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Nem ad valós képet az MTMR 
 

Az Olajipari Szakszervezet szervezésében, a Mol által a szakszervezetnek ilyen célra biztosított anyagi 
támogatásából, 2013. szeptember 19-21 között Várgesztesen került sor arra az őszi oktató konferenciára, 
melyen munkajogról, munkavédelemről és munkahelyi kommunikációról hallhattak előadásokat 
szakszervezeti bizalmi munkatársaink. 

 
Az érkezés napjának délutánján, 

Kovács László elnök részletekbe 
menő tájékoztatás adott az eltelt 
időszak szakszervezeti 
munkájáról, eseményeiről, 
valamint a felmerült aktuális 
problémákról, megoldandó 
feladatokról. 

Ezt követően vélemények és 
felhatalmazás hangzott el a Mol 
bérpolitikája és ösztönző 
rendszerei kapcsán, az Olajipari 
Szakszervezet által, a 
munkáltatóval szemben 
képviselendő érvrendszerekről. 

(Érdekességként megemlítem 
azt, hogy a Larskol Tanácsadók 
végezte a Mol munkaköri rendszer 
kialakítását, ezen belül a 
munkakör értékelést, besorolási 
rendszert és a bérpolitikát. 
Érdemes egy pillantást vetni 
honlapjukra: www.larskol.hu 
B.J.) 

A hozzászólásokban elhangzott, 
hogy a formalizált 
teljesítményértékelési rendszer 
nem váltotta valóra a 
teljesítményértékelés 
korrektségéhez fűzött 
munkavállalói elvárásokat. 

Az is felmerült, hogy a vezető 
részéről szinte minden esetben 
érzékelhető, erőteljesen szubjektív 
értékítélet után hiába fordulnának 
a dolgozók a szervezet 
humánerőforrás szakembereihez, 
mert meggyőződésük, hogy 
„ezek” egy követ fújnak, ahol a 
cég iránti feltétlen lojalitás számít 
és nem a valóság. 

A kollégák kifogásolták, hogy a 
MTMR nem a valós képet adja az 
alkalmazottak munkájáról, hiszen 
a szubjektív elemek nagyobb 
helyet kapnak az értékelés során, 
mint a tényleges teljesítmény. 

Elhangzott, hogy a 
vezető/beosztotti viszony közötti 
szimpátia vagy antipátia nem 

tükröződhet vissza az 
értékelésben. 

Az értékelő rendszer nem 
megfelelő módon kérdez rá a 
teljesítményre, vagy a 
munkavállaló által nem 
befolyásolható körülményekre 
fekteti a hangsúlyt (termelő 
üzemekben a téli időjárás-függő 
gőz-víz, vagy a bedolgozás 
mennyisége, stb.). 
A nem befolyásolható 
körülmények kapcsán felmerült a 
Mol által alkalmazott kollektív 
büntetés kérdése is, amikor 
például valamely munkavállaló 
munkahelyi balesete esetén, a 
teljes munkahelyi kollektíva 
hátrányos megkülönböztetésben 
részesül. Ehhez hasonló 
faramuciság a Mol részéről az is, 
amikor egy alkoholszondás 
ellenőrzéskor valakinél (nem 
részeg állapotú emberre gondolok, 
mert olyan errefelé – Mol 
munkavállaló esetén – még a fehér 
hollónál is ritkább) a 0,50 
ezreléket meghaladja, akkor a 
többiek is bűnhődnek. 

Szóba került a 360 fokos 
értékelés igénye, amelynek 
lényege, hogy az értékelt 
munkatárs éppúgy véleményt 
alkothat főnökeiről, mint felettese 
róla, egy gondosan összeállított – 
szubjektivitást erősen szűkítő – 
kérdőív és teljesítményskála 
segítségével. Előnye abban rejlik, 
hogy átfogó módon nyújt 
információt az adott munkahely 
dolgozózóiról és vezetőjükről. 

Ezen belül fel lehetne mérni a 
munkahelyi elégedettséget a 
vezetővel, a munkahellyel, a 
munkával, a fizetéssel és a 
juttatásokkal kapcsolatosan. 

Ennek megvalósításához a 
cégvezetésnek kellene felismerni 
azt, hogy a vezető igazságossága 
és a vezetőbe, munkahelybe vetett 
bizalom szoros összefüggésben áll 

egymással – ez pontosan nyomon 
követhető volt a legutóbbi 
„elégedettségi” vizsgálat után... 

Többen felvetették, hogy a 
Molban kialakított „HAY 
bérszint” csupán célirányos 
szemezgetés eredménye, aminek 
elfogultság nélküli felülvizsgálata 
(a logisztikán is) égetően 
szükséges. Egy ehhez kapcsolódó 
– szubjektív válogatástól mentes – 
újabb felmérés lehetővé teszi, 
hogy a munkavállalók 
összehasonlítsák az egyes 
területeken/szektorokban, és a 
saját munkaköreikben fizetett 
alapbéreket és jövedelmeket.  

Jelenlévő munkatársaink, a 
megsokszorozódott 
adminisztrációs munkák miatt 
felvetették a műszakvezetői 
adminisztrátor státusz 
létrehozását, hiszen egy 
műszakvezetőnek elsősorban az 
üzemeltetéssel és nem valakik 
által kitalált „papírmunkával” kell 
foglalkoznia. 

Többen jelezték, hogy a 
túlmunka díjazása sok esetben 
nem felel meg a törvényi 
előírásoknak. 

Elhangzott az is, hogy a 
létszámleépítéskor valószínűleg 
túllőttek a célon, hiszen egyre-
másra hívják vissza az elküldött 
kollegákat. Itt merült fel az is, 
hogy az így visszahívott, 
helyismerettel és megfelelő 
tudással rendelkező, képzést nem 
igénylő munkatársainkat – etikai 
színvonal alatti hozzáállással 
kihasználva kiszolgáltatott 
helyzetüket – nagyon alacsony 
bérrel veszik vissza, ami kapcsán 
felmerül a gyanú a Mol lehetséges 
jövedelemcsökkentési törekvését 
illetően, elsősorban a fizikai 
munkavállalók körében. 

A második napon meghallgattuk 
dr. Kiss Mihály munkajogász 
több órás – délutánba nyúló – 
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előadását az új Munka 
Törvénykönyvvel (MT) 
kapcsolatban. 

Kérdésekre válaszolva, az 
előadó kifejtette a szakszervezeti 
tisztségviselők szerepét és jogait, 
elsősorban a helyi szintű, valamint 

a vállalati munkaügyi 
egyeztetéseket, munkaügyi vitákat 
megelőző döntésekben. 

(folyt. a következő oldalon)
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Meghallgattuk a munkavállaló 
jogait arra az esetre, ha a törvény 
által nem engedélyezett, 
személyes szférába való 
bármilyen jellegű betekintés okán 
technikai jellegű eszközöket vesz 
igénybe a munkáltató. Itt merült 
fel több olyan – konkrét példák 
említése mellett – titokban 
felszerelt, nem látható, vagy csak 
nehezen felfedezhető kamera léte 
is, amiről a munkavállalók csak a 
„zuhanyhíradókban” szereznek 
tudomást. 

Az egészségügyi 
szűrővizsgálatok eredményének 
munkavállalókat érintő 
jogosultságokról tartott előadás 
kapcsán – többek között – 
megtudhattuk azt is, hogy a 
megvizsgált munkavállalónak 
teljes körű – akár írásos – 
felvilágosítást kell kapnia 
egészségi állapotáról. 

Részletekbe menő tájékoztatást 
hallottunk a szabadság 
kiadásának, a túlóra 
elszámolásának, a munkaidő 
elszámolásának szabályairól. 

A legtöbb kérdést az új 
sztrájktörvény kapcsán kapta az 
előadó. Kimerítő válaszaiban 
elmondta, hogy mire kell 
vigyázni, mit kell figyelembe 
venni és milyen törvényes 
lehetőségei vannak egy esetleges 
sztrájknak. Az ilyen esetben 
elégséges szolgáltatás kapcsán is 
adott olyan tanácsokat, amelyek 
mindig hasznosak lehetnek egy 
érdekvédelmi szervezetnek. 

Somlai Szilárd LIGA 
munkavédelmi szakértőtől a 
munkavédelemmel, munkarenddel 
kapcsolatos előadást hallottunk. 

Elöljáróban hallhattunk 
biológiai veszélyforrásokról, 
valamint a fizikai 
veszélyforrásokról. 

Majd arról beszélt hosszasan, 
hogy rákkeltő környezetben 
milyen a munkavégzés jogi 
háttere és mindez milyen 
felelősséggel, kötelezettségekkel 
jár a munkáltatóra nézve. 
Hallhattunk a rákkeltő 
expozícióban végzett munkáról, 
illetve a munkáltató ezzel 

kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettségéről. Megtudtuk azt 
is, hogy a munkáltatónak 
rendszeresen monitorozni és a 
munkavállalók tudomására kell 
hozni az expozíciómérés 
eredményeit. 

A védőeszközök munkavédelmi 
kritériumai, és a védőeszközök 
kiválasztásában az 
érdekképviselet szerepe és 
feladatai című fejezetben 
megtudtuk, mire kell odafigyelni 
az ilyen eszközök 
használatbavételekor.. 

Befejezésként, jelen sorok írója 
a munkahelyi kommunikációról 
tartott volna előadást, azonban 
mintegy 20 percnyi bevezetést 
követően egy olyan témánál 
ragadt le a hallgatóság, ami a Mol 
létszámleépítésekkel kapcsolatos 
hamis információiról és annak a 
munkavállalók körében máig ható 
következményeiről szólt. 

Brunecker Jenő 

 

Az Apple segítségével rabosítják az embereket? 
 

Már régen sejthettük, de hivatalosan is kiderült, hogy a világ legnagyobb internetes cégei 
együttműködnek a világ vélhetően összes nemzetbiztonsági hivatalával. Ez bizonyos esetekben, például 
bűncselekmény megalapozott gyanúja, rendőrségi, bírósági vagy ügyészségi kérés esetén rendben is van. 
Más esetekben azonban már nem annyira. Aki tesz valamit az interneten, annak tisztában kell lennie 
azzal, hogy digitális nyomot hagy maga után. És az bármikor követhető. 

 
Régen azt mondták, hogy a telefonnal nemcsak 

egy hasznos készülék került a lakásokba, hanem 
egyben a lehallgatás eszköze is. Mármint 
nemcsak a telefonos beszélgetések, hanem a 
lakásban zajló élet lehallgatásának eszköze is. 

A mobiltelefonról is tudjuk, hogy összes SMS-ünk, 
minden hívásunk, minden beszélgetésünk, 
ismerőseink telefonszámai hozzáférhetők azok 
számára, akik valamilyen okból kíváncsiak rá. 

Sőt, ha az akkumulátort nem vesszük ki belőle, 
kikapcsolt állapotban is lehallgatható akár a mellette 
folytatott beszélgetés is. 

Az újabb lépcsőfok az internet lett. Saját 
kapcsolatunkkal beengedjük a lakásunkba az egész 
világot. Mindent megtudhatnak rólunk, a kamerás 

számítógépek nem csak hallhatnak, de láthatnak is 
bennünket. 

Az okos telefon a legfrissebb eszköz, amely további 
lehetőségeket biztosít felderítésünkre. Telefonálási 
szokásaink, fényképeink, a bankszámlánk, 
ismerőseink vonzzák a nemzetbiztonsági, 
kereskedelmi vagy simán rablási célú érdeklődést. 

Erre további szívlapátokkal tudnak rátenni. 
Felállva tapsol a digitális világ, mert megjelent a 

legújabb iPhone, az 5S. Új technológiát is hozott 
magával, pontosabban először alkalmazza a 
mobiltelefonok világában. Az ujjlenyomatos 
azonosításról van szó. Ezentúl nem kóddal, hanem az 
ujjlenyomatukkal léphetnek be okos telefonjukba az 
Apple elkötelezett hívei. 
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És amit egyszer bevittünk az okos telefonunkba, azt 
már sok mindenki elérheti. Ha akarja. És miért ne 
akarnák… Nem csodálkoznék rajta, ha több tízmillió 
– amúgy vétlen és büntetlen előítéletű – ember 
kerülne rabosításra a tudta nélkül. Arról nem is 
beszélve, hogy egy ujjlenyomattal igen sokféle 
módon lehet visszaélni. 

Csak remélni tudjuk, hogy az Apple (és a követő 
cégek) rendszere teljes körű biztonságot tud nyújtani 

ügyfelei egyik utolsó titkának megvédésére. Állítólag 
az ujjlenyomat csak a készüléken kerül rögzítésre, 
központilag nem, de a digitális cégek már sok 
mindennel próbálták eloszlatni a korábbi aggályokat, 
később mégis kiderült, hogy a tamáskodóknak volt 
igazuk. 

Naiv 
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A vérszomjas osztrák Haynau rémuralma Aradon 
 

Az aradi vértanúk azok a honvédtisztek, akiket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es 
szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek 
száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az 1849. október 6-án kivégzett tizenhárom 
honvédtisztet nevezi így, gyakran használva a tizenhárom aradi vértanú, illetve az aradi tizenhármak 
elnevezést is. 

Ha arra jársz, pötyögd be útvonalkeresődbe a Piata 13 Martiri címet és fejet hajthatsz az osztrákok 
által megölt 13 aradi vértanú kivégzésének helyszínén 1890-ben állított emlékmű előtt. (a szerk.) 

 

Reggel fél hat órakor Uthyka főporkoláb két más 
porkoláb kíséretében megjelent. Az egész várőrség 
talpon és fegyverben volt, a falakra felvont ágyuk 
mellé égő kanóccal állottak ki a tüzérek. A nyomorult 
osztrákok féltek Arad város polgárságától, - ezért volt 
e szörnyű előkészület. 
Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Lázár Vilmos és 
Schweidel József kivégzése 

A négy vezér némán szorított kezet egymással s a 
szomorú menet a leeresztett várhídon a sánszok felé 
megkezdődött. Baló, Bardócz, Markhót és Winkler 
lelkészek egy-egy elítélt mellett haladtak. Dessewffy 
mély megvetéssel beszélt hangosan a "németekről", a 
többi hallgatott. A vár VI. számú kapuja melletti 
sánszba megérkezvén, a vértanuk mellett haladó 8-8 
katona szembeállt velük, kikről a láncot levették, de 
kezeiket kötéllel összekötötték. Az áldozatok még 
utolsó kéréseiket intézték lelkészeikhez, s az alatt 
Kiss Ernő kivételével a többinek bekötötték a szemét. 
Ezek fél térdre ereszkedtek, mialatt 3-3 katona 
közvetlen előttük célba vette őket. Tichy suhintott 
kardjával és Dessewffy, Lázár és Schweidel 3-3 
golyó által eltalálva. holtan terült el a földön. Kiss 
Ernőnek csak vállait érte a golyó, ő fél térdre bukott; 
erre Tichy intésére odarohant egy gránátos és a 
tábornok fülébe lőtt, A negyedik áldozat is elesett : a 
XIX. század legnagyobb gonosztettének egy része 
befejeztetett. Bardócz minorita kivette Schweidel 
kezéből a vérével befecskendezett kis ezüst 
feszületet, hogy a tábornok fiának adja át, ki 
honvédszázados volt atyja ezredében és szintén az 
aradi vár foglya, a négy holttest ott maradt a sáncban 
a katonaság és a papok visszatértek a várudvarra, 
hogy most már a hóhérral szaporodva végezze be az 
osztrákok bosszúszomja a vértett másik részét. A 
négy halottat aztán este ásták el a vársánszban, 
honnan még azon éjjel elvitték Kiss Ernő holttestét, 
egy év mulya Dessewffyét, de Lázár és Schweidel ott 
alussza örök álmát a kivégzés helyén jelenleg is. 

Midőn a lövések eldördültek, a bitófára ítélt kilenc 
áldozat tisztában volt vele, hogy a hírlelt 
megkegyelmezésnek vége s most már alig egy órájuk 
van még az életből. A visszaérkező Tichy őrnagy 
hamar elővezettette a tábornokokat. Először érkezett 
le az udvarra Nagy-Sándor, ki aztán valamennyi 
bajtársát szeretettel üdvözölte. Utoljára érkezett 
Damjanich, kinek törött lábán még a súlyos láncot is 
kellett cipelnie s csak mások segélyével bírt lejönni 
az emeletről. Számára egy ronda szemetes-kocsit 
rendelt ki Howiger tábornok s arra is sintérlegények 
által akarta fölsegíttetni, de Damjanich Bott hóhért 
kérte meg, hogy segítse föl s azután megindult a világ 
leggyászosabb menete, ki a várkapun, a 
zsigmondházi mezőre, az új-aradi országúton. A 
tábornokok fekete atillát viseltek az egy Leiningen 
kivételével, kinek meghagyták honvéd-tábornoki 
ruháját s abban is végezték ki. Damjanich mellett ült 
egyházi díszben Szombati görög katolikus lelkész, 
szemközt vele piros és aranypaszománttal díszített 
ruhában a hóhér. Az áldozatok hat sorjában mentek 
lelkészeikkel, köröttük a katonaság, hadbírák, 
porkolábok. Mind a kilencnek keze-lába megvolt 
láncolva, a láncon súlyos lakat. Az egyik fordulónál 
megpillantották az egy sorjában fölállított kilenc 
gerendát, melyeket egy épülőfélben levő házból 
vettek el. Vécsey megdöbbenve nézte az alacsony 
cölöpöket s megjegyzést tett rájuk. Nemsokára 
odaértek s a katonaság négyszögben vette körül a 
bitókat. Az országúton lévő száraz híd alatt dolgozó 
néhány ács erre közelebb ment a jelenethez és 
végignézte azt. A hely körül óriási kört vontak a 
dragonyosok, hogy nép ne juthasson a közelbe. 
Aulich Lajos 

Tichy őrnagy előrendelte Zinner hadbírót s még 
egyszer felolvastatta vele az ítéletet. Aulich 
tiltakozott az ítéletben foglalt hazugságok ellen. 
Uthyka porkoláb előlépett és a szokásos módon 
háromszor kegyelmet kért az elítélteknek. Tichy 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


stereotip válasza ez volt mindannyiszor - Istennél a 
kegyelem! 
Pöltenberg Ernő 

Poeltenberg egy pillanatnyi haladékot kért, 
odalépett bajtársaihoz és sorba csókolta őket. Aztán a 
bitófa alá lépett, fölállott a zsámolyra. A hóhér a 
kötelet a nyakára teszi, s a vasszögre ráhurkolja. 
Egyik pribék kikapja a zsámolyt Poeltenberg alul, a 
másik kettő teljes erővel húzza lefelé két karját és 
rákapaszkodik, hogy kinyújtsák a felakasztott testet. 
A hóhér erőlködik, hogy az áldozat nyakát kitörje, 
azonban Poeltenbergnek igen izmos, bikanyaka volt s 

a hóhér sokáig vesződött vele, míg végre célt ért. A 
vértanú haláltusája hosszú és szörnyű volt s Tichy 
őrnagy kárörömmel nézte az első akasztást. 
Török Ignác 

Török fejéről lehull parókája, mely kopasz fejét 
födte. A hideg őszi levegőtől az agg katona 
sírógörcsöt kapott. - Nem szégyelli magát - kiáltott rá 
Tichy a lóról - sírni, mint egy gyerek Török 
kiegyenesedett, befödve fejét. - Szégyellje magát ön, 
hóhérlegény! 

(folyt. a következő oldalon) 
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Lahner György 
 Harmadik áldozat Lahner volt, ki nagy 

léleknyugalommal- halt meg. 
Knézich Károly 

Knézics Károly eddig folyton imádkozott magában. 
Ő volt az egyetlen, ki szemüveget viselt s ez leesett 
szeméről, mikor a porkoláb öt (a reglement 
rendelkezése szerint) odataszította a 
hóhérlegényekhez. Knézics utána hajolt, hogy 
fölvegye. - Hagyja ott! - rivallt rá Tichy őrnagy - lát 
maga az akasztófán úgyis. Knézics megvetőleg nézett 
rá s fellépett a zsámolyra. Pár perc múlva ő is az 
Örökbíró előtt állott. 
Nagy-Sándor József 

- Hodie mihi, cras tibi! (Ma nekem, holnap neked!) 
- mondá a legvitézebb huszár, midőn föllépett s 
"Éljen a Haza!" kiáltással lehelte ki lelkét. 
gr. Leiningen-Westerburg Károly 

A hóhér fölkapta Leiningent a bitóra s a pribékek 
belekapaszkodtak. A magas termetű hős lába leért a 
földre, a hóhérlegények erőlködtek, a mester 
csavargatta az áldozat nyakát jobbra-balra, míg végre 
nagy tusakodás után sikerült öt megfojtani. A 
lelkészek elfödték arcukat és térdre borultak, 
imádkozva. Damjanich e kínzás láttára odaszólt 
Tichyhez - Mire való ez a kínzás, miért nem köttök 
agyon minket. - Mert így kell lenni - válaszolt az 
osztrák tiszt. - No, te is sokra vitted - szólt Damjanich 
megvetéssel Tichyhez, kivel egykor egy ezredben 
szolgált - Hóhérlegény lett belőled. Leiningen 
felakasztatását tulajdon nagybátyja, gr. Leiningen 
Keresztély császári tábornok sürgette. 
Damjanich János 

- Azt gondoltam, én leszek az utolsó, mert a 
csatában mindig első voltam. Nehezen szállott le a 
szekérről, a lelkészek támogatásával. Vécsey eddig 
nyugodtan nézte végig a többiek oly kínos halálát, de 
most odasietett Damjanichhoz és többször 
megcsókolta, amíg a porkoláb a láncokat szedte le a 
hősök virágáról. A pribékek megragadták öt. - Hohó, 
lassabban! - szólt Damjanich - nálam nélkül úgysem 
mentek semmire. A bitó alá állván, fölsegítették a 
zsámolyra. Egy fejjel volt magasabb a bitófánál. A 
hóhér zavarban volt s utasításokat adott legényeinek, 
hogy a hős lábait, hogy kapják föl majd, midőn a test 
zuhan a zsámolyról. - Vigyázzon a szakállamra - 

mondá Damjanich - arra kényes voltam mindig. A 
hóhér kíméletesen köté meg a hurkot a hatalmas, 
izmos nyakon. 

Egy intésére a pribékek kikapták a zsámolyt 
Damjanich alul. - Szegény Emíliám! Éljen a haza! - 
kiáltá a hős, kinek törött lábát térdben akarták 
hajlítani a pribékek, míg fönn a mester kínlódott a 
szilárd nyakcsigolyával. A vértanú iszonyúan 
szenvedhetett e pár perc alatt, mert teste hol 
összerándult, hol meg kiegyenesedett. Tichy őrnagy 
kigyönyörködhette magát Damjanich kínjaiban: a 
hatalmas lélek nehezen hagyta el a hatalmas testet. 
gr. Vécsey Károly 

Felállott a zsámolyra s hosszú haláltusa után kimúlt 
ő is. A hóhér fülét Vécsey mellére tette s hallgatózott: 
a halál konstatálása után még teljes egy percig 
működött a vért hajtó szív, növelve a kivégzett 
kínjait. Tichy őrnagy "imához!" vezényelt, a gaztett 
után jött a komédia, mintha a gyilkosok az 
áldozatokért imádkoztak volna. Aztán pár bakát őrül 
hagyva ott, elment a katonaság. A népet délután 
odabocsátók az áldozatok megtekintésére, estére 
pedig levetkőztetve őket, dobták bele a hirtelen ásott 
sírgödrökbe az áldozatokat. A ruha és a hullák a 
bakóéi voltak, ki aztán néhány holttestet jó pénzért 
eladott. Így szabadult ki rögtönzött sírjából még az 
éjjel Damjanich, Lahner, gr. Vécsey és gr. Leiningen, 
- a többi ma is ott porlad és minden keresés hasztalan, 
hogy megtalálják őket. Damjanich és Lahner 
holttestét Mócsás vitték, Csernovics Péter, a nábob 
birtokára, hol jelenleg is pihennek, Vécsey az aradi 
régi temetőben nyugszik, Leiningen Boros-Jenön, az 
Atzél-család sírboltjában, Kiss Ernő ittebei birtokán, 
Dessewffy pedig Margonyán, családi sírboltjában. 

Vécsey Károly büntetését azzal súlyosbították, 
hogy végig kellett néznie társai kivégzését, mert őt 
akasztották fel utolsónak. A vértanú tábornokok 
sorban elbúcsúztak egymástól, Vécseynek már nem 
volt kitől búcsút vennie, ezért Damjanich holttestéhez 
lépett és megcsókolta Damjanich kezét. 

*  * * 
1849. október 6-án, a pesti Újépület – mai 

Szabadság tér – udvarán kivégezték Batthyány 
Lajos grófot, az első független magyar kormány 
elnökét. 

*  *  * 
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Miután a hazugságoktól hemzsegő ítéletekben a 
tizenhárom vértanú összes ingó és ingatlan 
vagyonának elkobzása is kimondatott, a hiénák rá 
estek a kivégzettek vagyonára, különösen Kiss 
Ernőnek több milliót érő bánáti birtokára, gazdag 
kastélyaira és pazar ingóságaira, mik közt ezüst 
asztalkészletek, tömérdek ékszer, ruha, paripák stb. 
voltak. 

Midőn ruháit Aradon elkótyavetyélték, az aradiak 
egy része olcsón hozzájutott egy s más tárgyhoz, 
melyet aztán később az aradi ereklye-múzeumnak 
engedtek át. Egy ottani úr a többi között Kissnek egy 
kékcsíkos fehér flanelt-öltözetét is megvette, melynek 

zsebében V. Ferdinánd királynak Kisshez intézett 
magánlevele volt. Ebben meghagyja Kissnek, hogy 
bocsássa magát a magyar hadügyminiszter 
rendelkezésére, lépjen át a magyar seregbe s legyen 
ott is híve "az ön jóakaró királyának". E levél, 
melynek e tartalmát néhai özv. Csiky Lajosné, volt 
főszolgabíró özvegyétől tudom, jelenleg lappang 
valahol, de szolgálatot tenne történetírásunknak az, ki 
fölfedezné hollétét. 
 
(Részlet Kacziány Géza: Magyar vértanuk című 
könyvéből, Budapest, 1905.) 
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Szabadság és megtorlás 
 

1956. október 23-án, Budapesten kezdődött a diktatúra elleni forradalom és a szovjet megszállás elleni 
fegyveres felkelés. 1956. október második felében a kommunista diktatúra ellen - főleg az egyetemi 
diákság részéről - országszerte meginduló tiltakozások október 23-án, Budapesten válnak forradalmi 
tömegmozgalommá. 

 

A Bem-szobornál tartott szimpátiatüntetés 
hamarosan rendszerellenes tömegdemonstrációvá 
vált, ezt kifejezve a tömeg átvonult a Parlament elé, 
ahol a közel kétszázezer főre gyarapodott tiltakozók 
meghallgatták Nagy Imre reformokat ígérő beszédét. 
Közben a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úti 
Sztálin-szobrot, a kommunista diktatúra egyik 
jelképét. A Magyar Rádió épületénél estére 
ostromállapot alakult ki, s a fegyverhez jutott 
felkelők hajnalra elfoglalják azt. 

Megalakult a Nagy Imre vezette többpárti koalíciós 
kormány, elkészült a pártprogram, bejelentették 
kilépésünket a Varsói Szerződésből, majd az ország 
semlegességét. Megkezdődtek a tárgyalások az orosz 
csapatok magyarországi kivonásáról. Okt. 31-én 
Király Béla vezetésével megalakult a Nemzetőrség. 

A Szabad Európa Rádió folyamatosan bátorította a 
felkelőket a további harcokra azt ígérve nekik, hogy a 
nyugati hatalmak segítségükre lesznek. 

Október 29-én vált ismertté, hogy izraeli csapatok, 
egyiptomi támaszpontokat támadtak meg a Szuezi-
csatorna térségében. 

Az USA arról tájékoztatta az Szovjetuniót, hogy 
Magyarországot és Lengyelországot nem tekinti 
lehetséges katonai szövetségesének. Így a 
Szovjetunió szabadon beavatkozhatott 
Magyarországon. 

1956. november 4-én hajnalban indult meg a 
szovjet hadsereg magyarországi inváziója, aminek 
célja a forradalom leverése, a szocialista blokkból 
kilépni szándékozó, Nagy Imre vezette kormány 
megdöntése és a demokratikus rendszer felszámolása 
volt. A következő napokban a világ felháborodva, ám 
tétlenül figyelte, ahogy a szovjetek páncélosaikkal 

megszállják Magyarország városait,. A Vörös 
Hadsereg támadását természetesen a forradalom hívei 
nem nézték tétlenül, Budapesten és az ország számos 
pontján elkeseredett fegyveres harc kezdődött a 
szocialista szuperhatalom bevonuló erőivel szemben.  

A harcokban a titkosítás alól feloldott adatok 
szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett 
el. A forradalom következményeként kb. 
negyedmillió magyar hagyta el az országot, nyugatra 
menekülve. 

A forradalmat a szovjet csapatok fegyverrel 
fojtották vérbe, melyet a szovjetek által hatalomra 
emelt Kádár-rezsim leszámolása követett, miután a 
szovjetek felszólították Kádárt a bosszúállás 
megkezdésére. 

1958-ban koncepciós bírósági ítéletet követően 
meggyilkolták: Nagy Imrét, Maléter Pált, Gimes 
Miklóst, Losonczy Gézát és Szilágyi Józsefet. 

A következő években mintegy 500 embert végeztek 
ki a forradalomban való részvételért, több mint 
21 668 személyt börtönöztek be, 16-18 ezer főt 
internáltak.  Mindezt az amnesztia ígérete után, és 
úgy hogy a résztvevők jelentős része elmenekült az 
országból. 

A börtönökben sokakat brutálisan vallattak, 
megkínoztak, köztük számos nőt és kiskorút is. Az 
1957. évi 4. törvénnyel lehetővé tették a 16 év feletti 
fiatalkorúak esetében is a halálbüntetés kiszabását. 
(Lásd: Mansfeld Péter kivégzése!) 

A szovjet hadsereg által elfogottak közül további 
több száz főt szovjet hadbírósági eljárás során 
végeztek ki, mintegy 1000 embert a Szovjetunió 
kényszermunkatáboraiba deportáltak. 

 

Verje meg az Isten! 
Pósa Lajos 
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Verje meg az Isten,     Verje meg az Isten, 
Veretlen ne hagyja,     Minden kis dolgába; 
Ki magyar létére     Ki magyar létére 
Magát megtagadja.     Egy más faj szolgája, 
Szabadságunk fáját     Mást érez és mást mond 
Fosztja, – fosztogatja,     Talpnyaló nyelvével, 
Leveleit, virágait     Háromszínű lobogónkat 
A viharnak adja.     Ronggyá tépi széjjel. 

 
Verje meg az Isten,     Verje meg az Isten, 
Nem egyszer, de százszor,    Ki a magyart bántja, 
Ki magyar létére     Ki magyar létére 
Idegenhez pártol.     Száz örvénybe rántja. 
Ősi jussát önként     Verje meg, verje meg 
Idegennek dobja,     Minden haragjával! 
Kincseinket egy más fajnak    Júdászerű két kezének 
Kincstárába hordja.     Tüzes ostorával!
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Kemény válasz a horvátoknak, kiáll a Molért a kormány 
Forrás: MTI 

 
A magyar kormány 2013. október 02-i ülésén döntött arról, hogy az INA-részvények eladásának 
előkészítésére kéri föl a Mol menedzsmentjét, valamint utasították az igazságügyi minisztert vizsgálják 
meg, milyen polgári és büntetőjogi lépések lehetségesek. A Heti Válasz korábban arról írt, a zágrábi 
ügyészség azt a vádat erőlteti, hogy Hernádi Zsolt a Mollal egyébként több fronton harcoló Gazprom 
ciprusi csápjain keresztül vette meg Ivo Sanadert, Horvátország korábbi miniszterelnökét. 

 
A Mol portfóliójának felülvizsgálatára, adott 

esetben az INA-részvények eladásának előkészítésére 
kéri fel az olajtársaság menedzsmentjét a magyar 
kormány–- tájékoztatott a kabinet döntéséről a 
Kormányzati Információs Központ szerdán. 

A kormány emellett utasította az igazságügyért 
felelős minisztert, illetve a Mol állami tulajdonban 
lévő részvényeinek tulajdonosi jogát gyakorló 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetőit, 
vizsgálják meg, milyen polgári és büntetőjogi lépések 
lehetségesek a Mol-INA-ügyben a Mol-t, illetve 
Magyarországot ért sérelmek orvoslására.A kabinet 
arról is döntött, hogy a külügyminiszter lemondja 
részvételét a csütörtökön Dubrovnikban 
megrendezendő energiabiztonsági találkozón. 

Nyíltan fenyegetőzik a horvát pénzügyminiszter 
„Horvátországban a Mol ellen zajló folyamatos 

politikai kampány mellett, a horvát pénzügyminiszter 
nyilvános fenyegetése országa legnagyobb 
befektetőjével szemben, valamint a horvát 
igazságügyi szervek általi eljárások a Mol egyes 
vezetőivel szemben is arra utalnak, hogy gazdaságon 
kívüli eszközökkel kívánnak nyomást gyakorolni. 
Ezek a módszerek az Európai Unióban 
elfogadhatatlanok, ezeket a lépéseket Magyarország 
nem hagyhatja válasz nélkül” – olvasható a 
közleményben. 

Felidézték: a magyar kormány Horvátország 
legjelentősebb külföldi befektetője, a Mol 
legnagyobb tulajdonosaként szerdai ülésén 
áttekintette az olajipari társaság horvátországi 
befektetésével kapcsolatban kialakult helyzetet. A 

közleményben úgy fogalmaztak: a horvát állam és a 
Mol között létrejött szerződés alapján a Mol 
maradéktalanul teljesítette az abban vállalt 
kötelezettségeit és az elmúlt években közel 
hárommilliárd eurót fektetett be, ezzel szemben a 
horvát fél kötelezettségeinek nem vagy csak részben 
tett eleget. 

„Ez elfogadhatatlan” 
A Mol és a horvát fél közötti nézeteltéréseket a 

magyar kormány eddig a tulajdonostársak, 
részvényesek közötti gazdasági vitának tekintette, az 
elmúlt napokban azonban olyan események történtek, 
amelyek a magyar kormány előtt világossá tették, 
hogy nem csak erről van szó – mutattak rá. A magyar 
kormány felfogása szerint az államnak joga van 
eldönteni, hogy mely indokolt esetekben akar egy 
eszközt birtokolni, azaz tulajdonossá válni, vagy egy 
tevékenységet állami tevékenységként folytatni. 

„Magyarországon is találkozhatunk ilyen esetekkel, 
amikor az állam kivásárolja a korábbi befektetőket, 
de ennek megvan a mindenki számára elfogadható, 
bevett útja” – közölték, hozzátéve: „létezik kulturált 
módja az elválásnak”. A magyar kormány szerint 
elfogadhatatlan az a gyakorlat, hogy előbb nyilvános 
pályázaton kiválasztják a stratégiai partnert, amely 
jelentős befektetéseket hajt végre – „ezzel a 
világválság idején megmenti a Horvátország 
legfontosabb vállalatát az INA-t” –, majd utólag 
próbálják „ezt a stratégiai partnert gazdaságon kívüli 
eszközökkel megfélemlíteni, s kivásárlás nélkül 
visszaszerezni az INA feletti irányítást”. 
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Ez ellen, illetve „az ilyen kétes, nem jogállami 
gyakorlatok ellen” a magyar kormány mindig fel 
fogja emelni a szavát, különösen, ha azok magyar 
vállalatokat érintenek – áll a közleményben. Ezen 
előzmények után döntött a kormány Martonyi János 
dubrovniki útjának lemondásáról, arról, hogy felkérik 
a Mol menedzsmentjét: vizsgálja felül a társaság 
portfólióját és adott esetben készítse elő a Mol 
tulajdonában lévő INA részvények eladását a horvát 
kormánynak vagy egy harmadik félnek, továbbá 
utasította az igazságügyért felelős minisztert, illetve 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezetőit, 
vizsgálják meg, milyen polgári és büntetőjogi lépések 
lehetségesek az ügyben. 

Itt az orosz szál 
A Heti Válasz korábban arról írt, a zágrábi 

ügyészség azt a vádat erőlteti, hogy Hernádi a Mollal 
egyébként több fronton harcoló Gazprom ciprusi 
csápjain keresztül vette meg Ivo Sanadert, 

Horvátország korábbi miniszterelnökét. Állítják, 
hogy mindez 2009-ben történt, amikor a szintén orosz 
államérdeket követő Szurgutnyeftyegaz – az OMV 
pakettjének átvétele után – épp ostromolgatta a 
magyar olajvállalatot. Az újság arról is beszámolt, 
hogy a horvát ügyészség két „bizonyítékkal” 
támasztotta alá a megvesztegetést. 

Ide futott be a csúszópénz 
Az egyik egy némafilm, melyet a zágrábi 

Marcellino luxusétterem ipari kamerája rögzített; 
ezen annyi látszik, hogy Hernádi és Sanader 
társalognak egymással. A másik „bűnjel” Robert 
Jezic vallomása. A volt horvát kormányfő egykori 
bizalmasaként hírnevet szerző üzletember hónapokig 
börtönben ült – szintén a hatalom csúcsáig érő 
vesztegetések miatt –, ám idén áprilisban szabadon 
bocsátották. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Vádalku keretében ugyanis felfedte a Mol–INA-
sztorit; azt állította, részben az ő svájci cégéhez futott 
be a Sanadernek szánt magyar csúszópénz. 

A budapesti olajóriás két titokzatos ciprusi 
társaságon keresztül utalta a summát – legalábbis 
Jezic szerint –, és a nevüket is elárulta: Hangarn Oil 
Products Trading Limited, illetve Ceroma Holdings 
Limited. A Hangarnt és a Ceromát a valóságban 
olyan, szintén ciprusi bejegyzésű cégek irányítják, 
amelyek jelenleg az orosz Gazprom leányvállalati 
listáján szerepelnek. A moszkvai energiamamut 
hivatalosan csak idén ősszel ismerte el sajátjának a 
Hangarnt és a Ceromát ellenőrző Atlas Alpha 
Services Limitedet, illetve Potassa Holdings 
Limitedet – de utóbbiak akkor is orosz oligarchák 
bizniszeit segítették, amikor formálisan még egy 
offshore-közvetítő iroda nevén voltak. 

A Jutarnji List című horvát lap egy korábbi száma 
tovább árnyalta a történetet azzal, hogy nemcsak a 
Hangarnt és a Ceromát irányító (igazgató) cégeknél 
mutat ki orosz kapcsolatot, hanem megnevezi azt az 
orosz oligarchát, aki a Molnak tulajdonított 2009-es 
„vesztegetés” mögött állt. 

A horvát kormány már 2009 januárjában, az üzletet 
megolajozó állítólagos kenőpénz érkezése előtt fél 
évvel átadta a Molnak az INA menedzsmentjogait, a 
korrupció képi bizonyítékául szolgáló éttermi 
találkozót pedig két éve ősszel ejtették meg – 
hónapokkal az után, hogy Sanader miniszterelnök 
lemondott. 

Hecckampányt folytattak a szocialisták 
A Mol-INA-ügyből nem szabad kihagyni a horvát 

belpolitikai csatákat sem, mivel Jadranka Kosor a 
kormányzópárt miniszterelnöke elődjének, a 2009-
ben korrupciós ügyekbe belebukott Ivo Sanadernek a 
híveit próbálta felszalámizni, 2010-ben így az elmúlt 
évekből az összes olyan nagyobb ügyet előrángatta, 
amihez a HDZ volt miniszterelnökének és körének 
köze lehetett. Az INA privatizációja kapcsán 

vizsgálóbizottságot is felállított, az azonban nem 
talált semmi szabálytalant. 

A most már kormányzó Horvát Szociáldemokrata 
Párt (SDP) akkor felszólította a kormányt, hogy 
akadályozza meg, hogy a Mol többségi részesedéshez 
jusson a nemzeti olajtársaságban. Ellenséges 
felvásárlásról beszéltek, és az OMV korábbi 
magyarországi kísérletéhez hasonlították az ügyletet, 
meglovagolták a horvát közhangulatot, és 
megígérték, hogy megvédik az INA-t. 

A Mol korábban visszautasította a Sanader-
ítéletben elhangzottakat, és közölte, soha nem 
korrumpált egyetlen politikust sem, nem adott 
vesztegetési pénzt azért, hogy megszerezze az INA 
irányítási jogait. 

Szeptember 16-án a Legfőbb Ügyészség 
megválaszolta azt az újabb jogsegélykérelmet, 
amellyel a horvát ügyészség Hernádi ügyében élt – 
tájékoztatott akkor Fazekas Géza, a Legfőbb 
Ügyészség sajtószóvivője. A sajtószóvivő 
közleménye szerint a horvát államügyészség 
Korrupció és Szervezett Bűnözés Elleni Hivatalának 
a Hernádit érintő ismételt jogsegélykérelmét a horvát 
igazságügyi minisztérium a magyar Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumnak (KIM) küldte meg. A 
kérelmet a KIM a Legfőbb Ügyészségre továbbította, 
ahol azt elbírálták, majd megválaszolták. 

Kedd délután hatályba lépett az Interpol körözése, 
valamint az európai elfogatóparancs Hernádi ellen – 
közölte a Jutarnji List horvát napilap portálja. 

Hernádi kiadatásának eshetőségei 
A Mol-vezérigazgató kiadatása számos akadályba 

ütközhet, az egyik ilyen az európai 
jogsegélyegyezmény érvényesíthetősége. Igaz ugyan, 
hogy Horvátország nemrég csatlakozott az EU-hoz, 
ám 2011-ben megkötött csatlakozási szerződése 
egyelőre csak függelékében említi azt a kölcsönös 
bűnügyi jogsegélyről szóló egyezményt és a 
kiegészítő jegyzőkönyvét, amelyet 2000-ben, illetve 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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2001-ben kötöttek az unió tagállamai. Ezek 
Horvátországra nézve csak akkor lépnek majd 
hatályba, ha erről az EU igazságügy-miniszterekből 
álló tanácsa külön döntést hoz, mégpedig egyhangú 
szavazással. 

A nemzetközi körözés alapján hazánk minden 
valószínűség szerint nem adja ki Hernádit. Ha 
külföldre utazna, kiadatása a körözéssel 
összefüggésben szintén inkább politikai, mint jogi 
döntés volna. 

Az európai elfogatóparancs elrendelése új helyzetet 
teremt, de ugyanúgy kevés sikerrel kecsegtet a 
horvátok számára. Abban az esetben ugyanis, ha egy 

olyan ügyben kérik a kiadatást, melyben az adott 
országban már folytattak hatósági eljárást, az illetőt 
nem kötelessége elfognia az államnak. A Központi 
Nyomozó Főügyészség a korrupciógyanú kapcsán ezt 
már megtette. Az magyarországi eljárás lezárása 
miatt még az is kérdéses, hogy más uniós tagállam 
kiadhatná-e Hernádit Horvátországnak. 

A horvátok ily módon csupán akkor tudnák 
kikényszeríteni Hernádi kiadását, ha új tényállást 
állítanának fel, és új büntetőeljárást kellene indítani 
ellene. 
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Október 7-én Párkányban a magyar, a szlovák és az osztrák szakszervezetek tartottak közös 
demonstrációt a tisztes munka világnapján. 

 

A tisztes munka egy olyan fejlődési pályaként jelenik meg a munka világában, mely ötvözi a 
versenyképességet és a társadalmi igazságosságot, amikor a gazdasági és szociális fejlődés együtt halad és 
elkerülhető az országokon belüli és országok közötti gazdasági és szociális egyenlőtlenségek elmélyülése. 

A demonstrációs együtt mondtak nemet a bizonytalan munkára és igent a tisztes bérekre! A tisztességes és 
méltányos munkához való hozzáférést, valamint olyan feltételeket követeltek, hogy a dolgozó emberek ne 
kényszerüljenek méltánytalanul a feketegazdaságba! 

 

Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Ha a gyaloglás egészséges lenne, a postások 
örökké élnének. 

* 
A teknősbéka nem siet sehova, húst és zöldséget 

eszik, és több mint 200 évig is él. 
A nyuszi szalad, ugrál és vegetáriánus, él 5 évet. 

* 
Nem a halál nehéz, hanem ami előtte van. 

* 
A másságoddal az a legnagyobb probléma, hogy 

körülötted mindenki normális életet él. 
* 

Mindenki jó valamire. 
Ha másra nem, hát elrettentő példának. 

* 
A barátok olyanok, mint a csillagok. Nem mindig 

látjuk őket, de tudnunk kell, hogy léteznek. 
* 

Ma az emberek tudják mindennek az árát, de 
semminek nem ismerik az értékét. 

* 
Ha meghalsz, te nem tudod, hogy halott vagy, 

csak a többieknek nehéz. 
Ugyanez a helyzet akkor is, ha hülye vagy. 

* 
A fontolgatással gyakran elmúlik az alkalom. 

* 
Azt mondja a strandon a feleség a férjének: 
- Képzeld drágám, majdnem belefulladtam a 
medencébe! Az úszómester mentett ki. 
- Tudom, az előbb volt itt bocsánatot kérni. 

* 
Két barátnő beszélget: 
- Józsi minden nap a fülembe súgja, hogy a világ 
legszebb lányát fogja feleségül venni. 
- Ó, a szemétláda! Pedig milyen régóta jártok már! 

* 

Az iskolában a szexuális felvilágosítást egy csinos, 
fiatal tanárnő tartja. Az oktatás végén aztán felmérőt 
írnak a gyerekek. 
Pisti és Józsi kettest kapnak, Móricka meg egyest 
Szünetben együtt keseregnek: 
- Nem hiszem el, hogy csak kettest kaptam! – mondja 
Pisti. 
- Álljunk bosszút! - mondja Józsi. - Kapjuk el suli 
után! 
- Ez az! - mondja Móricka. - Kapjuk el, és rúgjuk szét 
a tökét! 

* 

- Pincér, a zongorista bármit hajlandó játszani, amit a 
vendégek kérnek? 
- Igen, uram. 
- Akkor mondja meg neki, hogy játsszon egy pókert a 
szomszéd helyiségben, amíg megeszem a 
vacsorámat. 

* 
Pistike hazajön a színjátszó szakkörből, és lelkesen 
meséli az apjának: 
- Apa, a színdarabban én kaptam meg a házasember 
szerepét. 
- Akkor menj vissza fiam, és kérj egy olyan szerepet, 
amihez szöveg is van! 
Doktor a beteghez: 
- Az ön felgyógyulása isteni csoda. 
- Hála Istennek! - feleli a beteg - Akkor nem kell 
adnom hálapénzt. 

* 
Feleség a férjnek: 
- Nézd, milyen szép fehér lett az inged az új 
mosóportól! 
- Látom, de nekem kockásan jobban tetszett! 

* 
A farmon megbetegszik egy ló. Az állatorvos azt 
mondja a parasztnak: 



- Beadtam neki egy gyógyszert, de ha 3 nap múlva 
sem gyógyul meg, akkor le kell vágni. 
A disznó, aki mindent hallott, mondja a lónak: 
- Kelj fel! 
De a ló túl elcsigázott ehhez. Második nap a disznó 
újra azt mondja: 
- Kelj fel gyorsan! Baj lesz! 
De a ló még mindig fáradtnak érzi magát. Harmadik 
nap a disznó megint azt mondja: 
- Kelj fel, mert ha nem, le fognak vágni! 
Végre egy utolsó erőfeszítéssel a ló föláll. A paraszt 
látja, berohan a házba és örömmel mondja a 
családnak: 
- Ezt megünnepeljük, levágjuk a disznót! 

* 
- Mi a véleményed a számítógépekről? 
- Annyit tudok róluk, hogy mindent nullák és egyesek 
formájában ábrázolnak. Fogalmam sincs, hogy 
lesznek ebből meztelen nők, de az Isten áldja meg 
érte a programozókat! 

* 
  A góbé áll a  tornácon, s figyeli a kakast, amint az 
hevesen lohol egy tyúk után. Már-már  utoléri, amikor 
a góbé egy falat kukoricamálét hajít elébe. A kakas 
megáll,  bekapja a málét, és csak azután rohan a 
közben jelentős előnyhöz jutott tyúk  nyomába. 

  - A  szentségit! - kurjantja a góbé. - Ilyen éhes se 
szeretnék lenni! 

* 
- A férjem minden este feldob egy húszforintost, hogy 
menjen-e kocsmába vagy sem. Ha  fej, akkor megy. 
 - És ha írás? 
 - Akkor még egyszer dob. 

* 
A skót haldoklik. Magához hívja az unokáját, és így 
szól: 
- Mindig jó gyerek voltál, ezért rád hagyom a 
farmomat, beleértve a nagy házat, az istállót, a 
munkagépeket és 22 millió Font sterlinget! 
- Hű, nagypapa - lelkendezik az unoka. - Nem is 
tudtam, hogy ilyen gazdag vagy! Áruld el papa, hol 
van ez a farm? 
- A Facebookon... 

* 
- És hogy van a kedves felesége? – Kérdi az orvos 
férfibetegét. 
- A felségem már két hete nyúlnak képzeli magát. 
- Holnap hozza magával és elkezdünk egy kezelést. 
- Isten őrizz! Még soha nem volt ilyen remek a 
szexuális életünk! 

 
 

Drótpostacím:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések ingyenesek 
 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÁBOR FUVAROZÁS ÉS KÖLTÖZTETÉS 
 

Fuvarozást és költöztetés az ország egész területén - megbízható, gyakorlott rakodókkal! 
 

Áruszállítás cégeknek. 
Teherfuvarozás. 

Százhalombatta-Érd telephely 
 

Telefonszám: +36-20-619-7010 

K E D V E Z Ő  A J Á N L A T U N K  M O L  D O L G O Z Ó K N A K !  
 

Speed fitness: 3.500- Ft helyett 2.500- Ft/alkalom 
Aerobic/Spinning: 850- Ft helyett 700- Ft/alkalom 

Szolárium: 80- Ft helyett 70- Ft/perc 
 

Címünk: Martonvásár, Budai út. 29. 
Telefon: +36-70-834-9304 

Honlap: www.martonvital.hu 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
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Az Olajipari Szakszervezet 
időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Kovács László 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1. 

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Telefonszám: +36-20-425-7869 
 

E L A D Ó  I N G A T L A N  S Z Á Z H A L O M B A T T Á N !  
 

Tehermentes, részben felújított állapotban, átlagos rezsiköltséggel eladó egy 50m2-es, központi fűtéses, erkélyes, 2. 
emeleti kétszobás lakás. 

 
A ház szigetelt, a lakáson új nyílászárók vannak! 

 
Csendes, nyugodt környék, a körút felső részén. Óvoda, bölcsőde és iskola pár percnyi távolságra van. 

 

Ár: 8,5 millió forint. 
 

Érdeklődni lehet: a +36-20-347-6000-ás telefonszámon. 
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