem.

Ma január 29-e van, a Bátyám születésnapja. Isten éltessen 
Bátyám.

Folytatom az írást. A tél nem enged a szorításából, az éj-
szaka –90 °C volt és –50 °C fölé napközben sem megy  a 
hőmérő higanyszála.

Az írást ott hagytam abban, amikor oda lyukadtam ki, 
hogy nem tudom, hogy „Ki vagyok Én?” és „Milyen vagyok 
Én?”

Igaz, hogy van egy pici kapaszkodóm: az én általam kiala-
kított „énképem”, de ez meg hamis, mert ez biztos jobb és 
szebb, mint amit a Pista, János, Józsi stb. sokaság kialakított 
rólam.

Nem kínlódom tovább a megállapítással. Az írásom elején 
elmondtam, hogy „mivé” lettem.

Nem törődöm már azzal, hogy ki mit mond rólam. 
OLYAN VAGYOK, AMILYEN! Slussz passz!

Kedves Hallgató!
Tekintettel arra, hogy már jócskán túlhaladtam a magyar 
férfi átlag életkort, felteszem helyetted a kérdést: foglalkozol 
Te Németh Ernő egyáltalán a halál gondolatával?

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. De nem ez tölti 
ki a napjaimat. Néha-néha gondolok rá, de csak közvetve, 
amikor azon gondolkodom, hogy mit kell még csinálnom 
ahhoz, hogy rendet hagyjak magam után. Megjegyzem, a 
halál ne gondolja, hogy „könnyű” győzelme lesz. Keményen 
fogok küzdeni, úgy ahogy az életemben is mindig küzdöt-
tem. Persze sokáig nem. Szeretnék vele birkózni, mert tu-
dom, hogy végül úgyis Ő fog győzni.

Ez az élet nagy igazsága.
Teljesen mindegy, hogy Ki voltál? Mi voltál? Szegény vagy 

gazdag? Egyszer úgyis vége:
Márai így ír az öregségről:
„Látod, így jön majd az öregség, udvariasan. Nem dráma 

az öregség, ne félj.
Egy napon hírt kapsz, ennyi az egész. Felnézel a munkád-

ból és az életből szórakozottan, s aztán készségesen mondod: 
Igen, igen. Meg kell öregedni. Egy pillanat, még valamit akar-
tam. Mit is? Igen. Élni.”

Tudom, most már késő. Mehetünk.
Valami vidámmal szeretném befejezni. Így hát elmondok 

egy viccet:
„Az iskolából a gyerek hazaviszi a bizonyítványát. Az apa 

nézi: történelem 1-es, magyar 1-es, földrajz 2-es, mire meg-
szólal. Miért nekünk van a világon a leghülyébb gyerekünk? 
Mire az asszony rávágja: Mit vagy úgy oda? Így legalább biz-
tos lehetsz benne, hogy Tied a gyerek”.

Utóirat: A feleségem azt mondja, hogy az írásomból ki-
felejtettem azt, hogy esetenként hisztis vagyok. Üzenem a 
feleségemnek, hogy amit Ő hisztinek gondol, az nem az. 
Erről meg eszembe jut egy másik vicc: amikor a János bá-
csit kérdezik: „János bácsi látott már szaxofont? Mire az öreg: 
Láttam, de az nem az vót.”

A Covid-járvány harmadik hulláma miatt 2021. első fél-
évében nem volt lehetőségünk a hagyományos klubélet 

megvalósítására. A hullám tetőzése után még egy ideig, biz-
tonsági okokból, nem találkoztunk egymással, viszont 2021. 
június 10-én az elnökség úgy döntött, hogy újraindítjuk a 
klubéletet.

A megtartott elnökségi ülésen döntöttek arról, hogy ho-
gyan tovább, milyen programokat valósítsunk meg a II. fél-
évben, mikor tartsuk meg a tavasszal elmaradt közgyűlést, 
amelyen tisztújításnak is be kell következnie. Az elnökség az 
alábbi programot határozta meg:
• Július 8 – Juniális, szabadtéri program a Csónakházban, 

főzéssel, vetélkedővel
• Július 27 – Klubnap – Házigazda Balai Mária
• Augusztus 24 – Klubnap – Házigazda Macsali Károly
• Szeptember – Belföldi kirándulás – szervező Komáromi 

László
• Szeptember – Közgyűlés
• Október – Kirándulás az etyeki filmstúdióba – szervezi 

Nádasy István
• Október 19 – Klubnap – Házigazda Komáromi László
• November 9 – Klubnap – Házigazda Sziva Miklós
• November – Disznóvágás Kiskunmajsán – szervezi Né-

meth Ernő
• December – Mikulás az unokákkal

Az első féléves programok elmaradása miatt az elnökség 
úgy döntött, hogy az első félévre felfüggeszti a tagdíjfizetést.

ÚJRAINDÍTOTTUK A KLUBLÉTET
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JUNIÁLIS–JÚLIUSBAN
2021. július 8-án tartottuk a COVID 

járvány lecsengése utáni első közös 
összejövetelünket, óvatosságból még 
szabadtéren, a már hagyományos csó-
nakházi rendezvénnyel. A program is 
hagyományos volt, főzés, vetélkedő, zene, 
hűsítő italok és nagyon sok beszélgetés.

Juniálisunkon több mint 100 fő vett 
részt, bizonyítva, hogy már mennyire hi-
ányoztak a hasonló összejövetelek. Négy 
főzőcsapat alakult:

• Mérges Pista – halászlét főzött

• Kovács Laci és Teri – vegyes pörköltet 
készített

• Buda Dénes és Ica, valamint Balai 
Marcsi székelykáposztát

• Takács Józsi – marhapörköltet főzött.
Az ételek nagyon finomak voltak, hi-

szen az utolsó falatig minden elfogyott!
Süteményekről a hölgyek gondoskod-

tak, hideg csapolt sör és üdítők enyhítet-
ték a már szinte „afrikai” hőséget.

Rendezvényünket színesítette a Gyöngy 
Marci és Lefkánics Gyula által szervezett 
és összeállított vetélkedő, amelyen 4 hat-
fős csapat vett részt. Összesen 10 kérdés-
csoportot állítottak össze a szervezők.

A kérdések között voltak szakmai jelle-
gűek, helyismeretet igénylők, évszámok-
hoz kapcsolódók, visszamenőleg egészen 
a finomító megalapításáig.

A teljesség igénye nélkül álljon itt né-
hány kérdés:

• Kik ők, akik valamikor az AV-I. üzem-
ben kezdték szakmai pályafutásukat:

– ÁFOR vezérigazgató
– Kőolajtároló Rt vezérigazgatója
– Olefin-2 projekt igazgatója
– MOL Európai Üzemi tanács elnöke

Ugyancsak érdekes kérdések voltak az 
alábbiak is:

• Sajátos DKV-s nevek, kifejezések je-
lentése:

– Karácsonyfa, Lampert duda, Mengele
– Nagyol, Flambár, szagló brigád
– Lampert csúszda, Pista nővér, Nagy-

asszony
• Sorold fel Százhalombatta olimpikon-

jait
• Sorold fel Százhalombatta testvérvá-

rosait vagy:
• Százhalombattáról származó híres 

embereket kellett megnevezni, és így to-
vább…

A zsűri szerepét Pogány Gyula és Né-
meth Ernő látta el.

A vetélkedőt végül a „Vegyes felvágott” 
nevű csapat nyerte, a díjakat Gyöngy 
Marci adta át.

A vetélkedő után a táncoslábúak is hó-
dolhattak szenvedélyüknek. A már meg-
szokott zenészünk remek zenét szolgálta-
tott.

Mindenki jól érezte magát! Jövőre is-
mét jövünk!

A kenés nem új keletű tudomány, már az egyiptomiak is 
rájöttek annak használati előnyeire. Az asszírok a kerék fel-
találásával igényeket fogalmaztak meg a tengelyek kenésével 
kapcsolatban. Leonardo da Vinci fogaskerekei további fel-
adatokat róttak a kenéssel foglalkozó tudósokra. A legfris-
sebb elméletek szerint a kenőanyag szerepe megváltozott, 
fontossága nőtt, és ma ugyanolyan szerkezeti elem, mint 
bármely más alkatrész. 

Elemzésében az előadó a motorolajokat vette górcső alá, 
mert ezek a leginkább érdeklődésre számot tartó termékek. 
Igen izgalmas a kérdés, mert noha a motorok rendkívüli fej-
lődésen mentek keresztül, az alapelv, illetve a gyakorlat ma-
radt: az üzemanyagban lévő, kémiailag kötött energiát mi-
nél teljesebb mértékben kell mozgási energiává alakítani és 
a dugattyú ugyanúgy mozog le- fel, mint a kezdetek kezde-
tén. A kenőolaj feladatai azonosak maradtak: megkönnyíte-
ni az egymáson elmozduló szerkezeti elemek mozgását, az 
égés során felszabaduló hő egy részét elvezetni, valamint a 
tökéletlen égés következtében képződő szennyezéseket el-
távolítani. 

A fejlesztések motorja a felhasználói költségek csökken-
tése, azaz az olajcsere periódus növelése és az üzemanyag 
felhasználás minimalizálása, valamint a környezetvédelmi, 
egyre szigorodó előírások betartása lett. Mindezeket olyan 
környezetben kellett szem előtt tartani, amikor a motorok 
belső felépítése döntően módosult (a korona felszíne, a du-

gattyúgyűrűk elhelyezkedése, a direkt befecskendezés, stb.), 
lényegesen fejlődtek a fémmegmunkálási technológiák (ön-
tés, hónolás, felületkezelés, stb.), csökkentek a tűrések és 
nem utolsó sorban új anyagok (pl. műanyagok) felhasználá-
sára került sor. Mindezek a követelmény-mátrix méretének 
növekedését és egyben a korlátok bővülését is jelentették.

Természetesen nemcsak a motorok belső szerkezetét érin-
ti a műszaki haladás, de az üzemanyagok terén is jelentős 
a változás, melyek egy részét a motorok fejlődése okozza, 
pl. destruktív technológiák alkalmazása, bio- komponensek 
bekeverése, stb., de a felhasználói szokások is módosultak. 
A mobilitási igény növekedésével nőtt a komfortigény is, 
ugyanakkor a forgalmi körülmények is változást szenved-
tek (stop and go üzem). Komoly kihívás a környezetvédelmi 
törvények betartása, mely nemcsak konstrukciós változ-
tatásokat hozott, de új kipufogógáz tisztítási eljárások és 
berendezések kifejlesztését is igényelték (lambda szonda, 
részecskeszűrő (DPF), EGR, oxi-kat, NOx csapda). Mind-
ezekkel összefüggésben a motorolajok terén a külső- és bel-
ső kompatibilitás biztosítása egyre komplexebb feladatot 
jelent. Egy – egy új motorkonstrukció piacra kerülése előtt 
szabvány-rendszereknek kell megfelelni és jóváhagyást kell 
kapni (Euro IV, V, VI).

Amikor a mai, korszerű motorolajok összetételéről beszé-
lünk, akkor az első kérdés az alapolajok kérdése. A mai szab-
ványok öt kategóriát (Group I-V.) különböztetnek meg azok 
kémiai összetétele alapján. Ez a besorolás a felhasználási le-
hetőségeket is befolyásolja. A motorolajok esetében mind 
az öt kategória reprezentánsai felhasználásra kerülnek, il-
letve kerülhetnek. Érdekes fejlemény, hogy a mobilitás ug-
rásszerű fejlődésével párhuzamosan emelkedő üzemanyag 
mennyiségi igény finomítói belső versenyt eredményezett 
a motorhajtó anyag és a kenőanyag alap termelése között. 
Kétségtelen tény, hogy miután az értékteremtési lánc sokkal 
hosszabb, a pénz forgási sebessége lényegesen gyorsabb az 
üzemanyagok esetében, mint a kenőanyagok tekintetében.

A mai kor újdonsága az a technológiai paradoxon is, hogy 
a korszerűbb, magasabb minőségi igényeket kielégítő ú.n. 
hidrokrakkolt vagy hidroizomerizált bázisolajok gyártá-
si költsége alacsonyabb, mint a hagyományos, szolventált 
alapolajok előállítása. Ez utóbbiak a teljes kenőolaj igény 

KORSZERŰ MOTOROLAJOK FEJLESZTÉSE
2021-es év első klubnapján Heiman Péter egyesületi ta-
gunk tartott előadást a korszerű kenőanyagok fejlesztésé-
ről. Péter, szakmai élete során az üzemanyag- és kenőanyag 
gyártás és fejlesztés sok ágát-bogát megismerte és ezért úgy 
érezte, megérett a helyzet ennek a tudásnak a továbbadá-
sára annál is inkább, mert nincs teljes összhang az egyes 
iparágak elképzelései között. A finomítós szakemberek nem 
mindig látják egy-egy bármennyire is ésszerű és jó változta-
tás kihatásait a végtermék használhatóságát illetően, a lánc 
végén lévő felhasználókra nézve. Magunkévá kell tenni azt 
az elvet, hogy ez egy komplex rendszer, melyben az egyen-
súly az alapanyagok, az adalékok és végső soron a teljesít-
mény tekintetében rendkívül kényes, valamint annak fenn-
tartása igen fontos.
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még csaknem három-negyedét képezik, azonban fontos 
előrelépés az, hogy különbséget tesznek az azonos típusok 
gyártási helye szerint, és mátrixba rendezték a csere esetén 
szükséges vizsgálatokat (BOI). 

A motorolajok esetében többféle besorolás létezik: fizikai 
és kémiai összetétel, valamint teljesítményszint szerint. A 
fizikai tulajdonságok közé sorolják például a viszkozitást, 
a hidegtulajdonságot vagy a párolgási viselkedést, kémiai 
összetétel szerint vannak alacsony, közepes és magas ha-
mutartalmú (SAPS) olajok. A teljesítmény szerinti besoro-
lás komplikáltabb, mert van amerikai besorolási kategória 
rendszer (API), van az Európai Motorgyártók Szövetsé-
gének (ACEA korábban CCMC) szabványrendszere, de 
a japán autógyárak is megfogalmazták követelményeiket 
(JASO), valamint a thai szövetség (TISI) is kiadta előírásait. 
A globalizáció terjedésével kísérletet tettek a szakemberek 
egy világviszonylatban elfogadott szabvány összeállítására 
(DHD 1 és 2), de ez nem terjedt el széles körben. A legin-
kább ismert API rendszerben két alap-kategória van: a „C” 
– commercial, a dízel nehézgépjárművek és az „S” – service 
a személygépkocsik besorolása. Az ezt követő második betű 
az ABC sorrendjében minél későbbi, annál magasabb a tel-
jesítményszint. Az európai szabvány rendszerben már négy 
alap kategóriát definiáltak: „A”  személykocsik, „B”  van és 
könnyű dízel teherkocsik, „E”  nehéz dízel járművek, míg 
„C” a környezetkímélő motorok kategóriája. Ezen betűket 
követi egy szám, mely minél nagyobb – általában – annál 
magasabb a teljesítményszint.

Mindezeken felül számos motorgyártó (OEM) saját köve-
telményrendszert állított fel fizikai, kémiai paraméterekkel, 
motorvizsgálatokkal, sőt adminisztratív úton formális jóvá-
hagyást bocsát ki. Ilyen jóváhagyás emeli egy-egy motorolaj 
ázsióját és megjelenik a csomagolóanyagokon is. Pl.: Merce-
des (MB), Volkswagen (VW), PSA, Ford, stb. Háromtípusú 
motorgyártói jóváhagyás ismert, melyek között azonban 
nincs minőségi különbség: 

– eredeti: egyedi alapolaj- és adalékkombináció,
– rebrand: már jóváhagyott készolaj átnevezése saját már-

kára,
– reblend: már jóváhagyott bázisolaj és adalékkombináció 

saját gyártásban.
Az egyes teljesítményszintek tartalmát illetve a hasonló, 

de más szervezet által történt besorolás szerinti összeha-

sonlítást leginkább ú.n. pókdiagramon lehet a legszemléle-
tesebben követni, ahol az adott motorolaj különböző tulaj-
donságaihoz rendelt viszonyszámok diagramja mutatja az 
eltéréseket. A diagram jól szemlélteti az európai előírások 
szigorúágát.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy ugyan a legelterjedtebb 
besorolás az amerikai API rendszer, de miután jelentősen 
eltér az amerikai és európai motortervezési gyakorlat, sőt 
az alkalmazható kémiai vegyületek köre is Európában külön 
törvény szabályozza az alap, és kombinációs lehetőségeket 
(REACH). Rendkívül fontos tehát, hogy az autós ne csak a 
viszkozitási fokozatot nézze, sőt alapvetően ne azt, hanem 
a teljesítményszintet, illetve az olaj, saját autóra vonatkozó, 
fentiekben említett jóváhagyásait. Természetesen fontos 
kérdés a viszkozitás is, mert az egyre modernebb gépkocsik 
– a tűrések csökkenése miatt is – egyre alacsonyabb viszko-
zitású olajat igényelnek (0 vagy 5W 20-30). Az sem elha-
nyagolható szempont, hogy a motor kopása hidegindítás-
kor a legnagyobb hisz ilyenkor néhány tized másodpercig 
kenés nélkül fut. Az alacsonyabb viszkozitás azt is jelenti, 
hogy ilyen esetben az olaj hamarabb jut el a kenési helyekre, 
de – figyelem – a régebbi motorok nem viselik el ezeket a 
„gyors” olajokat, vastagabb olajfilmre lettek tervezve (pl.: 10 
vagy 15W 40)! 

Górcső alá véve az adalékokat, tudni kell, hogy ezek a kom-
ponensek akár 20%-ban is jelen lehetnek a kenőolajban, és 
bizonyos rendkívül fontos tulajdonságok magas szintjéért 
felelnek. Lényeges az is, hogy vannak tulajdonságok, amik 
nem befolyásolhatók, pl. légelváló képesség, vannak olyanok, 
amelyek részben javíthatók, pl. vízelváló képesség és van-
nak új tulajdonságok, amiket egyes adalékok kölcsönöznek 
a kombinációnak. A teljesség igénye nélkül a legfontosabb 
komponenseket az alábbiak szerint mutatta be:

– Detergensek (D): felelnek a kémiailag károsan aktív pl. 
savas komponensek neutralizációjáért valamint azért, hogy a 
szennyeződések ne tapadjanak meg a kenőolaj furatok falán. 

– Diszpergensek (DD): ezek a molekulák körülveszik és 
oldatban tartják a szennyeződéseket.

– Antioxidánsok (AO): késleltetik a kenőolaj öregedését.
– Kopásgátlók (AW): aktív felszíni réteget alkotnak a fé-

mek felületén és megakadályozzák a fém-fém kontaktust.
–  Súrlódásmódosítók (FM): csökkentik a súrlódó felüle-

tek közötti energiaveszteséget.  

– Nyomásállóságot javítók (EP): teherbíró filmréteget se-
gítenek létrehozni.

– Rozsda- és korróziógátlók (AC): a különböző fémek ag-
resszív közegben sem sérülnek kémiailag. 

– Dermedéspont csökkentők (DP): javítják a hidegtűrő 
képességet.

– Viszkozitás-módosítók (VII): csökkentik a kenőolaj 
hőmérsékletváltozás hatására bekövetkező viszkozitás vál-
tozását. 

– Habzásgátlók (AF): el kell kerülni a habképződést, mert 
az nem ken!

Említést tett még az utóadalékolás kérdéséről. Magasan 
képzett és jól fizetett szakemberek százai készítik el a vilá-
gon a motorolajok legjobb kompozícióit. Természetesen 
ezek az összetételek általános felhasználási feltételekre ké-
szülnek átlagos vezetési gyakorlatra, átlagos közlekedési kö-
rülményekre, futásteljesítményre. Amennyiben valaki ettől 
jelentősen eltérő körülmények között használja a már nem 
új gépkocsiját, felmerülhet ez a kérdés. Például csak városi 
vagy autópálya üzemmód, esetleg gyakori hegymenet, vagy 
folyamatos utánfutó használata, akkor érdemes szakember 
ajánlását e kérdésben kikérni és adott esetben megfelelő 
extra-adalékot használni az üzemanyagban- és/vagy a ke-
nőolajban. Az azonban fontos szabály, hogy az olajcsere pe-
riódust meghosszabbítani nem lehet. Javítani lehet a motor 
állapotán – persze nem lötyögő dugattyú vagy a főtengely 
csapágy kopása esetén - meg lehet hosszabbítani a motor 
élettartamát, növelni lehet a motor „erejét”, de csodát várni 
nem lehet.   

Végezetül pedig kitért a jövőben várható kihívásokra is. 
Az elektrifikáció térnyerése egyre gyorsul és Péter meggyő-
ződése, hogy forradalmi változások előtt állunk. Ez alatt 
értette az akkumulátorok területén való jelentős fejlődést, 
az üzemanyagok területén történő változásokat, de új vív-

mányok megjelenése is ugrást hozhat a közlekedésben. A 
motorkonstrukciók esetében már most is vannak érdekes 
új fejlesztések, például a mild hibrid rendszerekhez optima-
lizált Atkinson ciklusú motorok, ahol két főtengely bizto-
sítja azt, hogy a munkaütem hosszabb, mint a szívó, sűrítő 
ütem. Ezzel ugyan csökken a benzinmotor teljesítménye, de 
a rendszer összes kimenő teljesítménye nő és optimalizált. 
Újszerű megoldás a sűrítési viszony módosítása, neveze-
tesen a benzinüzem 1:10-ről 1:16-ra emelése, míg a dízel 
üzem 1:20-ról 1:16-ra való csökkentése. Ezek a környezet-
védelmi előírások egyszerűbb betartását célozzák. A motor-
olajok területén folytatódik – egyre gyorsuló tempóban – a 
magasabb minőségű termékek iránti igény, és ez meg fog 
mutatkozni az alapanyagok területén is. A kombinált mo-
torkonstrukciók is jelenthetnek új megoldási igényeket.

Júliusi klubnapunkon klubtagunk, Sze-
ifertné Tóth Erika tartott fényképes be-
számolót Grúziában tett látogatásáról. 
Útjáról így mesélt az újság olvasóinak:

„2017 nyarán jártam itt.
Ebben az útban több dolog volt na-

gyon csábító. Elsősorban a Kaukázus, 
hogy láthatom, sőt túrázhatok benne, 
aztán, hogy a szálláshelyek zöme ma-
gánházaknál volt, így aztán alkalom 
volt megkóstolni az autentikus grúz 
konyhát, ugyanis ha külföldre me-
gyek, nekem mindig nagyon fontos, 
hogy megkóstoljam az ottani ízeket. A 
pluszcsábítás pedig még az volt, hogy 
egyik nap egy nyúlfarknyit átléptünk 
Azerbajdzsánba is. Végül, de nem utol-
só sorban Grúzia történelmi emlékei is 
csábítóak.

Grúzia Magyarországnál kisebb or-
szág Kelet-Európa határán. A grúzok 

Világjáró Klub Szeifertné tóth erika – Grúzia

A Kaukázusban
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úgy tartják, a jó Isten a teremtéskor el-
felejtett nekik földet adni. Amikor az-
tán rájött a tévedésére, az öreg napjaira 
magának szánt földet nekik adta.

Van azonban egy másik legenda is, 
ami szerint ez egy kicsit másképp tör-
tént. Eszerint, Isten, miután megte-
remtette a világot, magához hívatta az 
összes népet, hogy mindenkinek kiosz-
sza a területét. A grúzok előző este bu-
liztak és boroztak, ezért elkéstek, Isten 
pedig szétosztotta a tájakat, mire oda-
értek. A Teremtő először dühös volt, és 
úgy döntött, hogy a grúzok nem kap-
nak földet. Ők azonban zavartalanul 
és derűsen letelepedtek nála, és újra 
elkezdtek zenélni és borozni. Istennek 
úgy megtetszett ez a kedves, barátságos 
nép, hogy végül úgy döntött, a Földnek 
azt a szegletét adja nekik, amelyet ma-
gának tartott meg: a kertjét. Így kerül-
tek a grúzok a világ leggyönyörűbb és 
legtermékenyebb tájára.

Akkor nézzük, mit láttam én ebből a 
szépséges országból.

A Kaukázus lenyűgözött. Hatalmas 
hegyeivel, harsogó zöldjével, rengeteg 
virágával.

Túrázásunk során megnéztük, ho-
gyan születik meg egy hatalmas folyó, 
az Inguri, a gleccser vastag jege alól 
még kis patakként kibújva. Ez a hely 
Usguli mellett Szvanéciában található. 

Szvanécia, vagy Svaneti a legmaga-
sabb lakott terület a Kaukázusban. A 
Közép-Kaukázus déli lejtőin helyezke-
dik el, és 3000 és 5000 méteres csúcsok 
veszik körül. A Kaukázus 10 legmaga-
sabb csúcsa közül négy itt található.

Az északnyugat Grúziában fekvő 
Felső-Szvanécia évszázados elszi-
geteltségének köszönheti mai napig 
fennmaradó, egyedülálló kultúráját.  A 
területet csak a 19. század derekán si-
került meghódítaniuk az oroszoknak, 
egyes történészek szerint a kereket is 
ők hozták be. A szvánok lóval közle-
kedtek, talán azért is, no meg az idő-
járás viszontagságai miatt is, nincsen 
rendes út Usguliba. 

A mintegy negyven hegyi faluban élő 
szvánok eredete nem tisztázott, nyelvük 
csak távoli rokonságban áll a mai grúz-
zal.  Egyes kutatók szerint a szvánok 
sumér rabszolgáktól származnak, akik 
már a Kr. e. I. században híres harco-
sok voltak. Már korán áttértek a keresz-
ténységre, de hitrendszerükbe korábbi 
pogány vallásuk elemeit is beépítették. 
Szokásjoguk a lovagias hűségen, a vér-

bosszú elvén, és a közösség döntésén és 
igazságszolgáltatásán alapult.

A régió jellegzetes tájképét a torony-
szerű lakóházak uralják. Így van ez 
Usguliban is, ahová kalandos út során 
érkeztünk meg.

A lakótornyok többsége a 12. szá-
zadban épült. 1996 óta a Világörökség 
részét képezik. Remélhetőleg megóv-
ják, pontosabban megmentik őket az 
utókor számára. A lakó tornyok több 
célt szolgáltak. Egyrészt védelmet az 
ellenség elől. Bár erre a funkcióra az 
is igaz, hogy, szinte sose volt szükség 
rájuk, hiszen senki nem jött ide hábo-
rúzni. Legfeljebb, csak egymással vi-
szálykodtak, akkor viszont a virágzó 
vérbosszú ellen nyújtott menedéket 
egy-egy torony, vagy a kisebb vétsé-
gekért kiszabott büntetést itt töltötte 
az „ elítélt”, mint rabszolga, a büntetés 
lejártáig szolgálva azt, aki ellen vétett. 
A tornyok raktárként is funkcionál-
tak, valamint státusz szimbólumként 
is szolgáltak. Minél gazdagabb volt 
valaki, annál több tornya volt. Volt 
még egy fontos funkciójuk: a világtól 
elzárt települések tornyaiba a grú-
zok gyakran vitték az őket támadó 
ellenség elől a kincseiket, pl. egyházi 
kincseket.  Védve volt, hiszen ide el-
lenség, az elszigeteltség miatt be nem 
tette a lábát.

Szvanéciát elhagyva Grúzia gazdag 
történelmének egyéb helyszíneit láto-
gattuk meg, csodálatos, a múltból itt 
maradt kolostorokat.

A grúz kultúra gazdag és ősi gyöke-
rei háromezer évre nyúlnak vissza az 
időben. Az ország évezredeken keresz-
tül nagyhatalmak határvidéke volt, a 
grúz nép mégis fennmaradt, sőt, a 12. 
század környékén Grúzia maga is regi-
onális nagyhatalmi státuszra tett szert. 

Gelati kolostora Grúzia aranyko-
rában, a II. században épült, amikor 
Grúzia politikailag és gazdaságilag is 
ereje teljében volt.

Azután meggnéztük a Grúzia jelké-
pének számító, 2170 méteren fekvő 
Gergeti Szentháromság templomot. A 
14. században építették, azóta nem is 
módosítottak rajta semmit, harangtor-

Usguli a lakótornyokkal Gelati kolostor együttes Gergeti  
Szentháromság templom

Gergeti harangtornya

nya is pontosan ugyanúgy néz ki, mint 
700 éve.

Gergeti népszerű hely, tiszta időben 
jól látható a Kazbegi csúcsa is. A gyak-
ran felhőbe burkolózó Kazbek-hegy 
5047 m magas, potenciálisan aktív 
vulkán.  A legenda szerint Prométeusz 
grúz megfelelőjét, Amiramit az istenek 

ennek a hegynek a tetején láncolták le, 
büntetésül a tűz ellopásáért.

Jártunk Mcheta-ban is, amely egy 
több mint 3000 éve alapított város, 
székesegyháza a grúz ortodox egyház 
központja és az ország második legna-
gyobb egyházi épülete.

Érdekes látnivalókat kínált 
Uplistsikhe, Grúzia egyik legősibb vá-
rosa, amelyben már az  i.e. I. évezred-
ben is  laktak emberek, ezen a sivatagos 
területen. Ezt az ősi várost Kappadókia 
sziklákba vájt településeihez hasonló 
módon „építették”, csak itt nem vulká-
ni tufa, hanem a szintén jól megmun-
kálható homokkő az alapanyag.

Az azeri határon, pedig David 
Garedzsa kolostorait csodálhattuk 
meg. A Garedzsa-hegy félig sivata-
gos lejtőin terül el az egyik legrégebbi 
történelmi emlék, a hatalmas barlang-
kolostor együttes. Az egész területhez 
legalább 10 kolostor tartozik. A komp-
lexumot a 6. században alapította Da-
vid Garedzseli szíriai szerzetes.

A David  Garedzsa kolostor freskói a 
grúz kultúra legnagyobb emlékei közé 
tartoznak, és restaurálásra várnak. 

A látnivalók után néhány szó a grúz 
konyha nevezetes ételeiről.

Amivel mindennap találkoztunk, az 
a hacsapuri volt. Ezt a pizzához hason-

ló kenyértészta alapú ételt eszik sajto-
san, hússal, vagy gombával töltve, vagy 
akár tükörtojást is ütnek rá. A grúzok 
sok salátát esznek, no meg persze min-
denféle húsokat is, de ami nagyon meg-
lepett, hogy  szinte mindent savanyíta-
nak. A legérdekesebb savanyúság, amit 
a piacon láttam, a dzsondzsoli volt, 
ami a hólyagfa kifejlett, de még zsenge 
rügyéből és virágjából készül. Grúziá-
ban annyira kedvelik, hogy önálló elő-
ételként is kínálják, de hacsapuri vagy 
húsételek mellé is tökéletes. Alig akad 
olyan grúz háztartás, amelyben ne len-
ne meg a dzsondzsoli készítésének tra-
díciója.

Aztán a csurcsella. Grúziában így 
hívják azt az édességet, amellyel több 
országban is találkozhatunk, az utak 
mentén, házak előtt kifeszített köte-
leken, rudakon lógó hosszú, keskeny, 
méz- vagy rozsdaszínű füzérek. Legin-
kább dióbelet, de van, hogy mogyorót 
is, esetenként mazsolát, aszalt szilvát 
szép sorban madzagra fűznek, majd 
megmártják liszttel sűrített szőlőlében. 
Ezt követően szellős helyen – többnyi-
re a szabad ég alatt – kiszárítják, néha 
kívülről még porcukorban is megfor-
gatják. 

Grúziai utam örök élmény marad, 
szívesen ajánlom mindenkinek”  

Mcheta székesegyháza Uplitshike Hacsapuri Savanyúságok tömege – 
köztük a Dzsondzsoli

David Garedzsa barlangkolostorai

2021. augusztus 24-i klubnapunkon láttuk vendégül Galam-
bos László Urat a MOL DS Termelés Üzemeltetés vezetőt, aki 
tájékoztatta tagjainkat a MOL jelenlegi helyzetéről.

A MOL GROUP 2016-ban fogadta el az úgynevezett „Shape 
tomorrow” programot, amelyben egészen 2030-ig jelezték 
előre a hosszú távú stratégiát, az elvégzendő feladatokat, és 
a várható eredményeket. Ebből először csak néhány adatot 
emelt ki, például, hogy a MOL tevékenységi területe a jelen-
legi 10 országról 22 országra fog kiterjedni, vagy a jelenlegi 
447 töltőállomás megközelíti vagy eléri majd a 2000 darabot.

A stratégia kidolgozása során nagy hangsúlyt kívántak fek-

tetni a Kutatás/Fejlesztés területére. Kiemelt feladatként jelöl-
ték meg a petrolkémiai fejlesztéseket új termékekkel az érték-
lánc mentén, valamint a partnerkapcsolatban is. Célul tűzték 
ki, hogy a közép-európai  régióban  vezető szerepet töltsenek 
be a MOL CSOPORT egységei, elsőszámú választási lehetősé-
get adva a vevőkörnek. Fontos pontként jelölték meg a fenn-
tartható fejlődés irányait a gazdasági, környezetvédelmi, szo-
ciális területen és a mindennapi működés során is.

Már 2016-ban is látható volt milyen új területeket kell 
meghódítani. Néhány példát említett az előadó:

• Finomítók átállítása úgy, hogy 50%-ban vegyipari alap-

AKTUALITÁSOK A MOL-NÁL
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anyagot gyártsanak – növelve ennek a szegmensnek a rész-
arányát

• Oroszlánrészt kellett, hogy vállaljanak a régió mobilitá-
sának átalakításában – erősítve a fogyasztói szolgáltatásokat

• Nemzetközi upstream szereplővé válni, ezzel megoldani 
az alapanyag készletpótlást 

• Hagyományos munkafolyamatok helyett, digitális átál-
lás, megoldani a digitális működést

Mi történt 2020-ban?
• A koronavírus soha nem látott kihívást okozott.
• A klímaváltozás a világ elsőszámú problémája lett.
• Megváltoztak a fogyasztói szokások – a fogyasztók ma 

már sokkal tudatosabban választanak, klímabarát, fenntart-
ható termékeket keresnek.

• Általánosságban is gyengült az olajipar – felére estek az 
olajrészvények 2020-ban, csökkenő üzemanyag keresletre 
kell számítani hosszútávon.

• Az ambiciózus célok eléréséhez technológiai fejlődésre 
van szükség, ennek hogyanja még nem ismert, de hogy mit 
kell elérni az már igen.

• 2050-re el kell érni a karbon semlegességet.
Fentiek miatt módosították a 2030-ra kitűzött stratégiát 

azzal, hogy 2050-re hatékony, fenntartható, vegyipari fó-
kuszú vállalattá kell válni, miközben kiemelt figyelmet kell 
fordítani a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére, törekedni 
kell a zéró kibocsátásra.

Fenntartható vegyipari termékeket kell gyártani, növelni 

a mobilitást a kiszolgálásban, piacvezető pozíciót elérni Kö-
zép-Európában.

Összefoglalóan tehát a 2030-as irányok továbbra is érvé-
nyesek, jelenleg a fenntarthatóság és az átalakulás sebessége 
van a fókuszban.

• Megtartani a piaci részesedést és a jövedelmezőséget
• Növelni kell a hatékonyságot
• Forrásokat kell felszabadítani az átalakításokhoz
• Az üzemanyag transzformáció kiemelt prioritás a prog-

ramban
• A fenntarthatóság egyik nagyon fontos lépése a hulla-

dékhasznosítás integrálása az értékláncba
• Kiterjeszteni az értékláncot – befejezni a Poliol projektet, 

ami 150 millió dollár többlet EBITDA-t jelent majd évente
• Jelenleg csak a kis- és közép méretű projektekre kon-

centrálnak, nagyméretű beruházásokat csak a 2050 utáni 
időszakban terveznek

Galambos László itt megjegyezte, hogy a Tiszaújvárosban 
folyó Poliol projekt a koronavírus járvány miatt jelentős ké-
sésben van.

A járvány eddigi időszakában a MOL CSOPORT terüle-
tén 191 aktív pozitív esetet rögzítettek és 4 fő hunyt el (az 
adat 2021. január végi!)

Az előadó megemlítette még, hogy az új székház (MOL 
CAMPUS) építése folyamatosan halad, itt nem történt je-
lentős csúszás. Ígéretet tett, hogy elkészülte után lehetőséget 
biztosítanak az OMNYE tagjainak, hogy megnézhessék.

Hajdúszoboszló felé haladva megáll-
tunk a Tisza fővárosában, Szolnokon, 
ahol egy helyi idegenvezető segítségé-
vel megismerkedtünk a város legfonto-
sabb látnivalóival.

Sétánkat Szolnok egykori korzóján, 

a Szapáry úton kezdtük, amely a város 
minden utcájára jellemző átépítési hul-
lámokat viszonylag szerencsésen meg-
úszta. A névadó: Gróf Szapáry Gyula, 
egykori miniszterelnök és többszörös 
miniszter. Az utcában a XIX. század 

vége felé sorra húzták fel azokat a pa-
lotákat, amelyek ma is meghatározzák 
az arculatát. A leghíresebb és a legszo-
morúbb sorsú közülük a lassan 120 éves 
Nemzeti Szálló (Grand Hotel). Régen ez 
volt a közélet központja, de volt katonai 
kórház, majd a földszintjén kávéházak, 
éttermek üzemeltek. Ma két bank fog-
lalja el, az épület felső részét felújították.

Tovább sétálva az utcán még sok szép 
korabeli épület látható, majd elérünk a 
Tiszai hajósok terére, ahol a zsinagóga 
található, benne működik a Szolnoki 
Galéria.

Mielőtt a Tiszához érnénk egy má-
sodik világháborús emlékművet, és az 
Országzászlót találjuk a Tiszaligetbe 
vezető gyalogoshíd lábánál.

Ugyancsak itt gyönyörködhetünk 
egy szép szökőkútban. Ez az úgyneve-
zett Tiszavirág szobor, ami egy kérész-
párt ábrázoló kompozíció, feszített víz-
tükrű medencében elhelyezve.

Végig sétáltunk a Tiszaparti sétá-
nyon, láttuk, hogy a 2000. évi árvíz ide-
jén milyen magasan állt a folyó szintje.

2021. szeptember 12 – 2021.szeptember 16. 

Ismét Északkelet – Magyarországon jártunk

Elhaladtunk a felújítás alatt lévő 
Szigligeti Színház, valamint a Tisza 
Gyógyszálló mellett, majd megpihen-
tünk a Verseghy park árnyas fái között 
és megcsodálhattuk a rózsakertet, a 
Megyeházával a háttérben.

Felkerestük Szolnok főterét, a Kos-
suth teret is, amelyet napjainkban újí-
tottak fel. A tér eredetileg egy ligetes 
vásártér volt, itt rendezték a nagy pi-
acokat. Most teljesen új arculatot ka-
pott, szökőkutakkal, zsánerszobrokkal 
(„Sétáló ifjú pár”, „Kutyától megriadt 
fiú”, „Kezében babát tartó kislány” és a 
„Gördeszkás fiú”). Természetesen itt ta-
lálható a Városháza is.

Szolnoki városnéző sétánk itt ért véget.
A kora délutáni órákban megérkez-

tünk Hajdúszoboszlóra és elfoglaltuk 

szálláshelyeinket a már jól ismert Ru-
dolf Hotelben. Rövid séta a városban 
majd következett a szálloda wellness 
részlegének felfedezése.

Másnap egész nap szabad program 
volt. A csapat egy része a nagy für-
dőben (Hungarospa Hajdúszoboszló) 
töltötte a napot, mások vásárolgattak 
vagy a szálloda wellness részlegében 
pihentek illetve igénybe vették a 15 
perces frissítő masszázs lehetőségét.

A szabadnap után megkezdtük Észak-
kelet-Magyarország előttünk eddig is-
meretlen szépségeinek felderítését.

Egy rövid baktalórántházai kávészü-
net után felkerestük a Felső-Tisza vi-

dék egyik legszebb reneszánsz típusú 
várkastélyát, az egyik legrégebbi ne-
mesi család, a Vay família ősi fészkét, 
amely Vaja településen található.

A várkastélyban ma a Vay Ádám Mú-
zeum kiállításai elevenítik fel a Rákóczi 
szabadságharcot és korát, hiszen a kas-
tély a szabadságharc idején írta be magát 
a magyar történelembe, amikor II. Rákó-
czi Ferenc kétszer is itt járt, felkeresvén a 
kurucok egyik legendás vezérét, először 
1703-ban, azért, hogy a család támogas-
sa a felkelés ügyét, 1711-ben pedig Gróf 
Pálffy János horvát bánnal, a Habsburg 
fegyveres erők parancsnokával tárgyalt 
az esetleges fegyverletételről.

Őszi kirándulásunk a nosztalgia és az újdonságok felfedezése témakörökben zaj-
lott. Nosztalgia is volt, hiszen Hajdúszoboszlón, Nyíregyházán és Máriapócson 
már az előző évben is jártunk, viszont Nagykálló, Kállósemjén, Mátészalka vala-
mint a vajai Vay várkastély felfedezése valamennyiünk számára újdonsággal szol-
gált. A programba egy teljes szabadnapot is beillesztettünk.

Zsinagóga

Vay Ádám

Nemzeti Szálló

II.Rákóczi Ferenc és Gróf Pállfy János Nyúzó Mihály

II.Rákóczi Ferenc

Esze Tamás
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A kastélyban működő Vay Ádám 
Múzeum a Vay család mellett a Rá-
kóczi-szabadságharc helyi eseményeit 
mutatja be. Emellett a XVIII.–XIX. 
századi főúri intarziás bútorokat be-
mutató gyűjtemény is látható.

A kastély fontos művészettörténeti 
értéke a második emeleti nagyterem 
mennyezetfreskója, melyet Lohr Ferenc 
készített 1896-ban. A Honfoglalás ezre-
dik évfordulóján ezzel kívánt tisztelegni 
a Vay család előtt. A freskó a Nikápo-
lyi csatát (1396) örökíti meg. A hagyo-
mány szerint Vay Titusz ekkor segítette 
hozzá Luxemburgi Zsigmond királyt a 
csatából való megmeneküléshez.

A vár előtti udvaron illetve a kastélyt 
övező csodálatos ősfás, természetvédel-
mi területként védett parkban egy szo-
borparkot csodálhattunk meg, a jeles 
kuruc személyiségek mellszobraival.

A parkban van egy csodálatos óriási 
platánfa is. Kinyújtott karokkal is csak 
7 tagtársunk érte körül.

A látogatást követően Mátészalkára, a 
Fény városába utaztunk. A város főutcáját 
megújító projekt is „A Fény utcája” címet 
kapta, hiszen Mátészalkát azért nevezik 
a Fény városának, mert Magyarországon 
először, New Yorkkal egyszerre, 1888-ban 
itt gyulladt fel a közcélú villanyvilágítás.

A Kossuth Lajos utca, a város törté-
nelmi főutcája. A mai napig itt állnak 
a város meghatározó közösségi célú 
intézményei. A Szatmári Múzeum, a 
Járásbíróság, a mozi épülete, a zsina-
góga, a református- és a római katoli-
kus templom is. Az utcához csatlakozó 
Kossuth téren áll Bíró Lajos szobrász-
művész alkotása, a mécsest tartó fiú 
szobra, amely a magyarországi villa-
mosítás szimbóluma.

Mátészalkán tehát először gyulladt 
fel Magyarországon a közvilágítás. 
Erre a jeles technikatörténeti esemény-
re emlékezik a város minden esztendő 
utolsó augusztusi hétvégéjén, a Fényes 
Napokon. Ekkor a város utcái sötét-
ségbe borulnak, a fény szimbólumává 
vált Mécsestartó fiú szobra életre kel és 
kezdetét veszi a „Fényes felvonulás”. Az 
ünneplők fáklyákkal, különböző vilá-
gító eszközökkel, lámpásokkal vonul-
nak végig a városon.

Az utcában található Mátészalka első 
villamosított lakóháza, a Szalkai Ház is, 
amelyben jelenleg a Tony Curtis Kávé-
zó és Emlékszoba működik.

Mielőtt kivándorolt az USA-ba, a 
világhírű színész édesapja, Schwartz 
Manó Mátészalkán élt. Tony Curtis – 
Bernard Schwartz néven – már New 
Yorkban született 1925. június 3-án.

A későbbiekben Tony Curtis büszke 
volt arra, hogy ebből a városból szár-
mazik. Kétszer is járt Mátészalkán.

A ház a holokausztig volt a zsidó csa-
ládé, akik Schwartz névről magyarosí   
tottak Szalkaira. Ezért hívják Szalkai-
Schwartz háznak is az épületet.

A kávézóban elfogyasztottunk egy fi-
nom kávét, majd meglátogattuk a Tony 
Curtis emlékszobát és az ugyancsak az 
épületben kialakított filmtörténeti és 
világítástörténeti kiállítást is.

A Szalkai Háztól néhány lépésre ta-
lálható a mátészalkai Zsinagóga, amely 
1857-ben épült, a 18. század végétől a 
településre érkező zsidó családok meg-
erősödése jeleként.

A második világháború után, a holo-
kauszt nyomán a mátészalkai zsidóság 

gyakorlatilag eltűnt, így a zsinagóga 
használaton kívülre került. Az épület 
bejárata felett héber nyelvű felirat sze-
repel, magyarul: „Ez a kapu az Örökké-
valóé, igazak mennek be rajta”.

Tony Curtis lánya, Jamie Lee Curtis, 
2021 júniusában, mátészalkai látogatá-
sa során elkötelezte magát arra, hogy 
közreműködik a zsinagóga belső fel-
újításához szükséges anyagi források 
előteremtésében.

A Szatmári Múzeumot 1974-ben 
nyitották meg. Az épület teljes udvara 
szatmári típusú félereszek, színek épí-
tésével lehetőséget adott közlekedési 
eszközök (szekerek, szánok, taligák, 
gazdasági eszközök, stb,) tárolására, ki-
állítására.

A jelenleg közel 100 darabot szám-
láló szekérkocsi- és hintógyűjtemény 
Közép-Európában a legnagyobb, gaz-
dagon illusztrálja a népi teherhordás, a 
polgári és nemesi személyszállítás köz-
lekedési eszközeit.

Mátészalkai látogatásunk után visz-
szatértünk szálláshelyünkre, Hajdú-
szoboszlóra.

Következő napunk első megállóhe-
lye Nagykálló volt, a Dél-Nyírség nagy 
múltú, közel tízezer lakosú városa, hét 
település járási központja. A feljegyzé-
sek szerint már 1323-ban vármegyei 
gyűlésnek adott helyet. Nagykálló ki-
csi, de szellemi értékekben igen gaz-
dag, a szabadságot, a haladást, a kuruc 
szellemet képviselő település. Hosszú 
ideig töltött be jelentős közigazgatási 
és kulturális központi szerepet Sza-
bolcs megye székhelyeként, amelyet 
1876-ban vesztett el, később városi 
rangjától is megfosztották, ez utóbbit 
három évtizede nyerte vissza.

A nagykállóiak nagyon büszkék vá-
rosukra, népművészeti kincseikre, ha-
gyományaikra. Egyenesen világhírnevet 
szerzett számukra a híres Kállai Kettős. 
A táncballadát Kodály Zoltán jegyezte le 
és az egyik leggyönyörűbb magyar szer-
zeményként emlegette. A táncnak me-
séje, legendája van, egy civakodó, majd 
kibékülő és boldogan együtt mulató sze-
relmespárról szól. A helyi néptáncosok 
egyik kedvelt tánca ez.

Nagykálló központjában helyezke-
dik el a Szabadság-tér. Nyugatról a volt 
megyeháza határolja, míg déli oldalról 
a református műemléktemplom zárja 
le. A téren játszótér, szökőkút, valamint 
több emlékmű és szobor is található.

Ugyancsak itt található egy szép ba-

rokk palota. 1769-ben kezdték meg 
az építését, de csak 1785-re készült 
el. Megyeházának épült, s ezt a funk-
ciót töltötte be jó száz évig, valamint 
itt rendezték be a Megyei levéltárat is. 
Nagykálló megyeszékhelyi szerepének 
elvesztését követően, 1895-től téboly-
da, majd elmegyógyintézet működött 
benne. Ma Megyei Pszichiátriai Szak-
kórházként üzemel.

A megyeháza első börtöne a valla-
tópince beépült a főépületbe, s ma is 
megtekinthető. Mivel az épület egész-
ségügyi intézmény, ezért csak maszk 
használata mellett léphettünk be, hogy 
lemenjünk a börtönbe.

Bár az eredeti aljzatot bebetonozták, 
a tüskés gerendapadlóból egy palló 
megmaradt, mely jelzi a helyiség egy-
kori funkcióját. A történetek szerint, 
akit ebbe a pincébe bezártak, az még 
azt is bevallotta, amit el sem követett, 
hiszen egész nap lábát váltogatva a 
tüskesorok között, inkább választotta 

a kiszabott büntetést, mint a további 
„vallatást”.

Ehhez a helyiséghez köthető a Kál-
lai Kettős táncballada legendája is. 
Eszerint egy legény, nem csupán jobb-
ra-balra szökkelve „táncolt” a tüskés 
gerendákon, hanem, amikor a hajdúk 
lementek megnézni, még dalra is fa-
kadt, a „Felülről fúj az őszi szél…” kez-
detű népdalt énekelte. Miután a legény 
kiszabadult és híre ment „táncának”, 
ismerősei kérték, mutassa be, hogyan 
űzött csúfot a megye börtönéből. A 
„tánc” lépései hagyományként ter-
jedtek, s jellegzetes táncmotívumként 
maradtak fenn az utókor számára. A 
Vallatópince lejáratának aljából nyílik 
az ún. „egyes”. Ebben a helyiségben 
mindössze egy ember fért el, s ő is csak 
meggörnyedve az alacsony mennyezet 
miatt. A fülke padlója élére fektetett 
lécekből volt kialakítva, illetve semmi-
lyen fényforrás, ablak nem volt a helyi-
ségben. Aki ide kényszerült, koromsö-
tétben „táncolta végig” a kállai egyest.

Utunk ezután Kállósemjénbe veze-
tett. Kállósemjén a nagykállói járás-
ban található nagyközség, Nagykál-
lótól mindössze 8 km távolságra. A 
Balogsemjéni nemzetség-beli Kállay 
család ősi fészke. A faluban megtele-
pedett család itt építette ki birtokköz-
pontját, s emelte az azóta nyomtalanul 
eltűnt várat.

A Kállay család története egészen az 
1200-as évekig vezethető vissza. Tagjai 
közül sokan számos kiemelkedő pozí-
ciót töltöttek be a vármegye és a Ma-
gyar Királyság történetében. A leghí-
resebb közülük Kállay Miklós, aki a II. 
világháború alatt hazánk miniszterel-
nöke volt, aki ugyancsak itt élt, és aki-
nek hamvait 1993-ban hozták vissza a 
családi kriptába.

A család történetében kiemelkedik 
Zsigmond király uralkodásának kora. 
Ebben az időszakban a család vagyo-
na szépen gyarapodott. Kállósemjén 
ekkor került a birtokukba, címerük 
is ebből az időből származik. A vesz-
tes mohácsi csata azonban, melyben 
a Kállayak is részt vettek hosszú időre 
meghatározta a család életét.

Az 1200-as évekig visszavezethető 
családfa számos híres embert számlál. 
Kállay Pál például Mátyás király fekete 
seregében szolgált. Kállay András so-
kat tett a vasúthálózat kiépítéséért és az 
ország árvízmentesítéséért.

Két pénzügyminiszter is kikerült a 
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famíliából: az egyik Kállay Benjamin 
„Béni” (az Osztrák-Magyar Monarchia 
idején), a másik Kállay Tibor, aki Tria-
non után hozta rendbe Magyarország 
anyagi helyzetét – nevéhez fűződik a 
pengő, ami később annyira elértéktele-
nedett, hogy az utcán söpörni lehetett 
a bankjegyeket.

Kállay Miklós, a család leghíresebb 
tagja Horty idején volt miniszter, majd 
miniszterelnök. Azt remélték tőle, 
hogy kihúzza a magyarokat a világhá-
borús helyzetből. Politikájában tartotta 
ugyan a németekkel a szövetséget és a 
kapcsolatot, de folyamatosan lazított 

rajta. 1944-ben, amikor a németek be-
törtek, elhurcolták őt Németországba 
– onnan később az amerikaiak szaba-
dították ki, majd emigrációban töltötte 
utolsó éveit, New Yorkban temették el. 
Kifejezett kérése volt, hogy amikor az 
utolsó szovjet katona is kiteszi a lábát 
Magyarországról, illetve a kállósemjéni 
birtokról, akkor hozzák őt haza, hiszen 
csak az őseivel nyugodhat. 1993-ban 
kérésének megfelelően a hamvait a 
kastély keleti szárnyában álló kriptába 
helyezték, ma is itt nyugszik a család 
sok más tagjával együtt.

A barokk Kállay kúriát – amelyet 
mi is meglátogattunk – 1763 körül a 
nagykállói megyeháza olasz építésze, 
Salvator Aprilis építette Kállay György 
megrendelésére. A barokk épület ere-
detileg az előcsarnokból és a mai hat 
központi helyiségből állt, amihez a 19. 
században hozzácsatolták a keleti szár-
nyat, majd az emeleti teraszos részt. A 
Kállay család 1945-ig lakott a falai kö-
zött. A háborúban igencsak megron-
gálódott, gazdátlanná vált épületben 
először munkásszállást alakítottak ki, 
majd műtrágya és termékraktárként 
használta az Apagyi Állami Gazdaság. 
Az 1960-as években kollégiumként 
működött, hiszen a településhez tarto-
zó távoli tanyákról nem tudtak volna a 
gyerekek nap, mint nap ingázni.

Igaz ugyan, hogy a kúriát 1964-ben 
műemlékké nyilvánították, de az igazi 
áttörést a 2015-ös felújítás jelentette, 
amikor a romokból szinte csodával 
határos módon új életre keltették az 
épületet.

Az épület meglátogatásakor ma-
muszt kellett a cipőnkre húzni, mielőtt 
a szépen felújított épület faberakásos 
parkettjára léptünk volna. A termek 
korszakról-korszakra haladva mutat-
ják be a Kállay családot. A középkor 
gazdagságáról nemcsak a patinás fegy-
verek és tárgyak tanúskodnak: az olasz 
trónszék annak állít emléket, hogy a 
Kállayak az Árpád-ház kihalásának vé-
gére pallosjoggal rendelkeztek – vagyis 
olyan nagy hatalmuk volt, hogy halálos 
ítéletet hozhattak bárki élete felett.

Érdekes felfedezni a kiállított tárgyak 
tükrében, ahogy a család és a birtok is 
hanyatlásnak indult a török portyák 
miatt. A néhai gazdagságról árulkodik 
az ezüstszálakkal átszőtt faliszőnyeg, 
a szegénységet az egyszerű használati 
tárgyak sugallják. A tárlat sok eredeti, 
Kállay-tulajdonban lévő bútort és fest-

ményt őriz az utókornak – láthattunk 
itt eredeti Benczúr Gyula-alkotást is a 
18. századból.

A kártyaasztal arról árulkodik, hogy 
a Kállayak nem vetették meg a dzsent-
riélet örömeit – ennek viszont Kállay 
Miklós látta kárát, aki mire megörö-
költe volna a több tízezer holdas bir-
tokot, addigra a terület százholdasra 
zsugorodott, az is tele volt adóssággal, 
amit neki kellett kemény munkával 
tisztára mosni.

És még néhány szó a Kállay család 
címeréről, amellyel nemcsak a kiállí-
táson, hanem az épület homlokzatán, 
a parkban, Kállósemjénben és a közeli 
falvakban is gyakran találkozhatnak az 
arra járók.  minden elem egy-egy szim-
bólum: a sárkánygyík az életük folyto-
nos megújulását és körforgását jelenti, 
a sisakos alak a vitézségre utal, a hal a 
kereszténységre, a két szív a királyhoz 
és a vármegyéhez való hűségre. 

A kastély meglátogatását követően 
elfogyasztottunk egy finom kávét, a 

kúria nosztalgia kávézójában, mely-
nek éke egy Viktória mintás Herendi 
kávéfőzőgép, majd Máriapócsra utaz-
tunk. Az előző évi kiránduláson a csa-
pat egy része már járt itt, így számukra 
ez egy kis nosztalgiakirándulás volt.

Máriapócs világszerte ismert Nem-
zeti Kegyhely, Magyarország egyik 
legjelentősebb búcsújáróhelye, hírne-
vét egy több száz éves könnyező Mária 
ikonnak köszönheti. A Mária kultusz 
egyik kiváltságos helye.

A hajdanán egyszerűen csak Pócs-
nak hívott településre a Mária előtag a 
már említett kegyhely miatt, a 18. szá-
zadban ragadt rá.

A díszes barokk kegytemplom, az 
egykori fatemplom helyén, 1731 és 
1749 között épült, amely basilica mi-
nor rangot kapott, mai nevén Szent-
Mihály templom. A díszes ikonosztáz 
1788-ra készült el.

Természetesen a templom fő szen-
zációja a könnyező Mária kép, amely 
meglehetősen szerényen bújik meg a 

templomban, de az imádkozók nagy 
részének tekintete útba igazít minket. A 
kép körül csodálatos gyógyulások em-
lékei láthatók. a régi mankóktól kezdve 
hálából itt hagyott arany ékszerekig.

A pócsi kegyképet 1676-ban Csigri 
László máriapócsi bíró készíttette fo-
gadalomból és hálából, a török rabság-
ból történt szabadulásának emlékére. 
A képet a helybeli görögkatolikus  pap 
öccse festette. A kegykép ekkor még a 
fatemplomban volt.

1696-ban könnyezett először, és a 
rendkívüli esemény csodálattal töltöt-
te el a jelenlévőket. A könnyezés két 
hétig szünet nélkül tartott. Az osztrák 
császári seregek főparancsnoka is fel-
figyelt a jelenségre, majd a következő 
évben Bécsbe vitette az ikont. Vissza-
szerzésére a helyiek több erőfeszítést 
tettek, sőt a Rákóczi szabadságharc 
egyik követelése volt a kegykép visz-
szaszolgáltatása, azonban az osztrákok 
nem engedtek, az eredeti ikon ma is a 
bécsi Stephansdomban látható.

Az eredeti képről több másolat is ké-
szült, az egyik visszakerült Pócsra, és 
csodák csodájára pár év múlva, 1715-
ben a másolat is könnyezni kezdett. 
A harmadik dokumentált könnyezés 
1905-ben történt. A csodák hitelessé-
gét egy egyházi és világi személyekből 
álló bizottság is megvizsgálta, és meg-
erősítette.

Érdekes, hogy a Bécsbe szállított 
eredeti kép azóta sem könnyezett és a 
számtalan másolat közül is csak a Má-
riapócsra vitt ikon hullajtott könnyeket.

Máriapócsról Nyíregyházára utaz-
tunk egy rövid városnézésre. Mivel a 
csapat egy része az előző évben ugyan-
csak járt itt, ezért a nagyon kedves helyi 
idegenvezető hölgy igyekezett némileg 
különböző programot összeállítani.

Elsőként az evangélikus templomot 
látogattuk meg.

A barokk evangélikus templom 
Nyíregyháza legrégebbi épülete és egy-
ben legértékesebb műemléke. A Nyír-
egyházára 1753-ban Békés megyéből 
érkező evangélikus vallású lakosok 
építették 1784-86 között.

1928-tól kezdődően minden órában 
megszólal a főbejárat fölötti 12 harang-
ból álló harangjáték. Egészen a 20. szá-
zad elejéig a templom tornyából jelezték 
a városlakóknak, ha valahol tűz ütött ki.

A Magyarok Nagyasszonya-társszé-
kesegyház (római katolikus templom) 
Nyíregyháza legismertebb épülete, ami 

a város szívében, a főtéren található. A 
templom külső képe gazdag tagoltsá-
gával, támpilléreivel, dekoratív eleme-
ivel lebilincselő látványt nyújt. Kettős 
tornyával és szerkezeti tökéletességével 
a hazai egyházi építészet kiemelkedő 
alkotása.

A főtéren még sok más csodálatos 
épület és szobor is található.

Ilyenek pl. a Városháza, a Törvényszék 
épülete, a Korona szálló, a Takarékpénz-
tár épülete, Móricz Zsigmond szobra, A 
Három Grácia szobra, az Örökváltság 
emlékoszlop, a Városalapító atyák szob-
ra és a tér névadójának, Kossuth Lajos-
nak monumentális szobra.

Városnéző sétánk a Hősök terén ért 
véget. A tér parkosított déli részén áll a 
I. világháború emlékét őrző Hősök em-
lékműve. A tér egyik oldalán láthatjuk a 

Dr Kállay Miklós, miniszterelnök

A miniszterelnök íróasztala Kállayak zászlaja

A  Kállayak címere

Kossuth szobor

Városalapító atyák
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Megyeházát, előtte Kölcsey Ferenc szob-
ra. A mostani szokásoknak megfelelően 
elhelyeztek a téren egy lakat állványt is 
az ifjú házasoknak- szíves paddal. A múl-
tat, amikor még volt a városban villamos 
közlekedés, egy régi villamos vagon idézi.

Visszatértünk Hajdúszoboszlóra, ahol 
még maradt idő kipihenni a nap fára-
dalmait a szálloda wellness részlegében.

A következő napon már hazafelé in-
dultunk.

Megálltunk Jászberény városban egy 
rövid múzeumlátogatásra és városi sé-
tára.

Jászberényt egykor a Jászság főváros-
aként is emlegették, lakosainak száma 
közel 20 000, ezzel Szolnok után a me-
gye második legnépesebb településé-
nek számít.

Látogatásunkat a Jász Múzeumban 
kezdtük. A múzeumban több állandó 
kiállítás is található, ilyenek pl. az „Élet 
a Jászok földjén”, „A szabadságharc 
gyermek hősei”, van berendezett Szé-
kely Mihály emlékszoba és természe-
tesen a legfontosabb a  „Lehel kürtje”.

A Lehel kürtjéhez fűződik az egyik 
legszebb hősi magyar monda, a Lehel 
monda:

955-ben I. Ottó uralkodása alatt tör-
tént, hogy a magyarok Németországot 
erősen feldúlták. De amikor Augsburg 
városához értek, ott erős ellenállásra 
találtak. A város melletti Lech-mezőn 
vívott véres csatában a németek a ma-
gyarokat megszorították, egy részüket 
kegyetlenül legyilkolták, másokat pedig 
fogságba ejtettek. Így esett fogságba a 
kalandozó magyarok két vezére Lehel és 
Bulcsú is, akiket mindjárt a császár elé 
vittek. A császár azt mondta nekik:

– Válasszatok magatoknak olyan ha-
lált, amilyet akartok!

Lehel erre azt felelte:
– Hozzátok ide a kürtömet, előbb 

megfúvom, aztán válaszolok!

Odavitték a kürtjét, ő pedig mielőtt 
belefújt volna, közelebb lépett a császár-
hoz és a kürttel olyan erősen homlokon 
vágta, hogy azonnal meghalt. Lehel ek-
kor így szólt:

– Előttem jársz és szolgám leszel a túl-
világon.

A régi magyaroknak ugyanis az volt 
a hite, hogy akiket az életük folyamán 
megölnek, azok a másvilágon nekik 
szolgálni tartoznak.

A kürtöt régebben Jászkürtnek hív-
ták, s csak a 17. századtól azonosítják 
Lehel vezér kürtjével. Az ismeretek sze-
rint a gazdagon faragott, elefántcsont 
kürt a 12. század második felében, Ki-
jevben vagy Magyarországon készülhe-
tett. A kürt Jászberénybe kerülésének 
idejéről, körülményeiről, biztos adatok 
nem állnak rendelkezésre.

Városi sétánk során láttuk Lehel 
vezér szobrát, majd a Városi bíróság 
egykor rokokó stílusú épületét, amely 
egyben 1848-as emlékhely is, az épület 
falán emléktáblával.

A város központjában áll a Magya-
rok nagyasszonya katolikus templom. 
Tornyán a kereszt alatt a Szent Korona 

látható. A tornyot 1956-ban az oroszok 
ledöntötték, amelyet egy emlékkő örö-
kít meg.

Városnéző sétánkat a Zagyva par-
ti kertes övezetben fejeztük be ahol 
láthattuk azokat a rokokó szobrokat, 
amelyek egykor a Jász-Kun székház, 
ma a Városi Bíróság épületének hom-
lokzatát díszítették.

 5 napos kirándulásunk programját 
a jászberényi Aranysas étteremben, 
egy finom ebéddel zártuk és vidáman 
utaztunk haza – útközben Pogány 
Gyula egy kvízjátékot is szervezett – és 
tervezgettük a 2022-es év programjait. 
Folytassa Omnye!

2021 szeptember 29-i klubnapunk 
előadója, volt munkatársunk,  

Galánfi Csaba volt.
A Gaia Földanyán élő jelenlegi 4. 

emberiség minden korábbihoz képest 
egymásra utalt. Ez fogalmazódott meg 
a 70-es években elterjedt a Világ=Egy 
falu elméletben. Jung, a nagy pszi-
chológus rájött arra, hogy az emberek 
minden gondolata, hite, érzése és ér-
zelme egy „közös gyűjtőbe” az emberi-
ség kollektív tudattalanjába kerül.

A lakóhelyétől független, a Föld 
bármely pontján élő emberre ható 
legáltalánosabb problémák (klímavál-
tozás, migráció, vagyoni különbségek, 
tarthatatlan fogyasztói modell) mel-
lett a legidőszerűbbnek vélt kérdés: a 
globalizált világban hol van a nemzeti 
önrendelkezés határa?

Csak gazdasági-pénzügyi szempon-
tokat tekintve a nemzetek mozgástere 
korlátozott. Amíg a multinacionális 
cégek éves GDP-je a világ éves GDP-
jének 60-65%-át teszik ki, a nemzetek 
GDP-je csak 32-35%-ot éri el.

Az elmúlt évszázadokban kezdő-
dött, napjainkig tartó nemzeti-nem-
zetközi folyamatokban ellentétes irá-
nyok figyelhetők meg. A korábbi nagy 
gyarmattartó birodalmak (portugál, 
holland, spanyol francia, angol) „vissza-
zsugorodtak nemzet-állam szintjére, 
illetve szétestek az „összetákolt” nagy 
országok (Szovjetunió, Jugoszlávia), 
addig a nemzet-államokon belül foly-
tatódtak a nemzeti önállóságért küzdő 
törekvése (katalán, baszk, székely, kurd, 
skót stb.)

A jelen történetének színpadán új 
nemzeti-nemzetközi erőként jelent 
meg a kereskedelmi-gazdasági- kato-
nai vezető szerepre törekvő Kína, az 
„Egy övezet-egy út” kiépítésével, amely 
az „újgyarmatosítás” modern eszközeit 
igyekszik használni, immár több kon-
tinensen is.

Ma még minden nemzet saját kultú-
rájának értékeit, nemzeti hagyománya-
it védi, közöttük mi, magyarok is. Az 
európai nyelvek közül a mi csodálatos 
nyelvünkben több mint 2000 szó van 
az A-pontból a B-pontba eljutás kife-
jezésére. A Föld királyi koronái közül 
a mienk az egyedüli Szent Korona, 
amely „élő létezőként” képes funkcio-
nálni. A magyar népdalok száma nagy-

ságrenddel haladja 
meg a többi európai 
nemzetét. Szkíta-
hun őseink páratlan 
műveltségének ré-
gészeti nyomait az 
egész eurázsiai kon-
tinensen megtalál-
juk, melyek emlékét 
több néphagyomá-
nyunk is megőrizte. 

Ugyanakkor a ma-
gyar önrendelkezés 
korlátai nemzeti lé-
tünk több területén 
tapasztalhatóak:

Gazdasági 
A Magyarországon 
működő német au-
tógyártóknak jelen-
tős részesedésük van 
a magyar GDP-ben.

Az erdélyi arany-
vagyon kinyerését célzó, elavult cián 
technológiát használó ausztrál befek-
tető a Tisza halállományának jelentős 
részét kipusztította.  

A 2020-ban nyilvánosan publikált, az 
Alpok gleccsereinek vízhozam csökke-
néséről született tanulmány alapján 
PAKS-II. teljes hűtővíz rendszerét át 
kell tervezni.

A reálgazdaságtól elszakadt a pénz-
ügyi-gazdasági világgazdaság, ami 
együtt járt az emberi munka viszony-
lagos leértékelődésével.

A gazdasági-pénzügyi „dominó-ef-
fektus” réme Damoklesz kardjaként le-
beg a nemzetek felett (2008).

A nyugati fogyasztói modell univer-
zálódott az egész világon.

A tőke és a munkaerő szabadon 
áramlik.

Egy-egy nemzet közlekedési, táv-
közlési, energiaszolgáltatási rendszere 
szinte csak nemzetközi szintű együtt-
működésen keresztül működtethető.

Társadalmi
A fiatal generációk digitalizált állam-
polgárai nem ismerik a nemzeti hatá-
rokat.

A nemzetközivé vált bűnözés ellen 
egy-egy ország nem veheti fel egyedül 
a „kesztyűt” (INTERPOL).

A társadalom minden szervezete, 
tagja lehallgathatóvá vált.

Az orosz-kínai-észak-koreai hacke-
rek képesek bármely nemzet társadal-
mi, választási, katonai rendszereibe 
behatolni.

(A klímaváltozást és a migráció kér-
dését az előadás nem érinti.)

A nemzeti és nemzetközi szint fölött 
létezik egy „láthatatlan hatalom”, amely 
a Föld alapvető folyamatait képes irá-
nyítani:

„A látható kormány mögött trónol egy 
láthatatlan kormány, amely nem tarto-
zik hűséggel a népnek, és nem ismeri a 
felelősséget.” (Roosvelt elnök 1932)

D. Trump első elnöki TV interjú-
ban ismerte el a „Deep State” létezé-
sét, ami erősen korlátozta az ő tevé-
kenységét.

Prof. Peter Philippenek, egy tudós-
csoport közreműködésével összeállí-
tott könyve, melyben név szerint emel-
te ki e hatalmat birtokló családokat, 
411,5 trillió dollárra becsülve folyama-
tosan gyarapodó vagyonukat.

DaviRoskopp: Superclass c. könyve e 
hatalom személyeiről.

A Zürichi Egyetemkutató-csoportja 
gyűjtötte össze e hatalomnak 43 ezer 
cégben, 147 nagybankban és 30 ezer 
alapítványban felhalmozott vagyonát.

Csaba előadását élénk vita, és több 
kérdés felvetése követte, amit az előadás-
ban szereplő sokak számára újszerű és 
szokatlan megállapítások is inspiráltak.

Nemzeti vagy nemzetközi és a felettük lévő hatalom



OMNYE különszám OMNYE különszám

21||20

2021. szeptember 29-i klubnapunkat 
ismét a hagyományos helyszínen, az 
Óvárosi Közösségi Házban tartottuk, 
amely részben a humor, a nevetés je-
gyében zajlott.

Pogány Gyula tagtársunk bemutatta 
az első, 2018-as farsangi OMNYE ka-
baré két jelenetének videófelvételét:

Az első, Lujza és Jenő, azaz egy volt 

DKV-s nyugdíjas házaspár párbeszéde 
volt, amelynek egy emlékezetes része 
így hangzott:

Lujza: „Jenő, gondolod, hogy 20 év 
múlva is lesz még OMNYE?”

Jenő: „Hát nem biztos Lujza, ha így 
emelik a nyugdíj korhatárt, akkor az 
emberek a munkából egyenesen az idő-
sek otthonába mennek.”

A következő bejátszás a kabaréban 
elmaradhatatlan Hacsek és Sajó je-
lenet volt, ezúttal a szereplők MOL 
nyugdíjasként léptek fel. Ebből is idé-
zünk egy párbeszédet:

Hacsek: „És miért járt korábban 
Horvátországban a Hernádi?”

Sajó: „Azért, hogy megvegye az 
INÁ-t”

Hacsek: „ Hogy mit vegyen meg?”
Sajó: „ Hacsek, ha nem tudná az INA 

az egy horvát olajtársaság!”
Hacsek: „Ersze, Ersze”
A videóvetítést a társaság jókedvvel 

nézte végig. Aki annak idején jelen 
volt azon a farsangon, ismét felidéz-
hette, a többiek, köztük az új tagjaink 
és tagjelöltjeink pedig először láthat-
ták a humoros jeleneteket.

A sikeres klubnap végén örömmel 
konstatáltuk, hogy a járvány előző 
hullámait leküzdve egyesületünk új-
ból aktívan működik, és nagy az igény 
a további közös együttlétekre.

Jelszavunk változatlan: 
„Folytassa OMNYE”

Októberi klubnapunkon a közleke-
dés, elsősorban az autózás terüle-

tén várható változások ismertetése volt 
a téma, különös tekintettel a közelmúlt 
és a nem túl távoli jövő, a műszaki fej-
lődés figyelembevételével. A klubnap 
meghívott előadója Komáromi Gábor 
gépészmérnök, a Robert Bosch Hun-

gary Kft. fejlesztőmérnöke volt, aki a 
közeljövő autózásának technológiai 
újdonságait mutatta be, különös tekin-
tettel az önvezető autók működésére.

Az előadó kihangsúlyozta, hogy a 
téma ismertetése, láttatása erősen szub-
jektív szemüvegen keresztül történik. 

Az első részben a közlekedés fogal-
mának és történelmi kialakulásának 
a rövid áttekintése történt, a külön-
böző területeket jellemző tulajdon-
ságok felsorolásával, kitérve a közúti, 
vasúti, vízi, légi közlekedésre. Fontos 
volt kiemelni, hogy mindegyik terü-
let legfőbb hajtóanyaga, működtető 
energiaforrása a kőolajból előállított 
hajtóanyag. Részben kivétel a vasúti 
közlekedés, ahol az elektromosság is 
energiaforrásként szolgál. 

Ezután tért rá az előadó a délután fő 
kérdésére: a közúti közlekedés, álta-
lános szóval az autózás témájára. Pár 
mondatban történelmi áttekintést adott 
az autók technikai fejlődéséről. Érdekes 
momentum volt, hogy a közelmúlt au-
tós világának felelevenítése a Cserháti 
Zsuzsa – Charlie: Száguldás, Porsche, 
szerelem című dalával indult, mert ez 
volt akkoriban az álmunk, a valóságot 
pedig a „Trabant” nótával érzékeltette. 
A mi időnk jelszava a motorizáció volt, 
a jövőé pedig a számítástechnika, mes-
terséges intelligencia, globalizáció.

Ezután pedig a közeljövő önvezető 
technikájáról tartott előadást Komáromi 
Gábor. 

Ebben az előadásban is bemutatásra 
került a járművekben megjelenő in-
telligens vezetéstámogató-rendszerek 
időbeni fejlődése. Az ABS feladata és 
új funkciói, a kormányzás legújabb 
megoldásai, az „önvezetés” alappillé-
rei, az „önvezetés öt szintje”, melynek 
ötödik, legfejlettebb lépcsője a teljesen 
önvezető rendszerek kiépítése. Ennek 
eléréséhez nemcsak az autókat, de a 
közlekedés egyéb infrastrukturális 
részeit (jelzőtáblák, irányító lámpák, 
„okos” utak, parkolók, műholdas össze-
köttetés, stb.) is ki kell építeni. Ennek 
megvalósulása még hosszú időt vesz 
majd igénybe.

Az előadás során bemutatásra ke-
rült több rövid videó is a már jelen-
leg is beépítésre kerülő automata par-
kolás végrehajtásáról, működéséről. 
Ezen rész zárásaként utalás történt 
arra, hogy ma még igen kicsi a való-
színűsége annak, hogy önvezetö autók 
árasztanák el az utakat, de a jövő az 
elektromos meghajtású, igen magas 
szintű vezetési támogatással ellátott 
autók világa.

Az előadást követően a klubnap há-
zigazdája, Komáromi László, az autó-
zás napi, aktuális kérdéseiről beszélt. 
Szóba kerültek a gépkocsik jelenlegi 
időjárás miatti felkészítésének leg-
főbb lépései, különös tekintettel a téli 
üzemmódokra. Felhívta a figyelmet az 
okmányok napra készségére, a bizton-
ságos, óvatos közlekedésre.

Az autózás jövője, a jövő autózása

EGY KIS NOSZTALGIA – SZEPTEMBERBEN

Ebben az évben végre megvalósulha-
tott az a tervünk, hogy meglátogat-

juk a Korda Filmparkot.  A sok jelent-
kező, valamint a látogató csoportok 
létszámának korlátai miatt, a 75 fő je-
lentkezőt 3 csoportba osztottuk. 2021. 
október 21-én 25 fő, valamint október 
28-án délelőtt és délután is újabb 2x25 
fővel érkeztünk a látogatásra.

A Korda Stúdió 13 éve ad otthont 
a hazai és nemzetközi filmes produk-
cióknak. 2011-ben jött létre a Korda 
Filmpark élmény- és rendezvényköz-
pont azzal a céllal, hogy a filmezés 
iránt érdeklődők közel kerülhessenek a 
filmgyártás kulisszatitkaihoz. Az etye-
ki Korda Stúdióról hallva sokaknak a 
filmprodukciók forgatásai juthatnak 
eszébe. Néhány példa az itt forgatott 
filmek közül:

• Kaméleon (magyar film) rendező: 
Gonda Krisztina. Főszereplők: Nagy Er-
vin, Csányi Sándor, Hámori Gabriella

• Borgiák (kanadai-magyar-ír televí-
ziós sorozat), alkotó: Neil Jordan. Fősze-
replő: Jeremy Irons

• Mentő expedíció (amerikai film, 
2015) rendező: Ridley Scott. Főszereplő: 
Matt Damon

• Inferno (amerikai film, 2016) ren-
dező: Ron Howard. Főszereplő: Tom 
Hanks

• Az utolsó királyság (2017), Netflix 
televíziós sorozat

A filmpark névadója Sir Alexander 
Korda – azaz Korda Sándor – neve so-
kak számára ismeretlenül cseng, pedig 
páratlan filmes munkásságot hagyott 
maga után Magyarországon és külföl-
dön egyaránt. Benne tisztelik mind a 
mai napig a brit filmgyártás egyik ala-
pítóját, illetve az első filmrendezőt, aki 
elnyerte a lovagi címet. Szülőföldjétől, 
a magyar Alföldtől, kalandos úton ju-

tott el a filmgyártás fellegvárába, Ang-
liába, majd az Egyesült Államokba, 
ahol olyan neves színészekkel, alkotók-
kal dolgozott együtt, mint Sir Laurence 
Olivier, Vivien Leigh vagy Charles 
Laughton.

A filmpark területén 7 stúdió és egy 
középkori díszletváros található. A stú-
diók méretei a következők:

• 1-es stúdió: 1946 négyzetméter, 
49,4x39,4 méter, 10,75 méter belma-
gasság

• 2-es és 3-as ikerstúdiók egyenként: 
1769 négyzetméteresek, 49,4x35,8 mé-
ter, belmagasságuk 10,75 méter

• 4-es stúdió: 961 négyzetméter, 
24,4x39,4 méter, belmagasság 10,75 
méter

• 5-ös stúdió: 2205 négyzetméter, 
37x59,6 méter, belmagasság 13,75 mé-
ter

• 6-os stúdió: 5856 négyzetméter, 
96x61,2 méter, belmagasság 20 méter

A 7-es stúdió a tulajdonképpeni ren-
dezvényközpont. Itt található a Korda 
Emlékkiállítás, ahol Korda Sándoron 
kívül megismerhettük testvérei, Vince 
és Zoltán ugyancsak páratlan filmes 
munkásságát, regénybe illő életútját.

Ezt követően interaktív filmes kiál-
lításon megismerkedtünk a filmkészí-
tés legfontosabb állomásaival az ötlet 
megszületésétől annak megvalósításá-
ig, bepillanthattunk a kulisszatitkokba. 
Részt vettünk egy ugyancsak interak-
tív élménytúrán is, ahol a stábtagok 
érdekes munkáját mutatták be. Láttuk 
hogyan veszik fel a különböző hang 
effekteket, pl. a lódobogást, de láttunk 
egy szélgépet is. Megtudtuk, hogy egy 
tizenkét órás forgatási napon átlagosan 
kétpercnyi készül el a filmből. Az is ki-
derült, hogy egy mozifilm kb. másfél 
évig készül és ennek az időnek manap-
ság már több mint a felét az utómun-
kálatok viszik el éppen a digitalizáció 
elterjedése miatt.

A filmparkban a látogatók nemcsak 
nézői, hanem stábtagjai is lehetnek egy 
képzeletbeli produkciónak. Így vol-
tunk mi is!

Választottunk közülünk rendezőt, 
operatőrt, csapót, világosítót, női- és 
férfi főszereplőket és forgattunk egy 
pár perces jelenetet, sokszor elpróbál-
va! Közben nagyon jól szórakoztunk, 
és megtapasztalhattuk, hogy nem is 
olyan könnyű a színészek munkája.

   

A látogatás másik részében a közép-
kori díszletudvart tekinthettük meg, 
ahol csak óvatosan sétálhattunk a Re-
neszánsz udvar díszletei között, hiszen 
itt is éppen filmforgatás zajlott. Fan-
tasztikus díszleteket láttunk, melyek 
visszaköszönnek a világhírű filmek-
ben. Mintegy húszezer négyzetméteres 
területen a Borgiák című sorozathoz 
középkori, reneszánsz városi épülete-
ket, tereket építettek fel hungarocell-
ből és fából. Ugyanez az alapanyaga a 
Hellboy második részének etyeki for-
gatására New York városát és a Brook-
lyn-híd lábát megidéző díszletnek, 
amely „csak” hatezer négyzetmétert 
foglal el.

A látogatás jól felkészült animátorok 
segítségével zajlott le,  a résztvevőknek 
kiváló élményt nyújtott.

Rövid kirándulásunkat Etyeken a 
Tátrai pincészetben fejeztük be, ahol 
egy kitűnő babgulyás elfogyasztása 
mellett 4 féle bort is kóstolgattunk, és 
lehetőség volt kézműves termékek il-
letve bor megvásárlására is.

Etyek – Látogatás a Korda Filmparkban

A csapó

A jelenet szereplői
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Éves szokásos közgyűlésünket a CO-
VID járvány miatt nem tudtuk az 

év első felében megtartani. Pótlására 
2021 november 9-én került sor.

Elsőként tiszteletadással megemlé-
keztünk az elmúlt időszakban elhunyt 
tagtársainkról.

Dr. Szabó János a jelenléti íven sze-
replő aláírások alapján megállapította, 
hogy az Egyesület 128 tagjából jelen 
van 79 fő, azaz a részvételi arány 61,7%, 
a közgyűlés határozatképes.

Sziva Miklós elnök a beszámolójá-
ban kihangsúlyozta azokat a nehézsé-
geket, amelyeket a járvány okozott az 
Egyesület működése szempontjából. 
Hosszabb időre fel kellett függeszteni 
a fizikai jelenléttel járó rendezvénye-
ket az előírások betartása és a saját 
egészségünk érdekében. A lehetősé-
gekhez képest igyekeztünk összetar-
tani a tagságot on-line vetélkedővel, 
és amikor lehetett azonnal rendez-
tünk szabadtéri programot illetve a 
sporttevékenységet sem függesztettük 
fel teljes mértékben.

Már 2020-ban sem tudtunk külföldi 
kirándulást szervezni és klubnapja-
ink egy részét sem tudtuk megtartani. 
Azokon a rendezvényeken, amelyeket 
sikerült megtartani, magas volt a rész-
vételi arány. Ez is bizonyította, hogy a 
tagság igényli a közös programokat, az 
összetartást.

Az Elnökség megtartotta az Alap-
szabályban előírt illetve a rendkívüli 
helyzet kezeléséhez szükséges elnök-
ségi üléseket, valamint élve jogkörével 
a programok elmaradása miatt felfüg-
gesztette a 2020. év félévi tagdíjfizetési 
kötelezettségét.

Az Egyesület pénzügyi helyzete sta-
bil, a bevételek – kiadások összhang-
ban vannak.

Az Ellenőrző Bizottság jelentésében 
megállapította, hogy a működés meg-
felel az Alapszabályban foglaltaknak 
illetve az egyesületi jogszabályoknak.

Pogány Gyula hozzászólásában ki-
emelte, hogy a 2020-ban bevezetett 
változtatás a klubnapok lebonyolítá-
sában sikeres volt, így minden klub-
napnak van házigazdája. Ez fokozza a 
tagság részvételét és aktivitását a közös 
munkában. Javasolta, hogy ez minden-
képpen maradjon meg a jövőben is.

A tagság egyhangú szavazással elfo-
gadta a 2020. évi beszámolót.

A közgyűlés következő napirendje-
ként sor került az Alapszabály módo-
sításaira, amelyek részletesen megta-
lálhatók a közgyűlés jegyzőkönyvében. 

Itt most csak néhány pontot emelünk 
ki példaként:

• az Alapszabályba bekerült az Egye-
sület rövid neve – OMNYE

• az Ellenőrző Bizottság neve Felü-
gyelő Bizottságra változik

• szükség esetén a közgyűlés on-line 
is lebonyolítható

• a 75 év feletti és legalább  5 éves 
tagsággal rendelkező tagjaink részére a 
tagdíj mértéke 600 Ft/hó

• az Adatvédelmi Szabályzat az 
SZMSZ részét képezze

Az Alapszabály módosításait a tag-
ság egyhangú szavazással elfogadta.

Ezután tisztújításra került sor, hiszen 
Sziva Miklós elnök és Pogány Gyula 
alelnök mandátuma lejárt, Komáromi 
László elnökségi tag pedig egészségi 
okok miatt kérte felmentését.

A Jelölő Bizottság a tagok közel 70%-
ának megkérdezése illetve javaslata 
alapján előterjesztette a jelölteket:

Elnöknek: Sziva Miklós
Alelnöknek: Buda Dénes
Elnökségi tagnak: Mérges István, Ta-

kács József
A szavazás előtt a jelöltek röviden 

ismertették szakmai és közösségi 
munkássságukat.

A szavazás végeredménye a következő 
lett:

Az Egyesület elnöke: Sziva Miklós
Az Egyesület alelnöke: Buda Dénes
Elnökségi tag: Mérges István
A közgyűlés az újraválasztott elnök 

zárszavával ért véget.

Egyesületünk hagyományai közé tartozik, hogy az éves 
rendes közgyűlésünket egy MOL szakmai nap keretében a 

Dunai Finomítóban tartjuk. Ebben az évben a Covid járvány 
miatt erre nem kerülhetett sor, így közgyűlésünket ezúttal 
az Óvárosi Közösségi Házban, klubnapjaink helyszínén tar-
tottuk. A közgyűlésünket kísérő szakmai előadásról viszont 
nem mondtunk le, így felkértük Dr. Holló Andrást, a MOL 
csoport Finomítói Termékfejlesztés  és Szolgáltatóközpont 
vezetőjét a fenti című előadás megtartására.

Dr. Holló András ismertette pályafutásának legfonto-
sabb lépcsőfokait 1994-től kezdődően napjainkig. Először 
a Veszprémi Egyetem Ásványolaj- és Széntechnológiai Tan-
szék PhD ösztöndíjasa majd tanársegédje volt és 2000-ben 
lépett be a MOL-hoz a Kutatás-Fejlesztés, Minőségértékelés 
és Alkalmazástechnika főmunkatársaként, majd a szerve-
zet vezetője lett. 2014–2020 között a MOL, DS K+F vezető 
szakértőjeként visszatért a Pannon Egyetemre is, már egye-
temi docensként és 2021-ben lett a MOL Csoport Finomítói 
Termékfejlesztés és Szolgáltatóközpont vezetője.

Ismertette a szervezet fő tevékenységeit, pl:
• Finomítói termékreceptúrák fejlesztését (keverőkompo-

nensek, adalékok) – új és meglévő termékek vonatkozásában 
(pl. EVO üzemanyagcsalád, XXL dízel, útépítési és építőipari 
bitumenek, gumibitumen),

• Szakértői tevékenységet folytatnak (Kereskedelem, Kis-
kereskedelem, Logisztika, Termelés vonatkozásában) – nem 
rutinszerű tudást igénylő problémákat oldanak meg,

• K+F szakértői tevékenységet folytatnak (pl. biokompo-
nens, co-processing, FIEK, RECIFUEL, 4REF) és stratégiai 
projekteket vezetnek.

Műszaki értékeléseket végeznek:
• végtermék adaléktenderek esetében (pl. motorbenzin, dí-

zel, bitumen),
• heterogén katalizátorok tendereinek esetében (pl. HBS, 

HDW, HCK, FCC, KBI),
• versenytárs termékek elemzése során (motorbenzin, dí-

zelgázolaj),
• MOL Csoporton belül és kívül szakértői – oktatási te-

vékenységet végeznek, részt vesznek a tehetséggondozásban 
(vevőtalálkozók, értékesítés, egyetemek, DSDA).

Kiemelten foglalkozott az előadó három termékkel, amelyek 
a termékfejlesztés során születtek meg:

• MOL XXL Diesel – Gazdaságos üzemanyag nagyoknak
Minden fuvarozással, szállítmányozással foglalkozó válla-

lat számára kiemelten fontos, hogy gépjárművei megbízha-
tóan és egyben gazdaságosan működjenek. A MOL ezt az 
igényt szem előtt tartva, kifejezetten a nagyméretű dízelmo-
torok működési jellemzőit és sajátosságait alapul véve fej-
lesztette ki korszerű új üzemanyagát, az XXL Dieselt.

Az XXL Diesel egy olyan korszerű üzemanyag, amellyel 
módosított összetételének és világszínvonalú adalékolásának 
köszönhetően a nagy lökettérfogatú motoroknál több mint 
3%-os üzemanyag megtakarítás érhető el, ami hozzájárul az 
üzemeltetési költségek és a CO2 kibocsátás csökkentéséhez. 
Az üzemanyag-ellátó rendszerben kevesebb lerakódás kép-
ződik, az XXL Diesel folyamatosan tisztítja az égésteret a 
lerakódott szennyeződésektől, ezáltal tisztább motorüzeme-

lést és nagyobb motorélettartamot tesz lehetővé, csökkentve 
a karbantartási költségeket.

A fejlesztés során folyamatos laboratóriumi tesztekkel, 
fékpadi vizsgálatokkal igazolták, hogy az XXL Diesel üzem-
anyag kizárólagos használatával akár 2-4 %-os üzemanyag 
megtakarítás érhető el, valamint a CO2 kibocsájtás is ala-
csonyabb. Flottatesztek (MOL Trans) valamint Partner tesz-
tek (Waberer) több mint 25 000 megtett kilométerrel is iga-
zolták a fejlesztés hatékonyságát.

A termék 2017-ben elnyerte a Nemzetgazdasági Miniszté-
rium Innovációs díját.

Figyelembe véve a fuvarozással és szállítmányozással fog-
lalkozó vállalkozások igényeit, Magyarországon jelenleg kb. 
13 töltőállomáson és 5 telephelyen érhető el az XXL Diesel 
üzemanyag.

Co-processing, biofuels
A Finomítói Termékfejlesztés és Szolgáltató Központ 

részvételével, összhangban a MOL Group 2030+ „SHAPE 
TOMORROW” nemrégiben frissített stratégájával, a Dunai 
Finomítóban sikerült megvalósítani a növényi; állati erede-
tű bioalapanyagok gázolajokkal való együtt feldolgozását.

A több évig tartó kutató-fejlesztő munka eredményeként 
olyan beruházás valósult meg, amelynek során a Dunai Fi-
nomító bioüzemanyag felhasználóból gyártóvá lépett előre. 
Az új eljárásban (ún. co-processing) nem utólag keverik a 
bio-komponenst a dízel üzemanyagba, hanem már a gyár-
tás során a fosszilis alapanyaggal együtt dolgozzák fel a 
bioalapanyagot.

Erre a célra növényolajat, használt sütőolajat és állati zsi-
radékot is használhatnak. A kőolaj és a bioalapanyag közös 
feldolgozása eredményeként a gyártott gázolaj részben meg-
újuló lesz, úgy, hogy közben minősége nem változik a kőolaj 
alapú dízelhez képest.

A kutató-fejlesztő munkában a Pannon Egyetem is részt 
vett, az ő eredményeikre alapozva a MOL már 2012-ben 
elkezdte azt a kutatás-fejlesztési munkát, amelynek során 
meghatározták a feldolgozható alapanyagok típusait és a 
minőségi elvárásait.

Éves közgyűlés Finomítói termékfejlesztés a MOL csoportban
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A fejlesztés során az alábbi főbb tevé-
kenységeket végezték:

• analitikai hátteret biztosítottak 
alapanyagok és termékek vizsgálatá-
hoz,

• katalizátor teszteket végeztek, meg-
határozták a bio-részarányokat,

• részt vettek az üzemi kísérletekben, 
analitikai és szakértői támogatással,

• rendszeresen követték a termék 
gázolaj minőségének alakulását,

• tovább keresték az új, fejlett alap-
anyagokat, azokat laboratóriumi reak-
torokban tesztelték,

• a beruházás során projekttámoga-
tást nyújtottak.

Az eljárás 2020-ban elnyerte az Ag-
rárminisztérium támogatásával kiírt 
Környezetvédelmi Innovációs Díjat.

A co-processing eljárás során előállí-
tott minden egyes liter bio-gázolaj kb. 
2,5–3,0 kg CO kibocsátás csökkenést 
eredményez a kőolajból nyert gázolaj-
hoz képest.
Gumival Modifikált Bitumen

Ez a termék a MOL csoport innova-
tív terméke, a 21. század szabadalma-
zott útépítési alapanyaga.

Az újra használat és hasznosítási elv 
jegyében a MOL és a Pannon Egyetem 
több éves kutató-fejlesztő munkával 
dolgozta ki a kémiailag stabilizált gu-
mibitument, mint új útépítési kötő-
anyagot. A termék és a gyártástech-
nológia 2009-ben szabadalmi oltalmat 
nyert.

A gumibitumen jelentős nemzetgaz-
dasági értéket képvisel, hiszen a hasz-
nált gumiabroncsok környezetbarát 
újrahasznosítása valósul meg értékte-
remtő módon.

A Pilot üzem 5 kt/év kapacitással 
2012-ben valósult meg a Zalai Finomí-

tóban, majd 2020 harmadik negyed-
évére a gyártási kapacitás 20 kt/év-re 
bővült.

A termék eleinte az útépítési bitu-
men alternatívája volt, ma a csúcsmi-
nőségű polimerrel módosított termék 
versenytársaként jelenik meg.

A gumibitumen alkalmazásának leg-
főbb előnyei:

• a normál bitumenes úthoz képest 
hosszabb élettartam érhető el,

• fáradási tulajdonságai kiválóak, 
ezért kevésbé repedezik az aszfaltút,

• nagyobb terhelhetőséget, kisebb 
nyomvájúsodási hajlamot eredményez,

• az ásványi anyaghoz való kiváló ta-
padása csökkenti a kátyúk kialakulásá-
nak esélyét,

• a hosszabb élettartam és jobb ellen-
állási képesség alacsonyabb fenntartási 
költséget eredményez,

• kisebb menetzaj érhető el,
• nagyobb a közlekedés biztonság a 

jobb vízelvezető képesség miatt.
Összességében a gumibitumen a 

meglévő anyagokkal szemben költség-
hatékony és környezet- illetve felhasz-
nálóbarát megoldást kínál.

A gyártástechnológia értékesítésével 
kapcsolatban előrehaladott tárgyalá-
sok vannak folyamatban, Tatárföldön, 
a Tatneft nevű cégnél (JV már meg-
alakult!), valamint ugyancsak folynak 
tárgyalások Romániában is. Ugyanak-
kor megkezdődtek egy 2. generációs 
gumibitumen gyártási szabadalmának 
munkálatai is.

Az előadó ezután kitért a kutatás-fej-
lesztés területén folyamatban lévő ten-
derekre. Ilyen pl. a végtermék adalékok 
kiválasztásának tendere.

Itt a cél, a végtermékek minőségi kö-
vetelményeinek és az üzleti igényeknek 

megfelelő adalékok költséghatékony 
kiválasztása.

Fontos, hogy ezt a munkát az üzleti 
igényeknek megfelelően rendszeresen 
végezzék elsősorban az üzemanyagok 
és a bitumenek vonatkozásában (3/5 
évenként felülvizsgálva!).

Ezekben a tenderekben nemcsak a 
K+F, hanem a Beszerzés, Finomítás, 
Kiskereskedelem, Értékesítés, Csoport 
szintű Üzemanyag Piaci Stratégia szak-
értői is részt vesznek.

A tenderek menete a következő:
• műszaki előírások meghatározása a 

releváns üzleti szereplőkkel,
• műszaki ajánlat és adalékminta be-

szerzése a meghívott beszállítóktól,
• laboratóriumi, esetleg üzemi tesz-

tek, elemzések elvégzése,
• műszaki és kereskedelmi értékelés.
Kitért a versenytársak (pl. OMV, 

ESSO, ORLEN, ARAL) üzemanyag 
termékeinek elemzésére is, amelyet a 
Finomítói K+F rendszeresen végez, 
elsősorban a MOL Csoport piacain 
forgalmazott üzemanyagok vonatko-
zásában.

Évente kétszer – télen és nyáron – 
végzik a vizsgálatokat. Télen jellem-
zően a gázolaj, nyáron a benzin van a 
fókuszban.

Az elemzésekből levont következ-
tetések alapján elmondható, hogy a 
MOL üzemanyagok versenyképesek, 
de továbbra is javasolt a versenytárs 
üzemanyagok monitorozása. Alkalma-
zástechnikai tesztek is javasoltak a to-
vábbi összehasonlítás céljára.

Az elhangzottakból egyértelműen 
kiderült, hogy a Finomítói Termékfej-
lesztés és Szolgáltatóközpont munkájá-
val jelentősen hozzájárul a MOL Cso-
port 2030+ stratégiai céljaihoz.

Takács József tagtársunk november 10-én úgy döntött, 
hogy próbára teszi egyesületünk tagjait és egy kis agy-

tornára tett felhívást.
Az apropó a közelgő Márton nap volt, amely nemcsak 

Márton püspökről és a libákról nevezetes, hanem manapság 
a libasültről és az újborról is. Ezt a tényt József személyesen 
is megtapasztalhatta Pannonhalmán, hogy milyen jól sike-
rült a St. Martinus névre hallgató fehér házasításuk.

Napjainkban a borászatok a Márton napra időzítik friss 
boraik kihozatalát. Ez adta az alapötletét az úgynevezett 
borkvíznek, amely tulajdonképpen egy 13+1 találatos totó-
szelvényre hasonlított. Ezt valamennyi tagtársunk megkap-
ta azzal a bíztatással, hogy minél többen töltsék ki, a telita-

lálatos szelvények tulajdonosai pedig 1 üveg bor jutalomban 
részesülnek.

A kérdésekből megismerhettük Magyarország leghíre-
sebb borvidékeit, megtudtuk, hogy az Egri bikavér legalább 
öt féle szőlőfajta borának házasítása, persze nagyon fontos 
a különböző fajták százalékos részaránya. Azt is megtud-
tuk milyen eszköz a hébér, vagy mit jelent a napjában egy 
hemina bor kifejezés.

Sajnos csak 15 fő küldött megfejtést, közülük 6 fő ért el 
telitalálatot. 

Ők a következők: Győri Endre, Bocskor Miklós, Kém Ist-
ván, Macsali Károly, Menus Gábor és Mérges István.

Márton napi –bor-kvíz

Lassan már hagyománnyá válik 
egyesületünknél, hogy András nap 

környékén disznóvágáson veszünk 
részt Kiskunmajsán a Lópofa csár-
dában. Jártunk már itt 2018-ban és 
2019-ben is, sajnos 2020 a járvány mi-
att kimaradt. Az idei disznóvágáshoz 
kapcsolódó kirándulásunk 2021. nov-
ember 23 és 25 között került megren-
dezésre. közel 40 fő részvételével.

Útban Kiskunmajsára megálltunk 
Kiskőrösön és helyi idegenvezető köz-
reműködésével meglátogattuk Petőfi 
Sándor szülőházát, amely műemlék 
épület, a mellette lévő emlékmúzeum 
állandó és időszaki kiállítások számá-
ra épült. A kettő között kapott helyet 
a Petőfi Műfordítói Szoborpark, amely 
egyedülálló módon gyűjti egybe és 
mutatja be a költő külföldi fordítóit.

Petőfi Sándor szülőházába nem le-
het elfogultság nélkül belépni. A ház 
kultuszhelyként közvetlen kapcsolatot 
jelent a költővel és azzal a környezet-
tel, amelyben világra jött. Küldetése a 
templomhoz hasonló: a szent, a meg-
őrzendő, átörökítendő hely, ide érkezik 
a zarándok, s itt a tárgyak révén köz-
vetlen kapcsolatba kerül a költővel.

A költő szülőháza, mint az ország 
első irodalmi emlékháza 1880 óta láto-
gatható, akkor nyitotta meg a Magyar 
Írók és Művészek Társasága nevében 
Jókai Mór Írófejedelem, Petőfi barátja.

A ma látható berendezett szülőház 
visszaadja az akkori mindennapi élet 
hangulatát, a berendezés visszaidézi 
azt a társadalmi környezetet, ahonnan 
a költő származik.

A kulturális program után megérkez-
tünk Kiskunmajsára, ahol elfoglaltuk 
szálláshelyeinket a Jonathermál Mo-
telben, majd szabadprogram keretében 
felkerestük a Jonathermál Élmény- és 
Gyógyfürdőt, ahol mindenki kedvére 
áztathatta reumás ízületeit.

Az esti finom vacsorát már a Lópofa 
csárdában fogyasztottuk el, ahol jó 
hangulatban tudtunk felkészülni a 
másnapi fárasztó műveletre. Reggel 
a 220 kg-os „Dezső” -6 C°-os időben 
várt a sorsára. Izgalmunkat pálinkával 
és forralt borral csillapítottuk, miköz-
ben a böllér eurokonform módon elká-
bította, majd leszúrta a disznót, Mérges 
Pisti segítségével. Megkezdődött a per-
zselés, tisztítás, darabolás, feldolgozás.

Közben bőséges disznótoros reggelit 
fogyasztottunk el, majd a derűs, kelle-
mes időben sétát tettünk a közeli hor-
gász tóhoz. Voltak, akik beiktattak egy 
kis városnézést Kiskunmajsán, mások is-
mét felkeresték a jótékony hatású fürdőt.

A zenés disznótoros vacsora ismé-
telten a Lópofa csárdában volt. Volt 
itt minden finomság, orja leves, töltött 

káposzta, különböző sültek, hurka kol-
bász, italok, minden, ami szem szájnak 
ingere. A jó hangulatú buli éjfélig tar-
tott.

Másnap a reggeli után még kóstolót 
is kaptunk majd elindultunk hazafelé. 
Ezúttal sem hagyhattuk ki Soltvadker-
ten a Szent Korona Cukrászdát, ahol 
finom süteményeket fogyasztottunk és 
be is vásárolhattunk.

Remek program volt, köszönet a 
szervezőknek, nem utolsó sorban Né-
meth Ernő „bátyánknak”. Folytassuk 
jövőre is!!!

Egy újabb jópofa buli a Lópofa csárdában…
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Unokáink, gyermekeink és családtagjaink védelme érde-
kében úgy döntöttünk, hogy a tervezett Mikulás napi 

ünnepséget ebben az évben nem tartjuk meg.
Tagtársaink részvételével viszont szerveztünk egy évzáró 

összejövetelt, 2021. december 14-én, így a találkozás és a jó-
kedvű beszélgetések ezúttal sem maradtak el. Lelkes hölgy 
tagjaink finom szendvicseket készítettek, szomjoltónak pe-
dig kiváló borok és üdítők kerültek az asztalokra.

Sziva Miklós elnök értékelte a 2021-es évünket, majd 
Mérges Pista elénekelte Ady Endre „Kis karácsonyi ének” 
c. versét, amellyel megadta a karácsonyi klubnap alaphan-
gulatát.

Török Sándor alpolgármester úr is megjelent klubnapun-
kon és átadta a városvezetés jókívánságait mindannyiunknak. 
Ezután Buda Dénes bemutatta a 2022-es év program terve-
zetét, amely nagyon változatosnak ígérkezik. A Márton napi 
bor-kvíz nyertesei is most vehették át a megérdemelt díjakat 
Takács József kvízmestertől.

Tolvaj Gábor tagtársunk bemutatta az általa érdekesnek 
talált, Jézus születéséhez kapcsolódó képzőművészeti alko-
tásokat, majd a program zárásaként Mérges Pista előadta 
József Attila, a „Betlehemi királyok” c. megzenésített versét.

Az évzáró klubnap nagyon jó hangulatban, beszélgetések-
kel, borozással zárult.

Az év folyamán rendszeresen megtartjuk a heti kétszeri 
gerinctornát, és elindítjuk az OMNYE házi asztalite-

nisz bajnokságot.

Január – időpont még nem egyeztetett
Nemzeti Galéria, Szinyei Merse Pál kiállítás – tárlatveze-
téssel, utazás: vonattal – szervezi: Buda Dénes – előzetes 
jelentkezés december 20-ig, Ebéd – Budafokon, szervezi: 
Juhász Attila

Január 18. (tartalék nap: 25.) – Klubnap, Házigazda: Pogány 
Gyula

– Hogyan dolgozik a közvéleménykutató – Előadó: 
Závecz Tibor
– A nyugdíjas korúak fittsége – EU projekt keretében foly-
tatott felmérés és következtetések előadó: Dvorák Márton 
Február 15. – Klubnap. Házigazda: Macsali Károly
– Mit kell (lehet) tennünk a lokális és a globális klíma ja-
vítására?  Előadó: ???
– A VGMK-k megalakulása, virágzása és megszűnése. 
Előadó: Németh Ernő
– OMNYE az „Ezüst években” Rólunk volt szó: 2013.  
Előadó: Buda Dénes

Február 25 vagy 26 – OMNYE-Farsang –  felelős: Sziva Mik-
lós és a szervező bizottság

Március 22. – Klubnap, Házigazda: Tolvaj Gábor
– Munkám, amire szívesen emlékszem. Előadó: Dr. Fehér 
Pál, Dr. Szalmásné Dr. Pécsvári Gabriella, Balai Mária
– Kiállítás az OMNYE tagok alkotásaiból (koordinál: 
Buda Dénes)  
– OMNYE az „Ezüst években” Rólunk volt szó: 2014 - 
Előadó: Buda Dénes

Március: színházlátogatás 

Április – Közgyűlés (külön program szerint) Sziva Miklós 
Április 19. – Hátizsákos kirándulás a Börzsönybe, a király-

réti tanösvényhez az egyesületi tagoknak és az unokák-
nak.  Utazás vonattal, szervezi: Balai Mária

Május – Kirándulás a Jeli Arborétumba – amikor nyílnak a 
rhododendronok, azaleák – szervezi: Pogány Gyula, ebéd: 
Dabronkai csárdában

Május – külföldi kirándulás – Észak Erdély – szervezi: No-
vák Ferenc

Június 7. – Klubnap, Házigazda: Mérges István
–Séta bölcsőhelyem körül – Előadó: felkért egyesületi tag 
– Háztartási praktikák. Előadó: Németh Ernő

Június 27-július 2. juniális a Csónakházban – szervezi: Sziva 
Miklós, Mérges István

Augusztus – belföldi kirándulások  
– augusztus első fele – Paksi Atomerőmű, Bölcske – egy na-

pos kirándulás, szervezi: Mérges István
– augusztus 28. – szeptember 1. – Hévíz és környéke – 4-éj-

szakás kirándulás (elhelyezés: Hévíz, Erzsébet Hotel) szer-
vezi: Sziva Miklós, Mérges István

Szeptember 13. – Klubnap Házigazda: Buda Dénes
– Az FCC beruházás története. Előadó: Gombás Vilmos
– Képzőművészeti élményeim. Előadó: Tolvaj Gábor 
Szeptember 25-30 külföldi kirándulás 
– Albánia szervezi: Novák Ferenc – Gombor István

Október – színházlátogatás
Október 18. – Klubnap Házigazda: Macsali Károly
– Világjáró Klub előadások :
– Cseh Béla Kaliforniai élményei
– Szabó János mexikói utazása
–  OMNYE az „Ezüst években” Rólunk volt szó: 2015 – Elő-

adó: Buda Dénes

November 15. Klubnap Házigazda: Tarnóczi Sándorné 
– Holt nyelv-e a latin? Előadó: Somfay István
– Erotika a képzőművészetben – Előadó: László Bandy
– OMNYE az „Ezüst években” Rólunk volt szó: 2016 – Elő-

adó: Buda Dénes
November 22 – 24 – Disznóvágás, Kiskunmajsán  – szervezi: 

Sziva Miklós Németh Ernő

December 3. – Mikulás ünnepség az unokákkal – szervezi: 
Sziva Miklósné

– Az új MOL székház meglátogatása 

(A járványhelyzet alakulása szerint változhat!)

ÉVZÁRÓ KLUBNAP Az OMNYE 2022 éves programja

Olajipari Műszaki
Nyugdíjasok Egyesület
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