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Hasznos EBK napok a Dunai Finomítóban 
Újfent tanultak 

 

Egyre szélesebb azon munkavállalók köre, akik részt kívánnak venni a százhalombattai EBK által 

szervezett és lebonyolított járőrversenyen. Idén, a Dunai Finomító, a Tiszai Finomító, a Zalai Finomító és 

a Tiszai Vegyi kombinát csapatai, ezen belül a Termelés, Logisztika, Karbantartás, Minőségellenőrzés, 

Gazdálkodás, Kutatás-fejlesztés, Diszpécser Szolgálat, és az Aecom munkavállalói gondolták úgy, hogy 

megmérettetik EBK tudásukat. Ennek kapcsán kíváncsi voltam Józsa Gábor a  százhalombattai régió és 

Termelés FF és EBK vezetője véleményére, hiszen végigkövette az EBK napokat. 

 

- Májusban a Százhalombattai 

Dunai Finomító területén ren-

dezték meg a munkavállalók 

körében közkedvelt EBK Napo-

kat. Úgy tudom, hogy az EBK 

szakemberek hatalmas szervező 

munkát végeztek a sikeres lebo-

nyolítás érdekében. 

- Mindenekelőtt szeretném 

megköszönni a közvetlen kollégá-

imnak azt a hatalmas munkát, 

amelyet a szervezésbe és a prog-

ramok lebonyolításába belefektet-

tek és természetesen ez a köszönet 

jár azoknak a kollégáknak is, akik 

valamilyen módon hozzájárultak a 

rendezvény sikeréhez (Munkavé-

delmi Bizottság tagok, FER Tűz-

oltóság stb.). 

Idén, 2015.05.04-08 között ke-

rült megrendezésre a Dunai Fino-

mítóban az EBK Napok, amely 

alatt az egészség-, munka-, tűz- és 

környezetvédelemmel kapcsolatos 

programokat és tematikus napokat 

szerveztünk. A hét legnépszerűbb 

rendezvénye most is a Járőrver-

seny volt, amelyen idén 50 csapat 

150 tagja küzdött meg egymással 

és az állomásokon előírt – néha 

kifejezetten nehéz – feladatokkal. 

Az állomások fizikai berendezé-

sén kívül mindig nagy hívást je-

lent, hogy milyen új, eddigiektől 

eltérő, de kihívó feladatok legye-

nek. A pozitív visszajelzések alap-

ján talán kijelenthető, hogy ezt 

sikerült megvalósítani.  

- Üzemes múltammal állítom, 

hogy a résztvevő kollégáknak 

előnyös ez a vetélkedés, hiszen 

így frissül a korábbi tapasztala-

tuk és újabb ismeretanyag bir-

tokába kerülnek. A témakörö-

ket is így állítják össze? 

Első lépés mindig egy szituáció 

kigondolása, és mindig egy-egy 

életszerű történetre „fűzzük” fel 

az egyes feladatokat. A „hagyo-

mányosnak” mondható állomások 

(tűzoltás, elsősegélynyújtás, lég-

zésvédő használata) mellett külö-

nösen figyelünk arra, hogy legye-

nek olyan témák, amelyeknek a 

Termelésben éppen aktualitása 

van – így idén „virtuálisan” egy 

nagyleállás (NL) utáni üzemindí-

tást megelőző munkavédelmi 

szemlén is részt vettek a csapatok, 

de feladatuk volt a kvázi esemé-

nyek beazonosítása is. A fő cél, 

hogy jól érezzék magukat a dol-

gozók a verseny alatt, de a min-

dennapi munkavégzés során is 

használható tapasztalatot, tudást is 

szerezzenek. Több csapat is az 

állomását elhagyva megjegyezte, 

hogy „ismét tanultak valamit”. Ez 

jól összefoglalja, hogy miért fon-

tosak ezek a rendezvények. 

- Minden induló csapat kapott 

tárgyi ajándékot és egy Emlék-

lapot. Az első három helyezettet 

mivel díjazták? 

- Minden induló csapat részére 

készítünk egy oklevelet és össze-

állítunk a csapat tagoknak egy 

ajándékcsomagot is. Az első há-

rom helyezett csapat díjazására az 

utolsó napon a Színházteremben 

ünnepélyes keretek között került 

sor, és egy bizonyos pénzösszeg-

gel feltöltött üzemanyag kártyát 

kap minden csapattag. Fontosnak 

tartom az első három helyezett 

csapat felsorolását: 

Első lett az AV 1-2 üzem csapa-

ta, akik AVATAR fantázianéven 

indultak. A csapat tagjai Zalavári 

Gábor, Tóth Henrik és Kovács 

Norbert voltak. 

Második helyet a Kutatás- Fej-

lesztés Csiga-biga nevű társulata 

szerezte meg. A csapatot Horváth 

Sándorné, Várföldi László és 

Kecskés Gergely alkották. 

A harmadik, „bronzérmes” he-

lyezést pedig a Gazdálkodás és 

Energia hármasa, a Hyena Kft., 

Csordásné Tilhof Zsuzsanna, Si-

mon Richárd és Nagy Zsolt érte 

el. 

- A Mol, ilyen-olyan néven 

ugyan, de újabb létszámcsök-

kentést tervez, aminek követ-

keztében egy üzemzavar esetén 

kevesebb kéz és láb lesz annak 

elhárításához. EBK szempont-

ból fel lehet erre készülni? 

- Alapvető fontosságú, hogy az 

üzemek biztonságos üzemeltetése 

minden körülmények között biz-

tosítva legyen és egy esetlegesen 

bekövetkező üzemzavaros vagy 

havária helyzetet az üzemi sze-

mélyzet kezelni tudjon. Ehhez kell 

megállapítani minden üzemi 

blokkban a biztonsági létszámot, 

ill. mellétenni azokat a beruházá-

sokat, amellyel az üzemek bizton-

sági szintje növelhető. A bizton-

ság az első, és ezt figyelembe kell 

venni a létszámok megállapításá-

nál is. 

- Hogyan látja a munkaválla-

lók jelenlegi EBK tudatosságát? 

- Az EBK Napok is egy fontos 

állomása annak a törekvésünknek, 

hogy a munkavállalók EBK tuda-

tossága növekedjen és egy erős, 

fenntartható és egymásra épülő 

EBK kultúra épüljön ki a Finomí-

tásban. A közelmúltban lezajlott 

EBK kultúra felmérő kérdőív 

kiértékelések azt mutatják, hogy a 

dolgozók megértik és elfogadják 

ennek a fontosságát és látják az 

elmúlt évek fejlődését ezen a terü-

leten. Nekem meggyőződésem, 

hogy közös munkával elérhető a 

végső cél, a BALESETMENTES 

FINOMÍTÁS megvalósítása. 
 

(folyt. a következő oldalon) 
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 Természetesen kíváncsi vol-

tam a különböző állomások ve-

zetőinek véleményére is: 

Márton István: - Az állomáson 

üzemindítást megelőző EBK 

szemlét kell elvégezniük a ver-

senyzőknek. Olyan, „telepített” 

hibákat kell megtalálniuk, ame-

lyek a mindennapi életben is elő-

fordulhatnak. Öt perc a szintidő, 

aminek sikeres teljesítéséért 10 

pontot kaphatnak a versenyzők. A 

visszajelzések alapján elmondhat-

juk, hogy különösen üzemben 

dolgozó kollégáink nagyon hasz-

nosnak tartják az itt szerzett ta-

pasztalatokat, hiszen tűzvédelmi, 

környezetvédelmi és munkavé-

delmi feladatok megoldására, 

illetve újabb tapasztalatokra is 

szert tehettek. A pontozást köve-

tően, minden csapattal közösen 

kiértékeljük a megtalált és a fel 

nem fedezett hibákat, hogy a jövőt 

illetően ebből is okuljanak. 

Lantos Norbert: - Itt, az első-

segélysátorban azt szimuláljuk, 

hogy egy kolléga 2 méter magas-

ból leesett, aminek következtében 

a lába, pontosabban a bokája meg-

sérült és ennek ellátását kell be-

mutatniuk a résztvevőknek. Annyi 

könnyítő körülmény van, hogy a 

csapatoknak nem kell foglalkoz-

niuk légzésvédő készülékkel, gáz-

ömléssel, és egyéb üzemi körül-

ménnyel. Az ellátás része a sérü-

lés feltérképezése, majd az elsőse-

gélynyújtó-szolgálat, illetve a 

mentők felé történő jelzés leadása, 

ezzel párhuzamosan a sérült boka 

ellátása. Néhányan elfelejtenek 

mentőt hívni, az esetek közel felé-

ben bajban vannak a telefonszám-

okkal. A „sérült” ellátásával van-

nak még problémák, hiszen a boka 

egy L alakú rögzítést kíván meg 

azért, hogy a talprész is rögzítve 

legyen. A kollégák pedig csak a 

sípcsontot rögzítenék. Természe-

tesen a feladat végén mindenkinek 

elmondjuk és megmutatjuk azt, 

hogy miket csináltak jól és azt is, 

hogy mit nem. 

Turi Tamás: - Van egy ismeret-

len csőszakasz, melyen kénhidro-

gén ömlés történik. A csapatoknak 

szabályos jelzést kell leadniuk az 

adott üzem műszakvezetője, va-

lamint a FER Tűzoltóság felé. A 

megfelelő sűrített levegő palackos 

védőfelszerelés felvétele után, egy 

bilinccsel meg kell szüntetni a 

hibás csőből kiáramló, az életre 

rendkívül veszélyes gázömlést. A 

műszakos kollégák hozzáállása és 

tudásszintje nagyon pozitív, isme-

rik a bilincs használatát és a lég-

zésvédő készülék felvételének 

szabályait. A más területen dolgo-

zók felkészültsége elméletben jó, 

a gyakorlatban azonban látszik, 

hogy munkájuk során nem talál-

koznak ilyen feladattal. Kollégá-

ink, munkájuk során félévente 

gyakorolják a légzésvédő felvétel-

ét, ami nagyon jó dolog, most ezt 

is egy kicsit más szemszögből 

világítottuk meg a csapatoknak. 

Sok csapat érte el a maximum 

pontszámot, ami nagyon örvende-

tes számunkra. 

 
Szilágyi Eszter: - Ezen az állo-

máson van egy összefüggő szö-

veg, amiben meg kell keresni 12 

elejtett hibát. Környezetvédelem-

ből tesszük próbára a versenyző 

csapatokat, akik többnyire felké-

szülten jönnek ide. Persze előfor-

dul, hogy nehéznek bizonyul a 

feladat, de mindenkit igyekszünk 

rávezetni a helyes megoldásokra, 

hiszen a környezetvédelem na-

gyon fontos szempont a MOL 

Nyrt.-ben. A környezetvédelem 

iránti fogékonyságot látom a kol-

légáknál – szerintem élvezik is a 

feladatot –, és a meg nem talált 

hibákat is alaposan kielemezzük 

velük. Nincs olyan, aki úgy megy 

el innen, hogy legalább utólag ne 

tudná minden feltett kérdésünkre a 

választ. Annyit még fontosnak 

tartok elmondani, hogy majdnem 

minden csapat a maximum pont-

számot érdemelte ki. 

Dobrosi Zoltán: - Két részből 

álló feladat. Megtörtént esemé-

nyeket kell besorolni kategóriák 

nem biztonságos cselekedet vagy 

nem biztonságos körülmény sze-

rint, illetőleg van egy egyéni vé-

dőeszközös része is a feladatnak: 

különböző lejárt vagy hibás védő-

eszközökbe beöltözünk és ezeket 

kell a játékosoknak észrevenniük. 

Úgy tapasztalom, hogy mindenki 

nagyon ügyes. Ez idáig egy csapat 

kivételével mindenki a maximális 

pontot érdemelte ki. Természete-

sen úgy igyekszünk irányítani a 

feladat végrehajtását, hogy az 

inkább oktató jellegű legyen. Ez a 

versengés azért is hasznos, mert 

így az egyéb munkakapcsolaton 

kívül, egy kissé kötetlenül is talál-

kozunk a kollégákkal, másrészt 

ahol bizonytalanságot tapaszta-

lunk, azt a későbbi elméleti okta-

tásokon jobban hangsúlyozhatjuk. 

Krutek Tímea: - A folyamat-

biztonság irányításról szól ez az 

állomás, ahol arra vagyunk kíván-

csiak, hogy a kollégák mennyire 

vannak tisztában azzal, hogy napi 

munkavégzésük során, az ő tevé-

kenységük mennyire kapcsolódik 

a folyamatbiztonság irányításhoz, 

hiszen munkájuk során valameny-

nyi feladatrésszel találkoznak, 

csak azzal nincsenek tisztában, 

hogy ez a PSM része. A Finomí-

tásban folyamatos ennek a tudás-

nak a továbbadása, ezért minden 

olyan műszaki vagy szellemi 

munkavállalónak, aki a technoló-

giához közel van kötelezően részt 

kell vennie a PMS vizsgán, ahol 

számot kell adnia a tudásáról. A 

tavalyi évben már 19 műszakveze-

tő is részt vett önkéntes alapon 

ezen a PSM vizsgán, amit sikere-

sen teljesítettek. Tehát egyre in-

kább elterjedőben van és tudato-

san építjük azt, hogy ismerjék 

meg az emberek, a napi tevékeny-

ségük milyen szorosan kapcsoló-

dik a folyamatbiztonsághoz. Elen-

gedhetetlenül fontosnak tartom, 

hogy azt lássuk, mennyire vannak 

a kollégáink tisztában azzal, hogy 

a munkájuk során veszélyes he-

lyen dolgoznak, veszélyeknek 

vannak kitéve és hogy mennyire 

tudják beazonosítani és felmérni a 

kockázatokat.  
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(folyt az előző oldalról) 

Bárdos László: - Itt, a központi 

fáklya mellett számot adnak kol-

légáink arról, hogy normaidőn 

belül mennyire sikeresek a tálca-

tűz oltásban. Ezen túl az elméleti 

felkészültségükre is kíváncsiak 

vagyunk. Minden járőrverseny 

alkalmával olyan kérdéseket pró-

bálok feltenni a csapatok tagjai-

nak, amiből ha nem tudják, okul-

hatnak, ha pedig tudják, akkor 

gyakorolják. Van, akiknek nem 

megy, de némi rávezetés után ők 

is megtalálják a helyes válaszokat. 

A gyakorlati feladatot nagyon 

sokan szintidőn vagy azon belül 

teljesítették, azoknak azonban, 

akik nem gyakorolták, határozott 

gondot okozott a tűzoltás. EBK 

szempontból nagyon hasznosnak 

tartom ezt a szellemi és gyakorlati 

tudáspróbát, hiszen nem csak a 

versenyzők, mi is okulunk, amit a 

későbbiek folyamán, az EBK ok-

tatások alkalmával hasznosítha-

tunk. Pontozás után a bizonytalan 

kollégáknak elmondjuk a helyes 

megoldásokat az elméleti és gya-

korlati feladatok kapcsán, hiszen a 

munkájuk során irodákban, labor-

ban vagy üzemekben egyaránt 

fontos, hogy a tűzoltás mikéntje és 

egy lehetséges tűzesethez kapcso-

lódó elméleti tudás rögzüljön ben-

nük, hiszen ez is hozzátartozik az 

EBK tudatos munkavégzéshez 

Tar Zoltán: - Ezen az állomá-

son, korábbi évekhez hasonlóan, a 

„Legyen ön is milliomos” című 

játék EBK-s formátumával talál-

koznak a versenyzők. Pontosab-

ban, munka, környezet és tűzvé-

delmi kérdésekkel szembesülhet-

nek a csapatok. A csapatok nagy 

része elég jól felkészült a feladatra 

mindazok ellenére, hogy egyre 

nehezebbek a kérdések, ennek 

ellenére úgy tűnik, kedvelik ezt a 

feladatsort. Arra külön is ügye-

lünk, hogy a kérdések minél több 

aktualitást tartalmazzanak. Ilyen 

például az idén bevezetett EBK 

biztonsági elemek közül a Stop 

kártya, vagy a munkahelyi kocká-

zatértékelés. A Stop kártyát 

egyébként mindenkinek joga, sőt 

kötelessége kitölteni, ha valaki 

olyan nem biztonságos helyzettel 

vagy munkavégzéssel találkozik 

amikor meg kell állítani egy mun-

kafolyamatot. 
 

Brunecker Jenő 

 

Bevásárolt Pakisztánban a Mol 
Sikeres volt a kutatófúrás, gázt talált a magyar energiacég. 

 

A Mol megállapodást írt alá a Pakistan Oil Fields Limited-del (POL) a pakisztáni DG Khan blokk 30 

százalékos, nem operátori részesedésének megvásárlásáról - jelentette a Budapesti Értéktőzsde oldalán a 

magyar olajvállalat. 
 

A menedzsment ugyanakkor azt is közölte, hogy a 

cég által operált TAL blokk Mardan Khel-1 kutatófú-

rásánál gázt találtak. A kutatófúrás az északnyugati 

határtartományban került mélyítésre és február 17-én 

érte el a tervezett, 4912 célmélységét. 

A kútban négy potenciális tároló formációt tesztel-

tünk, melyek mindegyike magas gáz és kondenzátum 

hozammennyiséget adott. A két legjobb tesztelt réteg 

(Lumshiwal és Lockhart) hozama napi 4.300 hordó 

kőolaj egyenérték (boepd) gáz és 2.100 bpd konden-

zátum (Lumshiwal), illetve 4.000 boepd gáz és 1.840 

bpd kondenzátum (Lockhart). A kút, termelő kútként 

kerül kiképzésre és bekötésre a Makori Központi 

Felszíni Létesítménybe. A TAL blokk létesítményei-

nek jelenlegi teljes termelési kapacitása napi 80 

kboepd gáz és 37 kboepd folyékony szénhidrogén. A 

rendelkezésre álló szabad kapacitás elégséges az új 

kút bekötéséhez. A társaság szándékában áll egy át-

fogó lehatárolási terv előkészítése, mely további ku-

tak fúrását foglalja magában a terület keleti és nyuga-

ti részén. A MOL a TAL blokk operátoraként jelenleg 

napi bruttó 70 ezer hordó kőolaj egyenértéket 

(kboepd) meghaladó termelésért felel. 

A Mol ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pakisztáni 

DG Khan blokk jó gáz és kondenzátum potenciállal 

rendelkező kutatási terület, Pandzsáb és 

Beludzsisztán tartományokban. A MOL részesedés-

vásárlását követően a POL operált tulajdoni hányada 

70 százalékot tesz ki. A konzorcium idén szeizmikus 

méréseket tervez, melyeket 2017-ben egy kutatófúrás 

követ majd. A tranzakcióhoz a pakisztáni kormány 

jóváhagyása is szükséges. A MOL- csoport számára 

óriási siker, hogy hetedik találatunkat jelenthetjük be 

a TAL Blokkban, melynek 1999 óta vagyunk operá-

torai. Pakisztán egy ígéretes, nagy kiterjedésű feltá-

ratlan készletekkel rendelkező ország - mondta Ale-

xander Dodds, a Mol Kutatás- Termelés Ügyvezető 

Igazgatója. 
 

Napi Gazdaság Online

 
Felülmúlta az elemzői várakozásokat a Mol-csoport 2015 első negyedéves eredménye, az előző negyedévhez 

képest 5 százalékkal magasabb, 154,1 milliárd forint tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti ered-

ményt ért el - közölte a társaság pénteken a Budapesti Értéktőzsde honlapján. 

Elemzők 145,3 milliárd forint negyedéves tisztított, kamat-, adófizetés és amortizáció előtti eredményre 

(EBITDÁ-ra) számítottak a portfolio.hu által készített konszenzus szerint. 

A jelentés idézi Hernádi Zsoltot, az olajipari vállalat elnök-vezérigazgatóját, aki szerint a tartósan 60 dollár 

alatti kőolajár ellenére sikerült erős pénzügyi teljesítménnyel kezdeni az évet, így még biztosabb, hogy a válla-

lat eléri a 2015-re kitűzött 2 milliárd dolláros tisztított EBITDÁ-t. 
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 Száz béremelést, ezeret! 
 

Egy héttel ezelőtt a német statisztikai hivatal kimutatásából kiderült, hogy az Európai Unióban a ma-

gyarországi – magánszektorban érvényes – órabér csak a romániait és a bolgárt előzi meg. Nos, ez való-

ban lehangoló adat, 25 éves rendszerváltásunk egyik kudarca. 
 

Meggyőződésem, hogy a har-

madik Orbán-kormány egyik leg-

fontosabb – ha nem a legfonto-

sabb! – feladata, hogy minden 

lehetséges állami eszközzel segít-

se, támogassa ennek az áldatlan 

állapotnak a megváltozását. 

Egy kicsit érdemes részleteseb-

ben megnézni az adatokat: a dá-

nok keresnek a legjobban az EU-

ban, az ott dolgozók 42 eurót vi-

hetnek haza minden munkaóra 

után. Az EU átlaga 24,40 eurós 

óradíj; A belgák 41,1, a svédek 

40,2, a luxemburgiak 35,7 eurós 

órabért kapnak, a franciák és hol-

landok 33 és fél euróval, a finnek 

32,9-cel, a németek és az osztrá-

kok pedig 31,7-tel számolhatnak. 

Ehhez képest nagyon alacsony a 

magyar, és még inkább a román 

órabér: a magyar mindössze 7 

euró, ugyanannyi, mint Lettor-

szágban. Észtország 10,20, Szlo-

vákia (!) 10, Lengyelország 8,2, 

Horvátország 9,3, Csehország 

pedig 9,6 eurós munkabérrel meg-

előzi Magyarországot, Románia 

pedig az 4,80 eurós bérrel a sor-

ban utolsó Bulgáriát (3,20). 

Ami tehát a legelkeserítőbb, 

hogy a közép-európai országok is 

előttünk állnak az órabérek tekin-

tetében, s csak a hozzánk képest 

jóval lejjebbről indult két balkáni 

országot tudjuk megelőzni. 

És mindennek következményei 

vannak, s nem túl szívderítőek. 

A boldogság nemzetközi napja 

alkalmából az ENSZ kezdemé-

nyezésére nemzetközi szakértők 

immáron harmadszor állították 

össze a World Happiness Reportot 

(WHR); összesen 158 országot 

rangsoroltak annak megfelelően, 

hogy a lakosságuk egy tízes ská-

lán mennyire érezte-érzi magát 

boldognak vagy boldogtalannak. 

Szempontok voltak: az egy főre 

jutó GDP, a jó vagy rossz társa-

dalmi kapcsolatok, a szociális 

ellátások, a korrupció mértéke, az 

egészséges várható élettartam, a 

döntési szabadság mértéke, s na-

gyon érdekes módon az emberek 

közötti jószívűség (ez valami 

olyasmi, mint a szolidaritás vagy a 

szeretet). 

Már bizonyára kitalálták: bol-

dogság tekintetében sem állunk 

jól. 158-ból a 104. helyen végez-

tünk 4,8-es átlaggal, afrikai orszá-

gok(!) társaságában. S akárcsak az 

órabérek tekintetében, itt is meg-

előznek bennünket a közép-

európai országok, de sajnos még 

Románia is. Svájc végzett az élen, 

utána jön Izland, Dánia, Norvégia 

és Kanada. Az első tízben van 

még Finnország, Hollandia és 

Svédország is. Az Egyesült Álla-

mok a tizenötödik, Mexikó boldo-

gabb nála eggyel. 

S a környező, volt kommunista 

országok: Csehország 31., Szlo-

vákia 45., Oroszország 50., Len-

gyelország 60., Románia a 86. A 

boldogságindex végén Szíria, 

Burundi és Togo végzett. 

Korántsem akarom azt állítani, 

hogy a boldogsághiányunk kizáró-

lag az alacsony órabér következ-

ménye: a boldogságnak ezerféle 

összetevője van, amelyeket a 

nemzetközi kutatás igyekezett is 

figyelembe venni. De az is biztos 

– s ezt a mindennapi tapasztalatok 

is megerősítik –, hogy az alacsony 

órabér óriási gátja annak, hogy 

boldog országgá váljunk. Hiszen 

nem tudjuk megvenni, elérni, 

megfizetni azokat a dolgokat, 

amelyek boldoggá vagy boldo-

gabbá tehetnének bennünket, ma-

gyarokat. 

Persze könnyen lehet, hogy ha 

az órabérünk elérné az EU-s átla-

got, akkor sem válnánk „lineári-

san” boldogabb nemzetté; sokkal 

bonyolultabb lelkek vagyunk mi, 

magyarok annál, hogy ez ilyen 

egyszerű lenne. No de mégis: 

próbáljuk végre már ki egyszer 

azt, hogy a magyar dolgozók – 

hogy egy nagyon régi, nagyon 

szerény szakszervezeti követelést 

idézzek fel – „tisztességes napi 

munkáért tisztességes napi mun-

kabért” kapjanak. Mert erre még 

nem volt példa a 25 év alatt! 

A magyar politikai és gazdasági 

elit együttes felelőssége, hogy a 

bérek tekintetében 25 év alatt sem 

történt rendszerváltás. Jól tudjuk: 

a Kádár-korszakban a béreket 

azért tartották mesterségesen ala-

csonyan és „egyenszinten”, mert 

az állam igyekezett ingyenes szo-

ciális, kulturális, egészségügyi stb. 

ellátást biztosítani az embereknek. 

A rendszerváltás után viszont az 

önmagát túlvállaló, totálisan el-

adósodott állam fokozatosan meg-

szüntette a különféle támogatáso-

kat és ingyenes, vagy nagyon 

olcsó szolgáltatásokat, s különö-

sen a baloldali kormányok idősza-

kában rábízott mindent a piacra. A 

piacon viszont egy olyan, részben 

hatalomátmentő posztkommunis-

ta, részben multinacionális, 

„vadkapitalista” és végtelenül 

önző, antiszolidáris gazdasági elit 

jelent meg, amelyik a béreket 

továbbra is mesterségesen ala-

csony szinten tartotta. A vagyonát 

nagyrészt elherdáló, kirabolt állam 

pedig eszköztelenül szemlélte e 

folyamatot az elmúlt 25 évben. 

Következmény: a bérek ala-

csony szinten maradtak, az árak az 

egekbe szöktek, a jóléti szolgálta-

tások pedig szétporladtak. 

Valóban a polgári Magyarország 

a cél, de ahhoz polgári középosz-

tály is kell, utóbbihoz pedig tisz-

tességes bérek. 

Éppen ezért mondom: a harma-

dik Orbán-kormánynak, s a teljes 

gazdasági és politikai elitnek er-

kölcsi kötelessége mindent meg-

tenni a bérek emeléséért. És ez a 

legkevésbé sem szakszervezeti 

duma, hanem nemzetstratégiai 

alapcél. 

Fricz Tamás 
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Tűzoltó Családi Nap 2015 
  

Nincs ember, akinek ne dobogna hevesebben a szíve, mikor a tűzoltó gépjárműveket látja robogni. 

Olyankor a szokásosnál is nagyobb szeretettel gondolunk a piros autókban ülőkre. Ők azok, akik tűz 

vagy egyéb katasztrófahelyzet esetén gondolkodás és mérlegelés nélkül teszi kockára saját életüket azért, 

hogy mások életét mentsék és különösen a MOL Nyrt. esetében hatalmas vagyont kíméljenek meg a tűz-

től és annak hatására bekövetkezhető robbanás pusztításától. Nekik is kijár a kikapcsolódás, pihenés és 

nem utolsó sorban az erkölcsi, anyagi elismerés! Mint mindig, a szolgálatban lévő kollégák a Családi 

Napon és azt megelőzően is nagy lelkesedéssel vettek részt az esemény szervezésében, előkészítésében és 

megrendezésében, melyért nagy köszönet jár nekik! 
 

Az elmúlt évek hagyományai-

hoz hasonlóan idén május 9-én, a 

százhalombattai finomító tűzoltó-

laktanyájában került megrende-

zésre a FER Tűzoltó Családi nap. 

Mint mindig, a szolgálatban lévő 

kollégák a családi napon és azt 

megelőzően is nagy lelkesedéssel 

vettek részt az esemény szervezé-

sében, előkészítésében és megren-

dezésében, melyért nagy köszönet 

nekik! A program tíz órakor kez-

dődött a tornateremben a vendé-

gek köszöntésével, valamint az 

elismerések és jutalmak átadásá-

val. 

A tűzoltó szolgálatban végzett 

10 éves eredményes munkássága 

elismeréséül SZOLGÁLATI 

ÉREM kitűntetésben részesült: 

•  Venczkó Tamás 

 A tűzoltó szolgálatban végzett 

20 éves eredményes munkássága 

elismeréséül SZOLGÁLATI 

ÉREM kitűntetésben részesültek: 

•  Brunecker Zoltán 

•  Dulai István  

•  Földházi Béla Tamás 

•  Hajdú Ferenc 

•  Praksz György 

•  Rambold László 

•  Sebők András 

•  Tóth Zoltán 

•  Takács Dénes 

A tűzoltó szolgálatban végzett 

25 éves eredményes munkássága 

elismeréséül SZOLGÁLATI 

ÉREM kitűntetésben részesültek: 

•  Adorján Géza 

•  Pimper László  

A tűzoltó szolgálatban végzett 

30 éves eredményes munkássága 

elismeréséül SZOLGÁLATI 

ÉREM kitűntetésben részesült: 

•  Torma Lajos  

Az elmúlt évek során tanúsított 

kiemelkedő, példamutató és szak-

szerű munkájának elismeréséül a 

Létesítményi Tűzoltóságok Or-

szágos Szövetsége által alapított 

Érdemérem BRONZ fokozat ki-

tüntetésben részesültek: 

•  Árokszállási István 

•  Hajdú Ferenc 

•  Sebők András 

•  Varga Károly 

Az elmúlt évek során tanúsított 

kiemelkedő, példamutató és szak-

szerű munkájának elismeréséül az 

országos tűzoltó napon a Magyar 

Tűzoltó Szövetség legmagasabb 

elismerését, Gróf Széchenyi Ödön 

díjat kapott, melynek elismerésül 

ügyvezetői jutalomban részesült: 

•  Váczi István 

 A 2014. évi munkája alapján a 

FER (Százhalombatta) év tűzoltó-

ja: Kálmán Sándor (A) 

A 2014. évi munkája alapján a 

Százhalombatta B szolgálati cso-

port tűzoltója: Kövér Zoltán 

A 2014. évi munkája alapján a 

Százhalombatta C szolgálati cso-

port tűzoltója: Pletser Krisztián 

 A 2014. évi munkája alapján a 

FER (Algyő) év tűzoltója: Balogh 

Gábor Antal 

 Az elmúlt év során tanúsított 

kimagasló munkahelyi teljesítmé-

nyéért az „Év dolgozója” elisme-

résben részesült: 

 Góg Zsolt 

 Az elmúlt év során tanúsított 

kiemelkedő és példamutató veze-

tői munkájáért az „Év tűzoltó 

vezetője” elismerésben részesült: 

Takács Zoltán 

  A tűzoltó szolgálat terén kifej-

tett munkája elismeréséül, 50. 

életévének betöltése alkalmából 

tárgyjutalomban részesült: 

•  Dulai István 

A tűzoltó szolgálat terén kifej-

tett munkája elismeréséül, 60. 

életévének betöltése alkalmából 

tárgyjutalomban részesültek: 

•  Váczi István 

 Április 2-án a miskolci rendező 

pályaudvaron történt vasúti tar-

tálykocsi baleset kárelhárítása 

során a kollégák összehangolt 

munkájának köszönhetően sikerült 

megakadályozni, hogy veszélyes 

anyag kerüljön a környezetbe, 

melynek elismerésére parancsnoki 

jutalomban részesültek: 

•  Czigányik Antal 

•  Páj Attila Miklós 

•  Mórocza Árpád 
 

* * * 

Az ünnepélyes eseményt köve-

tően a FER Tűzoltók kitűnően 

végrehajtott gyakorlati bemutatót 

tartottak a Dunai Finomító gya-

korlópályáján, amit a nagyszámú 

vendégsereg hatalmas tapssal 

jutalmazott. 

A tűzoltólaktanya melletti fák 

árnyékában a gyermeksereg vette 

birtokba a most is népszerű ugráló 

várat és a habfürdőt, valamint a 

gázálarcos, légzésvédő készülékes 

füstsátrat. 

Természetesen a gépjárművek 

sem maradtak ki a gyermekek 

érdeklődési köréből, aminek kö-

vetkeztében ritkán hallható sziré-

na-hangversenyt produkáltak. 

Az emelőkosaras jármű és an-

nak kezelői is egész nap dolgoz-

tak, mert az érdeklődők hosszú 

sorban várakoztak, hogy felülről is 

megtekinthessék a környéket. 

Végül, de nem utolsósorban 

nem szabad megfeledkezni arról 

sem, hogy az idén is kitűnőre 

vizsgáztak a tűzoltószakácsok, 

hiszen olyan remekművet készítet-

tek, bográcsokban hogy a vendég-

sereg többsége kétszer állt sorba. 

Béjé 
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A TRIANONI DÖNTÉS 
 

A trianoni tragédiára emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás 

napjává nyilvánította: A Magyar Köztársaság Országgyűlése kötelességének tekinti arra inteni a nemzet 

ma élő tagjait és a jövendő nemzedékeket, hogy a trianoni békediktátum okozta nemzeti tragédiára  

mindörökké emlékezve, más nemzetek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáinkat is számon tartva, s 

ezekből okulva, az elmúlt kilencven esztendő küzdelmeiben az összefogás példáiból, a nemzeti megújulás 

eredményeiből erőt merítve, a nemzeti összetartozás erősítésén munkálkodjanak. Ennek érdekében az 

Országgyűlés június 4-ét, az 1920. évi trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává 

nyilvánítja. 
 

Ők döntöttek: David Lloyd George, Vittorio 

Emanuele Orlando, Georges Clemenceau és Thomas 

Woodrow Wilson. 

1920. június 4-én a Versailles melletti Nagy-Trianon 

palotában aláírták az első világháborút Magyarország 

számára lezáró békediktátumot, amelynek értelmében 

a vesztes központi hatalmak oldalán részt vevő Ma-

gyar Királyság területének mintegy kétharmadát el-

csatolták. Az okmány – az 1919. évi saint-germaini 

osztrák békeszerződéssel együtt – szentesítette az 

Osztrák-Magyar Monarchia szétesését, valamint az 

ezeréves fennállását alig negyedszázaddal korábban 

ünneplő történelmi Magyarország felbomlását. 

Magyar részről történő kényszerű elfogadását jól jel-

zi, hogy az újonnan megválasztott Horthy Miklós 

kormányzó által kinevezett – eleve átmenetinek szánt 

– Simonyi–Semadan-kormányból nem a hivatalban 

lévő külügyminiszter, Teleki Pál, hanem két politikai-

lag súlytalan kormánytag írta alá az okmányt. 

A trianoni békedöntéssel a Magyar Királyság Horvá-

tország nélküli területe 282 870 km
2
-ről harmadára, 

92 963 km
2
-re csökkent. 1920-as népszámlálási ada-

tok alapján a Trianon előtti Magyarország több mint 

18 milliós lakossága 7,6 millió főre esett vissza. 

A Teleki féle vörös térkép bizonyítja, hogy az elcsa-

tolt területek között színmagyar területek is kerültek 

határainkon túlra. 

A Trianon utáni Magyarország a 90%-os magyar 

arányával csaknem nemzetállammá vált, szemben a 

területileg nyertes, ún. utódállamokkal, ahol Csehsz-

lovákiában mintegy 34%, a későbbi Jugoszláviában 

17,1%, Romániában pedig 30% lett a nemzetiségek 

aránya, mindenütt meghatározó módon a magyarok-

kal. 
 

József Attila 

Bús Magyar éneke (1922) 
 

Száll az ének a mezőnek, esti szellő hollószárnyán,  

Valami kis kopott ember énekelget búsan, árván  

Bolondságról, szerelemről, kora őszről, illó nyárról  

S körülötte elterülő néma magyar pusztaságról.  
 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,  

Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.  
 

Titokzatos messzeségben Istent keres magyar hangja,  

Régi honát, testvéreit - mást se tehet - siratgatja.  

Piros kedve pillangó volt, sárba fulladt ott Erdélyben,  

Zöld reménye foszlányai meghaltak a Felvidéken.  
 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,  

Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.  
 

Nincsen csak egy citerája, húrjai az égig érnek,  

Rajt pengeti balladáit véres könnynek, könnyes vérnek.  

Mámor esték elszállottak, ott fagytak a Karsztok alján  

S ismeretlen menyasszonya tört liliom, olyan halvány.  
 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre,  

Nem is tudja, feltámad-e, elpihenne mindörökre.  
 

Nem nézi a délibábot, túl van az már a határon  

S elkerüli zárt szemét az incselkedő pajkos álom.  

Holt vitézek sírtájára hullat dalt és nefelejcset  

S fohászkodik: Uram, Hazám el egészen ne felejtsed:  
 

Fáj neki a teste, lelke, szíve tája, szemegödre  

S hazáján ha segíthetne, élne mégis mindörökre.  
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 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Íratlan szabály: hasznosabb utóbb bocsánatot 
kérni, mint előtte engedélyt. 

* 
Hétvégén a nagyfaterral megfőztük a lekvárt. 

40 liter lett és 60 fokos. 
* 

Igaz, hogy sok ember hal meg a világon az alko-
hol miatt, de sokkal többen születnek miatta! 

* 
Több mint egymillió férfi, nő és gyermek halt meg 

a terrorellenes háborúban. 
* 

Értelmiségi az a személy, aki képes két óránál tovább 
gondolkodni valamiről, ami nem kapcsolatos a szex-

szel.  

* 
Az okos enged, aztán ott áll üres kézzel, és gon-

dolkodhat, hol cseszte el. 
* 

Ha este hétig nem kerülök ágyba, akkor hazame-
gyek – gondolta a lány. 

* 
Egy kapcsolat kezdete: én is téged. 

Egy kapcsolat vége: te is az enyémet.  
* 

Dolgozz kevesebbet, mint amennyit tudsz, hiszen 
a fizetésed is így kapod. 

* 
- Mit csinálsz pénteken este? 
- Megyek sörözni. 
- És azután? 
- Azután hétfő… 

* 
A minap moziban voltam, és az előttem ülő két nő 
dumájától nem hallottam rendesen a filmet. Mikor 
már nem bírtam tovább, megkopogtattam az egyikük 
vállát: 
- Elnézést kérek, de nem hallok semmit! 
- Hát remélem is - felelte élesen a hölgy - mert ez egy 
magánbeszélgetés! 

* 
Egy közúti ellenőrzésnél a rendőr próbálja körültekin-
tően kideríteni, hogy mi is történt. Egy fiatalabb férfit 
kérdezget: 
- Neve? 
- Kovács Béla. 
- Foglalkozása? 
- Archeológus. 
A rendőr feltolja a sapkáját, gondolkodik. 
- Mondja csak magyarul, kérem. 
A férfi mosolyog: 
- Oké, akkor írja be, hogy ásatásokon dolgozom. 
Mire a rendőr: 
- Csak semmi flanc, szóval kubikus. 

* 
Szülői intelmek: 
1. Mások munkájának megbecsülése: ''Ha mindená-
ron meg akarjátok ölni egymást a testvéreddel, kint 
csináljátok! Most takarítottam fel.'' 
2. Vallás: ''Jobb lesz, ha imádkozol, hogy ez a kosz 
kijöjjön a fehér ingedből!'' 
3. Időutazás: ''Úgy megcsaplak, hogy a jövő héten 
térsz magadhoz!' 

4. Logika: ''Azért, mert én azt mondtam!'' 
5. Tornamutatvány: ''Most nézd meg, hogy néz ki itt 
hátul a nyakad!'' 
6 .Bőrön át táplálkozás: ''Fogd be a szád és edd meg 
a vacsorád!'' 
7. Türelem és kitartás: ''Addig ülsz itt, amíg a spenót 
el nem fogy!'' 

* 
- Anya, kaptam az iskolában 2 pirosat meg 1 feketét. 
- Jól, van, kisfiam megjutalmazlak, itt egy százas. 
Pistike fut az apukájához is. 
- Apa, kaptam az iskolában 2 pirosat, meg 1 feketét. 
- Jól van, ügyes vagy. Itt egy százas. 
Fut a nagyihoz is. 
- Nagyi, kaptam az iskolában 2 pirosat meg 1 feketét. 
- Ügyes vagy, itt egy ötvenes. De mondd csak, miért 
kaptad a feketét? 
- Mert beírtam magamnak 2 pirosat... 

* 
Az étteremben lepottyan egy vendég kanala. A pincér 
odaugrik, és a zsebéből elővéve átnyújt egy másikat. 
A vendég csodálkozik: 
- Mondja, maguk mindig ilyen figyelmesek? 
- Igen, uram. Nemrég felvettünk egy Lean mene-
dzsert, aki kiszámította, hogy időnk 10%-át arra for-
dítjuk, hogy kicseréljük a leesett dolgokat. Ezért min-
denki a zsebében hordja a tartalékot. 
- Ez kiváló. És mondja, miért lóg egy madzag a slic-
cénél? 
- Tudja, a Lean menedzserünk kitalálta, hogy amikor 
elmegyünk WC-re, ne kelljen kézzel hozzáérnünk a 
műszerünkhöz, mert akkor utána kezet kell mosni, 
ami ugye időveszteség. Így csak ezt a madzagot 
megrántjuk, és mindjárt kint van minden. 
- És mondja, hogyan teszik vissza? 
- Nem tudom, a többiek hogy csinálják, én speciel a 
kanalat használom. 

* 
Az idősödő színész nagy gondban van: nem kap 
szerepet, mivel állandóan elfelejti a szövegét. Végre, 
hosszú idő után kap egy mellékszerepet. A rendező 
instruálja: 
- A második felvonás elején a mutató és hüvelykujja 
közé rak egy szál rózsát, bemegy a színpad közepé-
re és azt mondja: "Ah, ez a kedvesem illata!" 
A színész sokat gyakorol, majd az előadáson be-
megy a színpadra, és hiba nélkül elmondja a szöve-
get: "Ah, ez a kedvesem illata!" 
A közönség soraiban hatalmas derültség lesz úrrá. 
Előadás után a rendező tajtékozva kiáltja: 
- Mit csinált, maga idióta. Nevetségessé tett ennyi 
ember előtt! 
- Miért? Én jól elmondtam a szövegemet! - védekezik 
a színész. 
- Igen, de a rózsát kint hagyta maga szerencsétlen! 

* 
A falu kovácsa felvett egy inast. Elkezdte az oktatást: 
- Először kiveszem a patkót a kohóból, aztán ráte-
szem ide, az üllőre. Amikor megrázom a fejem, te 
ráütsz azzal a kalapáccsal. 
Az inas így is tett, azóta ő a falu kovácsa!  
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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. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ajándékot vásárolna? 
Nem tudja, hol teheti ezt meg? 

Alacsony árakkal és gazdag választékkal itt van egy karnyújtásnyira! 
 

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN! 
 

Százhalombattán a Tóth László utca 16 szám alatt 
 

A TUTI SOUVENIR AJÁNDÉKBOLTBAN 
 

a Kiss László sportuszoda parkolójánál. 

 

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 

 

ELADÓ HÁZ  RÁCKERESZTÚRON !  
 

AZ M6-os lejárótól 100 méterre, a főút mellett, 300 négyszögöles telken, eladó egy 65 m
2
-es családi ház. 

 

KÉT SZOBA, KONYHA, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, FÜRDŐ, KÜLÖN WC, SPÁJZ. 

A TETŐTÉR BEÉPÍTHETŐ. 
 

KÜLÖN ÉPÜLETBEN: NYÁRI KONYHA, GARÁZS, PINCE, TELJES KÖZMŰ, TELEFON. 
 

Kétfajta fűtésmód: Gáz és hagyományos kazán (Fa, szén). Százhalombattai földszinti lakást beszámítok! 
 

Irányár: 10.500.000,- Ft 
 

Érdeklődni lehet az: 06-30-331-4039 telefonszámon 
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