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Önmagadért-velünk! 
 

 

1849. március 11. 
 

Bem serege beveszi Nagyszebent. Az ellenséges erők kimenekültek az országból. Erdély felszabadult. 
 

 

 

Nagyszeben ostroma 

1849 márciusának első napjaiban Medgyesnél mérte össze erejét a pihent császári erő és Bem serege. Az első 

nap Bem, míg a második Puchner győzelmével végződött. Bem Segesvárra vonult csapatait rendezni, a császári 

had gyűrűt vont a város köré. Erre a magyar sereg hirtelen felkerekedett és két nap alatt 70 kilométeres utat 

megtéve Nagyszeben elé toppant. A várost védő sereg zöme pihent cári katona volt. Március 11-én délután 3 

órakor megdördültek Bem ágyúi, és gyilkos tüzüket a város előtti síkon álló gyalogságra szórták. Ezek az ágyú-

zást állták, ám a váratlan huszárroham elől visszavonultak a sáncaik mögé. 

- Fel a sáncokra! - hangzott a vezényszó, és a székely honvéd megmutatta, hogy mennyi az eltökéltség és bátor-

ság benne: este 7 órakor a sáncok tetején ott leng a győzelmes magyar zászló. De a csata nem ért még véget. 

A belső város erős és torlaszokkal övezett bástyafalai bevételére szabályos ostromot kellett indítani. Bethlen 

alezredes dandárjának érkeztére ismét fellángolt a harc, s a tüzérség gránátjai elárasztották a várost. A felcsa-

pódó lángnyelvek fényénél indultak rohamra a honvédek. A cári katonák gyilkos puskatüze az első két rohamot 

visszaverte, de a harmadikra megtört: a város fokapuját egy gránát kifordította a sarkából, s az így támadt résen 

beözönlöttek a honvédzászlóaljak. A védősereg déli irányban futva menekült a Vöröstoronyi-szoros felé. A 

városban zúg a magyar csapatok örömkiáltása: „Győztünk! Győztünk! Éljen Bem apó! Éljen a magyar!" 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Nőnapi köszöntőszerű – utólag 
 

Ez a nap – március 8 – hivatalosan is a nőké. Amikor egy szál virággal vagy egy egész csokorral akar-

juk mindazt elmondani, amit a fennmaradó 364 nap alkalmával elmulasztottunk. Ennek az sem mond 

ellent, hogy okos férfiember az év más napjain is megtalálja a női szíveket nyitogató hódolat megnyilvá-

nulásainak lehetőségeit. 
 

Jó, ha tudjuk: nő olyan, mint egy virág. 
 

 

 

Minél többet törődünk vele, annál szebb, ragyogóbb és illatosabb! 

 

Igaz, a nőmozgalom 1857. március 8-án indult útjára amerikai nők 

demonstrációival, akik a rossz munkakörülmények, és az alacsony 

fizetések ellen tiltakoztak. Akkor még szó sem volt virágról. Azóta 

azonban a piacgazdaság, a férfiemberek lelkiismeretére hatva, virág-

árusok tevékeny közreműködésével megteremtette és visszavonhatat-

lanná tette ezt a jeles napot. 

Jackie Steward szerint nők olyanok, mint a versenyautók: hallatla-

nul érzékenyek, nagyon nehéz őket irányítani, de ha egyszer lendü-

letbe jöttek, szinte lefékezhetetlenek. 

Egy szál virággal, egy kedves szóval, simogatással, a pozitív irányú 

lendületet az év bármely napján megkaphatjuk… 
 
A nő maga a tavasz, a remény a megújulás. 

 

„Köszönet a nőnek: az életért. 
A tisztán megőrzött gyerekkortért 
A szeretetért, az összetartott családért, 
A tépázó vizekből hazaváró kikötőért” 

 

 
 
Kívánok – visszamenőlegesen is – minden asszonynak és lánynak boldog nőnapot, egyúttal azt kérem ma-

gamtól és férfitársaimtól, hogy a fennmaradó 364 napon se feledkezzünk meg a nőkről! 
Brunecker Jenő 

 

Béremelés, vagy mi? 

 

Idézet a Munkáltatói ajánlatból: 

„A Munkáltató szándéka az, hogy kommunikációs 

szempontból is érzékeltesse, hogy az alapbéremelés 

1%, ugyanakkor a bérbeállás, teljesítmény függvé-

nyében ezen felül is adható a munkavállalóknak alap-

béremelés. 

Amennyiben ennek a kommunikációnak az eredmé-

nyeként a munkavállalók béremelési elvárása az 1%-

ra vonatkozik, akkor az érintettek az 1%-ot megha-

ladó béremelést pozitívan értékelhetik, míg ha 2% 

szerepelne a kommunikációban, akkor azok a kollé-

gák, akik 2% alatti alapbéremelést kapnak, csaló-

dásként élhetik meg azt, amit szeretne a Munkál-

tató elkerülni. 

Ez a szemlélet a vezetőnek is nagyobb mozgásteret 

ad arra, hogy a 100 M Ft-os keret célzott felhasználá-

sával – a teljesítmény és bérbeállás figyelembe véte-

lével – hatékonyabb bérrendezést hajtson végre. A 

Munkáltató leszögezte továbbá, hogy a plusz keret 

teljes mértékben felhasználásra kerül mind a fizikai, 

mind a szellemi munkakörökben dolgozók esetében.” 

Felháborodott kollégánk véleménye: 

Szerintem a jövőben mindig „0”, azaz NULLA, szá-

zalék béremelést kellene ajánlaniuk és, ha lesz olyan 

„szerencsés”, aki 0,3 %-os béremelést kap mégis, 

akkor fülig érő mosolyt rakva az orcájára járhat-

kelhet, hogy ő micsoda béremelést érdemelt ki Ma-

gyarország világcégétől! 

Nekem az EGÉSZ munkáltatói hozzáállás egy 

HATALMAS CSALÓDÁS. 

Az én 1 %-os béremelésemmel ne legyen gondjuk, 

felajánlom az éhezőknek, azért kár a HR munkatár-

saknak dolgozni, hogy nettó 0.66 % bért hozzá adja-

nak az ideihez. (persze ez is csak akkor lenne igaz, ha 

naggggyyyyon f…rankó gyerek lennék és megkap-

nám a teljes! 1 %-ot). 

De a TIFÓ-t kompletten lehúzták mondva csinált 

okokkal, amiről MI, akik itt dolgoznak, abszolút nem 

tehetünk. 

Véleményem szerint, a következő oldalon olvasható 

www.napigazdasag.hu írásából kiderül, hogy holmi 

béremelés helyett hova kell a pénz! 
 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu
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Aktívan keres akvizíciós célpontokat a Mol 
napigazdaság.hu 

 

Három év alatt a Mol finomítási üzletága elérheti azt, hogy évi 900 millió dollár szabad készpénzt ter-

meljen, amit beruházásokra, illetve felvásárlásokra is költhet. Ez abból adódik, hogy a meglévő rendszer 

fenntartása évente mintegy 400 millió dollárba kerül, és az e fölötti pénz költhető el - mondta Horváth 

Ferenc, a Mol-csoport finomítási üzletágának ügyvezető igazgatója a Napi Gazdaságnak az új finomítási 

programról. A Mol ezt akkor éri el, ha sikerül a terveknek megfelelően újabb 500 millió dolláros 

EBITDA-megtakarítást elkönyvelnie, így évente 1,3- 1,4 milliárd dollárt termelne az üzletág. Horváth 

beszélt arról is, hogy a horvát finomítóknál a veszteség minimalizálása a cél, ennek érdekében pedig csak 

az egyik üzemel, de azt a horvátok döntik el, hogy a rijekai vagy a sisaki dolgozza fel a kőolajat. A Mol 

emellett aktívan keres felvásárlási célpontokat is, ami azt jelenti, hogy nem várják meg, amíg valaki beje-

lenti kivonulási szándékát, hanem az egész régióban keresik a potenciális jelölteket. A Mol a kitermelés-

ben is gyorsabban növekedne a korábban tervezettnél, és az alacsony olajárat kihasználva ezen a terüle-

ten is készülnek akvizíciókra. Aktívan keresi új felvásárlási célpontjait a Mol. Interjú Horváth Ferenccel. 

 

Amennyiben a Molnak sikerül 

az újabb programban kitűzött meg-

takarításokat elérni, akkor 2017-től 

már évi 900 millió dollár kész-

pénzt termelhet a finomítási üzlet-

ág. Mindez jelentősen növeli a 

lehetőségeket, és a Mol nem is vár 

kivonulókra, hanem megkeresi a 

potenciális jelölteket - mondta 

Horváth Ferenc, a Mol-csoport 

finomítási üzletágának ügyvezető 

igazgatója a Napi Gazdaságnak. 

- Ambiciózus újabb 500 millió 

dolláros EBITDA-megtakarítási 

programot jelentett be a Mol. 

Van még ennyi tartalék a fino-

mításban? 

- Három évvel ezelőtt, amikor 

meghirdettük az új finomítási 

programot, nem nagyon hitték az 

elemzők, hogy sikerül elérni a 

megcélzott 500 millió dolláros 

EBITDA-növekedést. 

Az elmúlt negyedév végével 

azonban ezt gyakorlatilag teljesí-

tettük, aminek eredményeként a 

Mol finomítási tevékenysége meg-

közelítette a 870 millió dolláros 

EBITDA-t. Mindez, úgy látszik, 

változást hozott a megítélésünkben 

is, ma már ugyanis a szakértők 

bíznak benne, hogy a Mol a követ-

kező években is eléri ezt a tervet. 

Ehhez egyébként nagy újdonsá-

gokra nincs is szükség, csak a 

korábban megkezdett munkát kell 

folytatni. A külső környezetben 

ugyanis nagy változásokat nem 

várunk, így csak a munkafolyama-

tokat kell racionalizálni a beszer-

zéstől az értékesítésig. 

- A külső környezet változása 

akkor nem segít a kitűzött célok 

elérésében? 

- Az elmúlt három évben is mi-

nimális volt a külső környezet 

változásának a hatása az elért 

eredményben. Ráadásul a jövőben 

is hasonló feltételekkel számolunk, 

például hordónkénti háromdolláros 

finomítói árrésre. Természetesen a 

csökkenő olajár és az energia árá-

nak a visszaesése nagyon jót tesz a 

finomítás eredményességének, de 

a lényeget nem ez jelenti. Személy 

szerint az integrált és hatékony 

működésben sokkal jobban hiszek, 

és a célunk az, hogy az igen kiéle-

zett finomítási versenyben a Mol 

finomítói továbbra is az élen le-

gyenek a hatékonyságban. 

- Melyik országban lehet a leg-

nagyobb tartalék az EBITDA 

növeléséhez? 

- Az elmúlt három évben nagy-

jából egyformán volt érintett Ma-

gyarország, Horvátország és Szlo-

vákia. Az arányok nagyjából úgy 

néztek ki, hogy Magyarország 40 

százalékot, a másik kettő 30-30 

százalékot tett ki a cashflow-

termelés növekedéséből. A mos-

tani programban nagyjából ugya-

nezeket az értékeket várjuk. 

- A negyedéves eredményben 

az INA finomítási tevékenysége 

még mindig tízmilliárd forint 

mínuszt termelt. Ez alapján azt 

lehetne hinni, hogy azért a leg-

több teendő itt lehet. 

- Az INA finomítása valóban 

még mindig mínuszos, de fontos 

azt is látni, hogy ez jelentősen 

csökkent az elmúlt három évben. 

A nyereséges működésnek jelen-

leg nincsen racionalitása, de a 

null szaldó közeli állapotot meg 

lehet célozni. 

- A sisaki finomítót be is zár-

ták ideiglenesen. Van döntés 

arról, meddig tart ez az állapot? 

- Nincsen. Az INA veszteségmi-

nimalizálást folytat, egy finomító 

látja el a jelenlegi körülmények 

között a horvát piacot. Azt viszont 

az INA dönti el, hogy éppen a 

sisaki vagy a rijekai termel-e egy 

adott pillanatban. Fontos látni 

ugyanis, hogy a két finomító kapa-

citása kétszerese a horvátországi 

üzemanyag-forgalomnak. Márpe-

dig a most meghirdetett csoport-

szintű megtakarítási programban, 

amelynek az INA is részét képezi, 

azt szeretnénk elérni, hogy finomí-

tási kapacitásainkat a felvevő pia-

caink 50 százalékkal meghaladják, 

a jelenlegi 20-30 százalékos több-

let helyett. Célunk az is, hogy a 

következő három évben az 

üzemanyag-értékesítést a jelen-

leg meglévő kutak esetében 4,3 

milliárdról 5,4 milliárd literre 

növeljük, ami a finomítói kapaci-

tásaink 45 százalékát tenné ki. Ez 

már egy nagyon jó arány lenne és 

jelentősen csökkentené a kitettsé-

günket más vevőkkel kapcsolat-

ban. 

- Újabb felvásárlásokra is utal-

tak a friss célkitűzésekben, ez is 

benne van ebben a növekedés-

ben? 
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(folyt. az előző oldalról) 

- Valóban szeretnénk tovább ter-

jeszkedni a kiskereskedelemben. 

Ez a korábbiakkal ellentétben azt 

jelenti, hogy nem várunk arra, 

hogy valaki bejelentse kivonulási 

szándékát, hanem megkeressük 

azokat a potenciális jelölteket, akik 

érdekesek lehetnek számunkra. 

Reményeim szerint már 2015-ben 

is bejelenthetünk újabb felvásár-

lást, de ezzel természetesen nem 

lehet tervezni az értékesített meny-

nyiség növekedésében sem. Fontos 

ugyanakkor azt is látni, hogy sze-

rencsére már megállt az a 2008-tól 

2013-ig tartó tendencia, hogy 

csökkent az üzemanyag-kereslet. 

Tavaly ugyanis a három fő piacon, 

Magyarországon, Horvátországban 

és Szlovákiában emelkedett az 

összkereslet, mégpedig átlagosan 

4-5 százalékkal. 

- Milyen piacokon tervezik 

üzemanyag kutak felvásárlását? 

- A korábbiakkal ellentétben azt 

mondhatom, hogy minden olyan 

országban, ahová a finomítóinkból 

el lehet szállítani a feldolgozott 

termékeket. Ez Dél-Lengyel-

országtól Csehországon át igaz 

Szerbiáig vagy Boszniáig is. De 

kiskereskedelmi stratégiánk fontos 

részét képezi, hogy növeljük az 

üzemanyagokon kívüli eladást és 

így értékesítési központokat hoz-

zunk létre a kútjainkon. 

- Nagyjából 300 kilométeres su-

garú kört kell elképzelni a finomí-

tók körül? 

- Ez a közúti szállítás esetében 

igaz, de sok hellyel csővezetékkel 

is össze van kötve a Mol, ami azért 

bővíti a lehetőségeket. Az új prog-

ram egyik fontos eleme azonban 

az is, hogy az új üzemek rendelke-

zésre állását úgy időzítsük, hogy 

amikor a külső körülmények ked-

vezőbbek lesznek, ezek már mű-

ködjenek. Összességében így, a 

tervek szerint, évi 1,3-1,4 milliárd 

dollár EBITDA-t termelhet az 

üzletág. 

- Nem jelent ez bizonyos szem-

pontból felvásárlási kényszert? 

- Korábban sem volt és most 

sincs rajtunk felvásárlási nyomás. 

Ugyanakkor valóban három év 

alatt elérhetjük azt, hogy évi 900 

millió dollár szabad készpén-

zünk legyen beruházásokra, 

illetve felvásárlásokra. Ez abból 

adódik, hogy a meglévő rendszer 

fenntartása évente mintegy 400 

millió dollárba kerül, és az efölötti 

pénzt költhetjük el. Mindez azon-

ban elsősorban a lehetőségeket 

növeli. 

- Komolyabb beruházásokra 

készülnek esetleg? 

- Egyetlen komolyabb beruházás 

van a finomítói tervekben. Ez a 

rijekai finomító késleltetett kok-

szolójának a megépítése, ami 400-

500 millió dollár lehet. A többi 

folyamatban lévő beruházás lassan 

elkészül, így ezek már nem ezt az 

időszakot terhelik elsősorban. A 

butadiénüzem ugyanis a második 

negyedévben készül el, míg az 

LDPE4 Pozsonyban az év végére 

lehet kész. Az INA finomítása 

valóban még mindig mínuszos, de 

fontos azt is látni, hogy ez jelentő-

sen csökkent az elmúlt három év-

ben. 

Deák Bálint 

 

 

Ha erre odafigyelsz, előbb is nyugdíjba mehetsz 
 

Már 70 ezer ember adategyeztetési eljárását kezdte meg az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 

(ONYF) azért, hogy a néhány éven belül nyugdíjba vonulók tisztában legyenek azzal, a nyilvántartás 

szerint mennyi szolgálati idejük és milyen kereseti adataik vannak. Ezek során kiderült, sok érintettnek 

több év szolgálati ideje nem szerepelt a nyilvántartásban - írta a Magyar Nemzet. 
 

A szolgáltatás célja, hogy ha az ügyfél szerint a 

nyilvántartás hibás vagy hiányos, még az öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltése előtt orvosolni tudják a 

hibát. Első körben az 1955 és 1959 között születet-

tek eljárását folytatják le. 

Az eljárást nem kell kérelmezni, a hivatal maga 

gyűjti össze az adatokat és értesíti az ügyfelet, hogy 

a foglalkoztatók adatszolgáltatásai alapján mi szerepel 

a nyilvántartásban. 

Az ONYF közölte: a részletes kimutatást 65 ezren 

kapták meg, és csaknem hétezer eljárás le is zárult. 

Számos problémát sikerült rendezni. 

Volt olyan asszony, akinek az eljárás során számí-

tották be a szolgálati idejébe a diákként végzett nyári 

munkát, így korábban lett jogosult a nők kedvezmé-

nyes nyugdíjára. 

Sok személy esetében nem szerepel a nyilvántartás-

ban a felsőfokú tanulmány vagy a sorkatonai szolgá-

lat, ami szolgálati időnek minősül. 

A főigazgatóság szerint nagyon fontos minden jog-

szerző munka összeszedése, több esetben előfordult 

ugyanis, hogy néhány nap alkalmi foglalkoztatás is 

"évet adott", és minden elismert teljes év után két 

százalékkal emelkedett a nyugdíj összege. 
 

Kedves Olajipari Szakszervezet! 
 

Rendhagyó módon aziránt érdeklődöm, hogy miként tudnám Munkába és Hazajutást Hátráltató (MUHAHA) 

díjra felterjeszteni azt az észkombájnt, aki kitalálta, hogy az északi portán a biztonsági szolgálat munkatársának 

kezébe kell adnom belépőmet, mert főnöke szerint csak ő tudja autentikusan csipogtatni azt. 

Reggelente, árufelvételre váró kamionokkal sűrűn tűzdelve a 6-os útnál áll a kocsisor vége. 

Ez a nyilván alaposan átgondolt és feltehetően jelentős mennyiségű gitt segítségével megrágott módszer hatá-

rozottan lassítja kereskedelmünket. Ha ez volt az eredeti szándék, akkor jár a MUHAHA díj! 

Ha a kért díj nem megy, akkor a régen bejáratott Mária Terézia lecsüngőket ajánlom meg az ötletgazdának! 
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A dicsőséges tavaszi hadjárat 1849-ben 

Készítő: Arany Tarsoly 

 

Az 1848/1849-es magyar forradalom és szabadságharc kapcsán a mai kor embere nagy általánosságok-

ban csupán március 15-éről, Kossuthról, Görgeyről, Bemről és a szabadságharc leverése utáni osztrák 

megtorlásról tud képet alkotni. A szabadságharc azonban ennél jóval több volt, hiszen 1848 őszétől Ma-

gyarország a forradalom vívmányait tartalmazó áprilisi törvények és a birodalmon belüli önállósága 

végett ragadott fegyvert. A Honvédség alapjainak megteremtése gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 

nevéhez köthető, bár 1848 őszétől Kossuth Lajosnak és az Országos Honvédelmi Bizottmánynak volt 

köszönhető, hogy a semmiből megteremtett honvéd hadsereg 1849 tavaszára felnőtt feladatához és meg-

mutathatta egész Európának, hogy a kontinens egyik legjobban kiképzett és felszerelt hadseregét, a csá-

szári-királyi hadsereget képes megverni több nyílt csatában és ütközetben. 

 

A Klapka-féle haditerv 

Az 1848/49-es magyar függet-

lenségi háború egyik legsikere-

sebb katonai hadművelete a Klap-

ka György és Bayer József vezér-

kari ezredesek által kidolgozott 

haditerv gyakorlati végrehajtása 

volt, mely a tavaszi hadjárat néven 

vált ismeretessé a magyar hadtör-

ténelemben. A terv elgondolása 

szerint a Görgey Artúr tábornok, 

ideiglenes fővezér vezette négy 

magyar hadtest (I., II., III. és VII.) 

célja az Alfred zu Windisch-Grätz 

herceg tábornagy irányítása alatt 

lévő császári-királyi fősereget 

Pest-Buda előterében, Gödöllő 

környékén körülzárni és meg-

semmisíteni. Ebből a megfonto-

lásból a Gáspár András ezredes-

féle, megerősített VII. hadtest azt 

a feladatot kapta, hogy a Hatvan-

Pest közötti országúton felvonul-

jon, s ott „tüntetve” felhívja magá-

ra a császáriak figyelmét, azt a 

látszatot keltve, hogy azokkal 

szemben a magyar fősereg lendül 

támadásba. Eközben a másik há-

rom hadtest, Klapka György ezre-

des (I.), Aulich Lajos tábornok 

(II.), és Damjanich János tábornok 

(III.) csapatai a Jászságon és a 

Tápióságon átmenetelve, dél-

délnyugati irányból Gödöllő alá 

érkezve, Gáspár hadtestével egye-

sülve az ellenséget bekerítheti és 

megsemmisítheti. A Klapka-féle 

terv napra lebontva is tartalmazta 

a magyar fősereg teendőit. Ezek 

szerint a VII. hadtestnek április 5-

ig kellett Hatvan körül lennie, 

majd másnap – április 6-án – elér-

ni Bagot, míg a másik három had-

testnek az oldalazó manővereket 

végrehajtva – szintén április 6-án 

– Isaszeg térségébe érkezni. A 

döntő támadást április 7-én kellett 

megindítani a Gödöllő körüli csá-

szári állások ellen. Ezt követően 

az I. hadtest Kerepes felé vonult 

volna, hogy elvágja a császári 

csapatok Pest felé történő vissza-

vonulását, valamint elősegítse a 

magyar főváros visszavételét. A 

merész terv egyetlen szépséghibá-

ja az volt, hogy abban az esetben, 

ha a VII. hadtest vereséget szen-

vedne, vagy kiderül, hogy nem is 

a magyar fősereg áll a 

császáriakkal szemben, az osztrá-

kok könnyűszerrel elvághatják a 

többi magyar hadtest utánpótlási 

vonalait és bevonulhatnak a védte-

len Debrecenbe. 

 
A haditerv kivitelezhetőségét 

maga az osztrák fővezér is előse-

gítette azáltal, hogy – hírszerzése 

csődöt mondván – csapatait telje-

sen szétszórta. Windisch-Grätz 

herceg attól tartott, hogy a magyar 

seregtestek egy megkerülő moz-

dulattal Komárom felmentésére 

készülődnek, így jelentősebb erő-

sítéseket vont össze a Felvidéken. 

Ebbéli elképzelését az erősítette 

meg, hogy március 24-én 

Beniczky Lajos őrnagy különít-

ménye rajtaütött a losonci osztrák 

csapatokon, s nagyobb részüket 

fogságba ejtette. A császári külö-

nítmény parancsnoka azt jelentette 

Windisch-Grätznek, hogy egy kb. 

hatezer fős magyar hadoszlop 

támadta meg csapatait, így ez igen 

elgondolkodtatta a herceget. A 

támadás megindulásának kezdetén 

a két fél erőviszonyai a követke-

zők voltak: császári fősereg (I., II., 

III. hadtest): 41 1/3 gyalogzászló-

alj, 56 lovasszázad; összesen 48-

50 000 fő, 222 löveg. Magyar 

fősereg (I., II., III. és VII. had-

test): 45 ½ gyalogzászlóalj, 63 ¼ 

lovasszázad; összesen: 52 300 fő 

és 184 löveg. Az első hadműveleti 

szakasz Az 1849. március 31-én 

elfogadott terv értelmében indul-

tak meg a magyar csapatok. 

Április 2-án Hatvan-Hort között 

Gáspár csapatai a III. hadtest se-

gítségével visszaverték a táma-

dáshoz felfejlődött Franz von 

Schlik altábornagy vezette III. 

hadtestet, aki az ütközet előtt „egy 

kis magyar nyúlászatra” invitálta 

tisztjeit, de Hatvannál a vadászból 

lett az űzött vad. Az első magyar 

győzelem a mieinknek megfelelő 

ösztönzést, az ellenfélnek nagy 

bizonytalanságot okozott. 

Április 4-én Tápióbicskénél az I. 

hadtest csapatai vereséget szen-

vedtek a Jellačić horvát bán vezet-

te cs. kir. I. hadtest utóvédjétől, de 

a vereséget győzelemmé változtat-

ta az időközben beérkezett III. 

hadtest Wysocki hadosztálya. 

Tápióbicske azzal a következ-

ménnyel járt, hogy kiderült a ma-

gyar csapatok oldalazó hadmozdu-

lata, de – hála az elégtelen császá-

ri hírszerzésnek – Windisch-Grätz 

arra törekedett, hogy csapatait 

Gödöllő környékére vonja össze. 
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1849 Nagypéntekén, április 6-án 

Isaszegnél újfent az I. hadtest 

bocsátkozott harcba, de az osztrá-

kok ellentámadásakor a Királyer-

dőbe beérkező Damjanich-

hadtestet cserbenhagyta futásával. 

A helyzet válságos volt, mivel a 

VII. hadtest a Galga-vonalat bir-

tokba véve Aszódnál és Bagnál 

megállt, s csupán elővéd-harcokba 

keveredett a Schlik-féle hadtesttel 

– így az altábornagy egyik had-

osztályát megindíthatta Isaszeg 

felé, ezzel veszélybe sodorva a 

magyar csapatokat. 

A válságos helyzetet Görgey 

Artúr tábornok mentette meg, aki 

sárgaszőrű lován szinte „berob-

bant” a harctérre és Klapka csapa-

tait visszafordulásra bírta. Az 

ideiglenes fővezér megjelenése új 

lelket öntött a szétzilált I. hadtest 

tisztjeibe és honvédjeibe. Klapka 

tábornok azonnal magyarázkodás-

ba kezdett: csapatainak elfogyott a 

lőszere, s ki vannak merülve az 

emberei, ezért kell másnap foly-

tatni a küzdelmet. Görgey ekkor 

emlékeztette arra, hogy ő dolgozta 

ki a haditervet, s a napi menetpa-

rancsokat feltétlenül teljesíteni 

kell! Amúgy is, „…gyalogsága a 

hátrálásban mutatott gyorsaságá-

ról ítélve, nem látszik annyira 

kimerültnek, hogy még néhány 

szuronytámadást meg ne kísérel-

hessen, ehhez pedig akkor is ele-

gendő a tölténye, ha igazán min-

det ellőtte”. Az értelmi után az 

érzelmi ráhatás következett: 

„Ma kell győzni, vagy mehetünk 

vissza a Tisza mögé! E két meg-

oldás van, harmadik nincs. Dam-

janich még mindig állja a csatát, 

Aulich előrenyomul: győznünk 

kell!” A tavaszi hadjárat döntő 

pillanata ekkor következett be. 

Klapka lovát a harctér felé fordí-

totta, s újra támadásra küldte had-

testét. Eközben Dány felől megér-

kezett a II. hadtest és menetből 

támadva avatkozott be a harcba, 

így az esti órákban a lángoló Isa-

szegről kiűzték a császáriakat. 

1849. április 7-én került sor a 

gödöllői Grassalkovich-kastélyban 

arra a haditanácsra, melyen Kos-

suth is jelen volt, s a hadjárat foly-

tatását illetően két nézet alakult ki. 

Kossuth elképzelése szerint a 

magyar csapatok haladéktalanul 

induljanak a főváros, Pest-Buda 

visszavételére, míg Görgey azt 

indítványozta, hogy a magyar 

fősereg egyik hadtestét hagyják a 

főváros előterében, a többi hadtest 

pedig induljon el a Duna bal part-

ján az ostromlott komáromi erőd 

felmentésére. Ennek a tanácsko-

zásnak külön történeti érdekessé-

ge, hogy Kossuth, felbuzdulván a 

tavaszi hadjárat eddigi sikerein, a 

nála jóval fiatalabb Görgey tábor-

noknak felajánlotta a tegeződést, s 

igen ellentmondásos viszonyuk 

ekkor fordult – ha rövid ideig is – 

barátira. Végül Görgey elképzelé-

sét fogadták el, miszerint a fővá-

ros alatt lévő császári fősereg – 

nehogy utánpótlási vonalait elvág-

ják –, kénytelen lesz Pozsony felé 

hátrálni. 

A második hadműveleti szakasz 

és Budavárának bevétele 

Ebben a hadműveleti szakasz-

ban az Aulich vezette II. hadtest 

Pest-Buda alatt kötötte le a császá-

ri főerőket, míg az I., III. és VII. 

hadtestek a magyar győzelemmel 

zárult váci (április 10.), és nagy-

sallói (április 19.) csatákat köve-

tően Komárom előterébe érkeztek. 

Az április 26-i komáromi magyar 

sikernek köszönhetően a császári 

főerők Pozsony alá húzódtak. 

Ekkor Görgeynek újból döntenie 

kellett: Bécs vagy Buda. A Bécs 

elleni támadás tervét végülis elve-

tették, mivel a magyar utánpótlási 

vonalak oly hosszúra nyúltak vol-

na, hogy képtelenség lett volna a 

fősereg megfelelő ellátása. Buda 

várának ostroma kettős eredményt 

hozhatott: az utánpótlás vonala 

jelentősen lerövidül azáltal, hogy 

az egyetlen dunai kőhíd (Lánchíd) 

magyar kézbe kerül, illetve az 

akkor már független Magyaror-

szág visszakapja fővárosát. A 

magyar fősereg vezére végül az 

ostrom mellett döntött. A közel 

háromhetes ostrom eredménye-

ként 1849. május 21-én a támadó 

honvédcsapatok bevették a budai 

várat.  

A tavaszi hadjárat és a magyar 

szabadságharc történetének zenitje 

akkor következett el, amikor a 

nagy nap reggelén, a budai Nap-

hegyen lévő Óra-villa teraszán 

felállított látcsövébe beletekintett 

a 31 esztendős Görgey, s meglátta, 

amint a zalai 47. honvédzászlóalj 

szűzmáriás lobogóját Püspöki 

Grácián őrmester kitűzte a budai 

vár ormára. Görgey, bár nem volt 

a szavak embere, izgatottságában 

mégis így kiáltott fel: „Előre! Ott 

lobog a trikolor! Éljen a honvéd!” 

Május 21-én azonban az Európa 

által magára hagyott magyar sza-

badságküzdelem végnapjainak 

kezdetét is jelentette, hiszen ezen 

a napon Varsóban I. Ferenc József 

letérdelve és kezet csókolva kért 

segítséget „Európa zsandárjától”, 

minden oroszok cárjától – I. Mik-

lóstól, aki a kért intervenciós erő-

ket rendelkezésére bocsátotta. Az 

ifjú osztrák császár fenti gesztusá-

val is tudtára adhatta a világnak, 

hogy Ausztria egymaga képtelen 

legyűrni a honvéd hadsereget. 

 

Babucs Zoltán 

Hadtörténész-muzeológus 

 

A Mol-csoport sikeresen lezárta a 42 töltőállomással rendelkező ENI Románia megvásárlását. A felvásárolt 

benzinkutak Mol márkanév alatt fognak működni. 

A felvásárolt hálózat integrálása révén a Mol-csoport 201 benzinkútból álló hálózattal fog rendelkezni Románi-

ában - derül ki a társaság közleményéből. 

A Mol-csoport 2014 májusában jelentette be az Eni 208 töltőállomással rendelkező Downstream leányvállalata-

inak megvásárlását Csehországban, Szlovákiában és Romániában. A csehországi és a szlovákiai leányvállalatok 

átvételéhez kapcsolódó tranzakció lezárásához további, az adás-vételi szerződésben meghatározott feltételek 

teljesülése szükséges. 
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Fekete István: 
Zsellérek (részlet) 

 

- Ezért a marháért még kékben is 

megadhatna ezer koronát. Nem-

hogy fehérben... 

- Van ez is olyan jó pénz - 

mondta a kupec. 

- Ha magának jó, hát tartsa meg! 

A kupec lármázni kezdett. 

- Mi van itt? - kérdezte egy ka-

tona. 

- A pénzt szidja ez a paraszt. 

Meg a kormányt. 

A katona megrántotta az ember 

kabátját. - Maga merte? 

Az öreg paraszt végigmérte a ka-

tonát. 

- Vedd el a kezed, fiam, mert ez 

a lajbi ki van fizetve! 

A katona ordított: 

- Vigyázz, zsíros paraszt, mert 

úgy lógsz, mint a véres hurka! 

Vége a régi világnak! 

- Elég baj az... 

A katona mellbe bökte az öreg-

embert. 

- Még járatod a szád? 

Az ember megtántorodott, de 

nem esett el. 

- Megütöttél, kutya? - és botjával 

végigvágott a katonán. 

Ekkor már tömeg nőtt körülöt-

tük, a kupec pedig öt revolveres 

katonával jött vissza. 

- Itt van! - mondta. - Bottal vágta 

fejbe, szidta a kormányt és a pénzt, 

nyilvánosan. 

Közrefogták az öreget: 

- Előre! 

- Elmegyek én a törvénybe, ha 

köll. Biró János a nevem, 

Antalosrul, de az ökröket most 

nem hagyom. Várjanak, amíg visz-

szajön az asszony... 

Olyat lódítottak rajta, hogy fel-

bukott. 

- Előre! 

- Hát majd ezt is megmondom a 

törvényben. Emberek maguk? 

Sógor, vigyázzon az ökrökre - 

kiáltotta valakinek -, amíg az asz-

szony visszajön! 

A csizmás, gatyás öreg paraszt 

támolyogva ért a páncélvonat mel-

lé. Arca lila volt már. 

Az állomáson túl folyt a patak, 

melyben fürödni szoktunk. Partján 

füzek álltak és most apró rügyeiket 

nézegették a víz zöld tükrében. 

Itt ült össze a vésztörvényszék. 

- Ütöttek, uram, rúgtak ezek a 

kutyák... 

- Csend! Mit mondott maga a 

kormányról? 

- Semmit. A pénz felől szóltam, 

de azt sem úgy... 

- Szidta a kormányt, szidta a 

pénzt. Azt mondta, jobb volt a régi 

világ és fejbevágott. Itt van! - és a 

katona levette fejéről a sapkáját. 

- Majd én elmondom a törvény-

ben, hogy volt... 

- A törvényszék itt van. 

- Itt? 

- Elismeri, amit ez a katona állít, 

vagy hozzunk tanúkat? 

- Minek a tanú? Olyanformán 

volt. Ha megbüntetnek, hát meg-

büntetnek, de engem ne taszigáljon 

senki... 

Felállt egy ember a tábori szék-

ről. 

- Bevallotta! A tanácskormány 

élete a hitele és a pénze. Aki ebbe 

belegázol, az életünkbe gázol. Ez 

az ember ezt tette. Mit érdemel? 

- Kötelet! 

- Még egyszer kérdem: mit ér-

demel? 

- Kötelet! 

Az öreg paraszt csak állt és né-

zett. Játszanak ezek itt vele? 

Árokparton törvénykeznek? Mi-

csoda komédia ez? 

Majd szól nekik, hogy büntessék 

meg, ha már haragjában rosszat 

szólt, de eresszék most már el. Az 

ökrökre eddig már jött vevő. Az 

asszony még elpotyázza azt a két 

szép állatot... Könyörgőre fogta a 

dolgot: 

- Tiszt uram - csak így szólok, 

mert nem látom a sarzsiját -, értem 

én a szót. Nem tagadok a törvény-

ben sem semmit, de most már 

eresszenek! 

- A kezét hátra kell kötni! 

Engedelmesen előre tartotta a 

kezét. 

- Így is lehet, ha ez még hozzá-

tartozik... 

Hátracsavarták kezét és megkö-

tötték. 

A páncélvonat egyik ajtaja ki-

nyílt. Álmos, vörös szemű ember 

csúszott le a földre. Kötél volt a 

kezében. Fogai kilátszottak, mint a 

nyúlnak. Dülöngött egy kicsit és a 

földet nézte. 

- Vigyétek! Majd a többi kutya 

megtudja, hogy a proletárdiktatúra 

hogy bünteti, aki belénk rúg! 

- Uram! 

A patakparton már sűrűn álltak 

az emberek. 

- Csak nem akasztják fel? 

- Fenét! - mondta valaki - Rá-

ijesztenek az öreg parasztra. Eztán 

majd befogja a száját. 

De a gondolatok közt dermedés 

nőtt. A hurok már ott lógott az 

egyik fűzfa ágán és egy ládát tet-

tek alá. Körülötte katonák feltűzött 

szuronnyal. 

Az öreget bevezették a körbe. 

- Álljon fel erre a ládára! 

Tanácstalanul körülnézett. Aztán 

a földre. Mit akarnak ezek? Ma-

gasságos Isten! Kik ezek? Olyan 

idegenek, olyan komorak. Sze-

mükben a valóság kegyetlen várá-

sa. Nem igaz... hát hogy lehetne 

igaz?... 

Feldobták a ládára. Amikor fel-

egyenesedett, már nyakában volt a 

kötél. Szemében csak ekkor reb-

bent meg a halál közelsége. Le 

akart ugrani, de a hóhér erősen 

fogta. - Mindjárt kapálódzhatsz! - 

és fogainak fehér ínye látszott. 

Az öreg szemei irtózatosak let-

tek. Még küzdött. Átkiáltott a pa-

takon: 
(folyt. a következő oldalon) 
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- Emberek, emberek! - Ne hagy-

jatok! 

A tömeg mozdulatlan volt. A ha-

lál igézete összeszorította torkukat. 

Lábaikba ólom futott. A kiáltás 

átreppent a víz felett és elenyé-

szett. 

- Isten! 

A fűz vastag ága megrándult és 

himbálódzni kezdett. A remegések 

végigfutottak a fán, de egyre fogy-

tak. Aztán csend lett. A patak vize 

s az emberek aztán szétfutottak a 

hírrel. 

A katonák visszamentek a pán-

célvonathoz. 

A hóhér odaballagott a magas 

emberhez, ki a tábori széken ciga-

rettázott. 

- Rendben van! 

Az fel se nézett. 

- Lefekhetsz, Bika! Majd szó-

lunk, ha lesz valami. 

Az az ember aztán egyedül ma-

radt. 

Később felkelt, eldobta cigaret-

táját és oda se nézett a fára, mely-

nek vastag ága görnyedten tartotta 

Biró Jánost Antalosról. 

 

Foglalkozás-egészségügy 
 

A képernyő előtt végzett munka tanulmányozása pozitív összefüggést mutatott a fényérzékenység és a 

képernyő elhelyezési magassága között. Úgy tűnik, hogy aki felfelé néz, kevesebbet pislog és tágabbra 

nyitja a szemét. Ezáltal a környezeti hatások jobban érik és bántják a szem szaruhártyáját. A túl erős 

fénykontrasztok rovására írható a szem-bántalmak megszaporodása és átmeneti rövidlátás fellépése. 

Feltehető-en az érintett személyek figyelmüket erősen a képernyőre összpontosították, és a fény miatt 

tekintetük nem tudott más irányba elkalandozva megpihenni. 

 

Lehetőleg merőlegesen kell a 

képernyőre nézni, hogy a széleken 

ne legyen torz és olvashatatlan a 

szöveg. Ezért, ha lefelé nézünk, 

ésszerű a képernyőt hátrafelé dön-

teni. Ennek a szabálynak a betar-

tását megkönnyítik az elfordítható 

és dönthető monitorok. Ideális 

esetben, különösen nagy alakú 

monitoroknál, a képernyő felülete 

legyen süllyeszthető és hátradönt-

hető. 

A számítógépes munka a szemet 

erősen igénybe veszi. A képernyő 

tartalmának felismerhetőségével 

szemben magasak a követelmé-

nyek. Nehezíti a helyzetet, hogy 

nagy mennyiségű információt 

általában kis méretű jelekkel kö-

zölnek. Körülbelül kétórányi, 

képernyőn végzett munka után a 

szem alkalmazkodási sebessége és 

annak amplitúdója csökken. Ez 

megerősíti azt a feltételezést, hogy 

a szemizmok kifáradtak. A látási 

távolságnak normál esetben lega-

lább 45 cm-nek kell lennie.  

Gyakran túl apró a jel, amelyet a 

szemnek néznie kell, nem eléggé 

kontrasztos, tükröződések zavar-

ják, vagy a szembe jutó fény el-

halványítja. 

 
Ilyenkor csökkenteni kell a látá-

si távolságot, a szemizmoknak 

pedig – különösen idősebb szemé-

lyek esetében – nagyobb erőfeszí-

tést kell tenniük. Ilyen esetben 

különböző távolságban lévő tár-

gyak nézésével kell megmozgatni 

a szemizmokat, vagy pedig hu-

nyorítással kell javítani a mély-

ségélességet. Ez utóbbihoz a lá-

tómezőt erősen meg kell világíta-

ni, ugyanakkor azonban a lámpák 

megfelelő megválasztásával és 

elrendezésével el kell kerülni, 

hogy azok vakítsanak. 

A szemgyengeségre utaló pana-

szok elkerülése érdekében a meg-

világításnál a következőkre kell 

tekintettel lenni:  

• Ne legyen túl nagy fényerőkü-

lönbség a munkavilágítás és a 

környezet megvilágítása között, 

hogy az ne akadályozza a tekintet 

irányának változtatását és ez által 

a dinamikus szemizommunkát. 

(Kerüljük a vakító fényforráso-

kat.)  

• Legyen elég fény a teremben, 

hogy a pupilla összeszűküljön, és 

így nagyobb legyen a mélység-

élesség. (Elegendő legyen a falak 

és a munkaterület megvilágítása.)  

• A munka tárgya legyen eléggé 

megvilágítva, hogy a tárgy és a 

kontrasztok tisztán láthatók legye-

nek.  

• A munka tárgyának kontraszt-

jait ne csökkentse tükröződés.  

• Ne vonja el a figyelmet túl sok 

vizuális jelenség.  

Emellett a világítóberendezések 

minden elhelyezési vagy műszaki 

változtatásának megtervezésébe 

az érintett dolgozókat is be kell 

vonni. Így szívesebben fogadják el 

a változtatásokat, és ez nagymér-

tékben elősegíti az egészségi pa-

naszok elkerülését. 

 

Wincs Eszter 

 

A Munkástanácsok a munkáltatók jogkövetését szorgalmazza 
 

A Munkástanácsok Országos Szövetsége (MOSZ) szerint túlságosan legyengítették a munkavállalói jogvédel-

met, a munkáltatók jelentős része gondolja úgy, hogy a jogkövető magatartás nem kifizetődőbb, mint a jogsér-

tések - nyilatkozta Palkovics Imre, a MOSZ elnöke az MTI-nek. 
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 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Ha valaki dicsér, légy önmagad bírája, s ne higgy 
el többet. 

* 
Ha változtatni akarsz, ne a régivel harcolj. 

Minden energiáddal az új építésén dolgozz! 
* 

Nincs érzékem a pesszimizmushoz. Úgysem sike-
rülne. 

* 
A legjobb érv a demokrácia ellen: öt perc beszél-

getés egy átlagos szavazópolgárral. 
* 

Az olyan helyekre vezető utakat, ahová érdemes 
eljutni, nem lehet lerövidíteni. 

* 
A borban bölcsesség van, a sörben szabadság, a 

vízben pedig baktériumok. 
* 

Ne nevezd a medvét nagypofájúnak, amíg át nem 
mentél az erdőn! 

* 
Többféle kerek számot ismerünk, de a legkere-

kebb szám a nulla. 
* 

A doki szava elszáll, írása olvashatatlan. 
* 

Az értelmetlen dolgok lényege az értekezlet.  
* 

Egy feltűnően cingár hapsit egy bombázó kinézetű nő 
leszólít az utcán és meghívja a lakására, ahol azt 
mondja neki, hogy mindjárt jön, addig a pasi vetkőz-
zön le. A manus ledobálja ruháit. Nemsokára megje-
lenik a nő három gyerekkel az oldalán és így szól: 
- Látjátok? Ti is ilyenek lesztek, ha nem eszitek meg 
a spenótot! 

* 
Egy néger férfi baleset során elvesztett jobb középső 
ujja helyére egy elhunyt fehér embertől származó 
ujjat varrnak fel. Egy sebész érdeklődéssel követi a 
műtéttel kapcsolatos cikkeket. Egy napon, a buszon 
utazva felfigyel egy fogódzkodó fekete kézre fehér 
középső ujjal. Megszólítja a kéz tulajdonosát: 
- Uram, nem is tudja, mennyire örülök, hogy 
találkozhatom önnel. Hogy érzi magát így néhány 
évvel a műtét után? Rendben működik az ujja? 
- Nézze, én egy egyszerű kéményseprő vagyok, épp 
a barátnőmtől jövök, és nem tudom, hogy maga mi a 
túrót akar tőlem. 

* 
Dezső újságolja az anyjának: 
- Anya, képzeld, a tanító néni ma megkérdezte tőlem, 
hogy van-e húgom vagy öcsém, aki ide fog járni az 
iskolába? 
- Nahát, milyen figyelmes, hogy így érdeklődik a 
családunk iránt! És mondtad neki, hogy nincs 
testvéred? 
- Igen. 
- És mit mondott a tanító néni? 
- Azt, hogy hál’ Istennek! 

* 
Egy férfi belép a könyvesboltba: 

- Jó napot kívánok! Hol találom "A tökéletes nő" című 
könyvet? 
- Ott hátul, a sci-finél. 

* 
Az ötvenes évek elején egy kisváros órásboltja előtt 
hosszú sor kígyózik. Az arra haladó öregasszony 
megkérdi a hátul állók egyikét, mire várnak. 
- Órákat hoztak a Szovjetunióból. 
A néni izgatottan felkiált: 
- Engedjetek előre! Én ezer közül is megismerem a 
mienket! 

* 
A Messiás betér egy faluba. Nagy tömeg veszi körül. 
Segítséget kér tőle egy pösze meg egy sánta. 
- Sánta, dobd el a mankód, és járj! Pösze, mondj 
valamit! – szól a Messiás. 
Mire a pösze: 
- A szánta eleszett. 

* 
- Doktor úr!  Mostanában minden éjjel többször felke-
lek és járkálok, mit csináljak? 
- Lefekvés előtt szórjon szét rajzszögeket! 

* 
A medve részegen fekszik az erdőben. Arra megy a 
nyuszika. Most leverem a medvén minden 
fájdalmamat - gondolja - és kegyetlenül elveri. A 
medve másnap magához tér és keresi a tettest. 
Elmegy az állatrendőrségre és jelenti az esetet. A 
rendőr összehívja az állatokat, és megkérdezi ki verte 
meg a medvét. Természetesen mindenki lapít. Így hát 
megkérdezi a medvét, hogy mire emlékszik. A medve 
gondolkodik, majd így szól: 
- Csak annyira emlékszem, hogy aki megvert, annak 
valami hosszú volt a fején. 
A nyuszi megszólal a hátsó sorból: 
- Csiga, csiga, szorul a hurok! 

* 
- Visszavásárolnák tőlem a revolvert, amit ma reggel 
vettem itt? 
- Miért? Nem működik? 
- Azt nem tudom, de most telefonáltak, hogy a fele-
ségemet elütötte egy autó.  

* 
Egy autós szép laposra vasal egy kakast az ország-
úton. Felszedi és beviszi a közeli házba: 
- Asszonyom, nagyon sajnálom, de elgázoltam a 
kakasát! Mindent megteszek, hogy pótoljam a vesz-
teséget. 
- Rendben van, menjen hátra az udvarba, a tyúkok 
már nagyon türelmetlenek. 

* 
Az anyós meghívja a vejét ebédre. Az asztalon 
mindenféle húsok, serpenyős krumpli, bor, pálinka, 
minden, ami szem-szájnak ingere. 
Az anyós kimegy tányérokért a konyhába. A vőnek 
gyanús a helyzet és próbaképpen levág egy szeletke 
húst és megkínálja apósát. Az após megeszi, a 
szeme lecsukódik, elalél és székestül hanyatt esik. 
Mikor bejön az anyós, a vő felugrik és a krumplis 
serpenyővel fejbecsapja. Após felpattan az asztal 
mellől, és felüvölt: 
- Igeeen! 



 
 

Drótpostacímünk:  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! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

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 

 

 

 
 

Minden szépülni vágyó kutyát várunk az újonnan nyíló kutyakozmetikánkba! 

Szolgáltatások: fürdetés, fésülés, fazonra igazítás, karomvágás fül és szemtisztítás, Stb. 

Kutyák teljes körű kozmetikázása! 

Kozmetikázás már 1500 Ft-tól! 

Ercsi Rákóczi út 94. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

HAJ – LAK FODRÁSZAT ÉS KOZMETIKA 
Arckezelések: 

 Arc-nyak és dekoltázs masszázsok 

 Tisztító arckezelések 

 Fiatalító, regeneráló kezelések, maszkok 

 Szempilla-szemöldökfestések 

 Szempilla hosszabbítás: szálas, tincses, soros 

 Sminkek: nappali, alkalmi (esküvői) 
Testkezelések: 

 Cellulit kezelés (tekercseléssel) 

 Hagyományos és Cukorgyantázás 
Gépi kezelések: 

 Hatóanyagos ultrahangozás 

 Vio-s fertőtlenítés 

            

Címünk: Érd, Edit utca 1/B 

E-mail: tiffanymadonna@gmail.com 

Mobil: 06-30-309-1518 

Őszi akció! 

Ön, a hirdetés felmutatásával 

15% kedvezményben részesül! 

 

F U V A R O Z Á S  É S  K Ö L T Ö Z T E T É S  A Z  O R S Z Á G  E G É S Z  T E R Ü L E T É N .  
 

Fuvarozást és költöztetést vállalunk az ország egész területén. 
 

Belföldi áruszállítás: 

Belföld egész területén a nap 24 órájában megbízhatóan, gyorsan és pontosan leszállítjuk az ön 

áruját. 
 

Áru és anyagbeszerzés: 
Cége működéséhez szükséges alapanyagokat, segédanyagokat beszerezzük és kiszállítjuk akár 

napi rendszerességgel. 

Gyűjtő és terítőfuvarok: 

Hasonlóan az anyagbeszerzéshez, begyűjtjük áruit és késztermékeit, gyorsan és pontosan megren-

delőihez kiszállítjuk. 
 

Telephely: Érd, Százhalombatta www.gaborkoltoztetes.hu Tel:+36-20-619-7010 
  

K E R E S E K  S Z Á Z H A L O M B A T T Á N !  
 

KERTES CSALÁDI HÁZAT MEGVÉTELRE – 18 MILLIÓ FORINTIG! 
 

ALBÉRLETBE KIADÓ CSALÁDI HÁZAT ÉRDEN VAGY SZÁZHALOMBATTÁN! 
 

Tel: +36-30-844-6236 
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