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Önmagadért-velünk! 
 
 

„Aki a múltat nem ismeri, az a jövőt nem érdemli” 
 

 
 

Ady Endre: Október 6. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

Őszi napnak mosolygása, 

Őszi rózsa hervadása, 
Őszi szélnek bús keserve 

Egy-egy könny a szentelt helyre, 

Hol megváltott - hősi áron - 
Becsületet, dicsőséget 

Az aradi tizenhárom. 
 

Az aradi Golgotára 

Ráragyog a nap sugára, 
Oda hull az őszi rózsa, 

Hulló levél búcsucsókja; 

Bánat sír a száraz ágon, 
Ott alussza csendes álmát 

Az aradi tizenhárom. 
 

Őszi napnak csendes fénye, 

Tűzz reá a fényes égre, 
Bús szívünknek enyhe fényed 

Adjon nyugvást, békességet; 

Sugáridon szellem járjon 
S keressen fel küzdelminkben 
Az aradi tizenhárom. 
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Október 6. - Nemzeti gyásznap 
 

Az 1848-1849-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. A közkatonák ugyan amnesztiá-

ban részesültek, de sokukat besorozták a császári seregbe, a magasabb rangú tisztek, tisztviselők hadbí-

róság elé kerültek. Elsőként a "főbűnösök", gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnök, Aradon pedig a 

honvédsereg önálló seregtestet vezénylő főtisztjeinek perére került sor. 

 

A tisztségéről még 1848 őszén lemondott Batth-

yányt egy olmützi törvényszék ítélte kötél általi halál-

ra, az ítéletet, a Magyarországot teljhatalommal kor-

mányzó osztrák Haynau táborszernagy 1849. október 

5-én erősítette meg. 

Aradon szeptember 26-án 13 tábornokot és egy ez-

redest ítéltek halálra felségsértés és lázadás miatt, 

Haynau ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de csak 13 

kivégzésre került sor, mert Gáspár András, Ferenc 

József egykori lovaglómestere büntetését végül bör-

tönre változtatták. 

A kivégzéseket jelzés értékűen, az 1848. évi elbu-

kott október 6-i, bécsi felkelés évfordulójára időzí-

tették. 
Batthyány előző éjjel egy becsempészett tőrrel nyakon 

szúrta magát, ezért nem lehetett felakasztani, kivégző-

osztag elé került. A gróf nem engedte szemét bekötni 

és maga vezényelt tüzet, utolsó szavai így hangzottak: 

"Allez Jäger, éljen a haza!" 

A kivégzés színhelyén ma a Batthyány-örökmécses, 

a szabadság jelképe áll. 

Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a 13 

honvédtábornokot: 

Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisz-

tidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt, 

Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagy-

sándor Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józse-

fet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. (Lázár Vilmos 

ezredes volt, de a köztudat őt is tábornokként tartja 

számon.) 

A golyó általi halálra "kegyelmezett" Kisst, Schwei-

delt, Dessewffyt és Lázárt a vár északi sáncában lőtték 

hajnalban agyon, a többi elítéltet ezután a vártól délre 

sebtében összetákolt bitófákra akasztották fel. Elret-

tentésül a holttesteket estig az akasztófán hagyták, de 

ezzel éppen az ellenkező hatást érték el, mert a kivég-

zés helye valóságos búcsújáró hellyé lett. 

A szabadságharc utáni megtorlások során mintegy 

500 halálos ítéletet hoztak, ebből mintegy 110-et haj-

tottak végre, az emigránsokat in effigie - távollétük-

ben - végezték ki, azaz nevüket az akasztófára szögel-

ték. 

A bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, 

amikor az európai felháborodás miatt a bécsi udvar 

nyugdíjazta a vérszomjas Haynaut. 

A magyar kormány 2001. november 24-én nem-

zeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. 
Ezen a napon az állami lobogót félárbocra eresztik, 

a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban 

megemlékezést tartanak. 
MTVA 
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Egy felmondás anatómiája 
 

Nem úgy ébred fel az ember egyik napról a másikra, hogy fel akar mondani. Ehhez egy hosszú folya-

mat vezet el, aminek különböző stádiumai vannak. 

 

(1) Amikor felvételt nyersz a vállalathoz, Te 

vagy a legboldogabb ember, szerencsésnek érzed 

magad, hálás vagy, hogy van munkahelyed. 

(2) Kis idő elteltével a rózsaszín fátyol mögül 

felderengenek a falak, kiderül, hogy itt sem kolbász-

ból van a kerítés. 

(3) Észreveszed, hogy csak falak vannak, amik 

egyáltalán nem könnyítik meg a napi munkádat, sőt... 

Sokszor úgy érzed, hogy nem kapsz segítséget, mint-

ha a bolygók retrográd mozgása akadályozná az 

együttműködést. 

(4) Néhanapján kapsz egy kis elismerést, de az 

előremenetel lassabb, mint vártad vagy egyáltalán 

nem arányos a teljesítményeddel. Ha másokhoz ha-

sonlítod magad, akkor pedig biztosan elkeseredsz. 

(5) Időnként azon kapod magad, hogy már Te is 

kritizálod a vezetést, felemeled a hangod a távolból, 

és olykor egy-egy számodra éppen nem racionálisnak 

tűnő döntés hallatán – vérmérsékletedtől függően – 

szitkok is elhagyják ajkadat. 

(6) Egyre gyakrabban vagy elégedetlen, de azért 

a helyzet még elviselhető. 

(7) Reggelente felmerül, hogy már nem olyan 

lelkesedéssel jössz dolgozni, mint régen… 

(8) Éjjelente nem alszol, csak forgolódsz az ágy-

ban és a határidőre el nem készült feladatok megoldá-

sán töprengsz. 

(9) Az őrlődéstől esetleg már testi tüneteid is 

vannak. 

(10) Megfogalmazódik benned, hogy tán nem jó 

helyen vagy, fel kellene mondani, és itt hagyni az 

egészet és megszabadulni a nyomasztó dolgoktól. 

(11) Ezt már kimondod hangosan is a kollégák 

előtt. 

(12) Meghátrálsz, mert megijedsz, miután átgon-

dolod hogyan tovább. Mérlegelsz, és arra jutsz, hogy 

ez butaság, hiszen van „biztos” állásod, hó elején 

pityeg az SMS, ha a gyerekek megbetegszenek, azon-

nal mehetsz értük, jó fejek a munkatársaid, elviselhető 

ez – nyugtatod magad. Különben is, másnak még 

munkája sincs, sokan cserélnének veled, ó milyen 

szerencsés vagy! 

(13) Egy idő után azonban rájössz, hogy csak álta-

tod magad, mert nem lesz itt jobb semmi, az akármi-

lyen pozitív mérlegek és eredmények ellenére sem. 

(14) A mérleg nyelve elmozdul, már nem elég a 

„biztonság”. Egyáltalán nem „biztos a biztonság”. 

(15) Meghozod a végső és visszavonhatatlan 

egyáltalán nem könnyű döntésedet. Fel fogsz monda-

ni. Amikor a döntésed megmásíthatatlan státuszra 

vált, mázsás kő esik le rólad, felszabadulsz. A szabad-

ság érzése a csúcskoncentrációt is meghaladó mértékű 

endorfint szabadít fel. Hirtelen fehérnek látod a feke-

tét és a felhőket mintha elfújná a szél. 

(16) Kitöltesz egy utolsó STOP kártyát, vagyis be-

jelentést teszel szándékodról. Távozásod szerteágazó 

s valódi okait nem mondod el vezetőidnek, azt gondo-

lod, hogy úgyis tudják. 

(17) Titkon azt várod, hogy valaki azt mondja, ma-

radj, mert szükségünk van rád, hisz olyan jól végzed a 

munkád. 

(18) Nem marasztalnak, olyannyira nem, hogy ki-

derül, a vezetőidnek fogalma nincs, miért állsz fel, a 

virágnyelvedet pedig egyáltalán nem értik, a döntése-

dért csak téged hibáztatnak. 

(19) A hirtelen jött fene nagy szabadságérzést ha-

marosan felváltja az aggodalom, biztosan jól döntöt-

tél? A kisördög nem hagy nyugodni. Nem veszítesz-e 

többet, mint amennyit nyersz? Egy pillanatra meg-

inogsz. 

(20) A fennmaradó idő „rutin” feladatai közepette 

megbizonyosodsz róla, hogy döntésedet megalapozot-

tan hoztad meg, hisz itt csak egy törzsszám vagy 

semmi más. Senkit nem érdekel, hogy ki volt valójá-

ban „9328451”. Mit csinált, mit tett le az asztalra, 

alkotott-e maradandót, tudott-e együttdolgozni kollé-

gáival, segítette-e önzetlenül mások munkáját, lojális 

volt-e munkaadójával és dolgozott-e éjjelente, hogy 

feljebbvalója ne kerüljön miatta nehéz helyzetbe? 

Nyilván ilyen adatbázis nincs, mert nincs is ilyenre 

szükség. 

(21) Amellett, hogy menni akarsz, hiszen Te dön-

töttél a menés mellett, próbálod elengedni a szálakat, 

ami nem is tűnik olyan egyszerű feladatnak, még 

akkor sem, ha a tüskék folyamatosan emlékeztetnek 

távozásod igazi okáról. 

(22) Elkezdődik az elszámoltatás – ami igazán 

flottul megy -, az eszközöket gyorsabban kell vissza-

adnod, mint ahogy azokat megszerezted… 

(23) Próbálod az itt töltött időd alatt téged ért kel-

lemetlen dolgokat elfelejteni, javító intézkedéseket 

hozni… 

 

Hogy mik voltak a gyökér okok, amik idáig vezettek? 

Emberi okok biztosan. De nemcsak egy emberé. 

Soké. A dolgozón kívül mindazon – mások vezetésére 

felesküdött – embereké, akik egy szebb jövő ígéretét 

hirdető vízió homályos szemüvegén keresztül elhitték 

és elhitették, hogy nincs más út. Mindazoké, akik nem 

vállaltak fel egy rossz döntést. Nem mondták, hogy 

bocsánat tévedtünk, vegyünk mégis másik irányt… 

Az a baj, hogy nem értjük egymást. Nem is érthet-

jük, hiszen onnan ahol állunk, egy-egy problémát 

más-más látószögből látunk, ami merőben más. 
(folyt. a következő oldalon) 
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Mi tudna ezen segíteni? Talán a kommunikáció. A 

jó kommunikáció. Ehhez a hírlevél és plakát kevés. 

Többet kellene beszélgetnünk, hogy közeledjenek az 

álláspontjaink. Ha nem is találkozunk, elég nehéz 

véleményt alkotni és cserélni. Köztudott, hogy írni 

pedig nem annyira szeretünk. 

Ha a vezetők valóban leereszkednének a mi szin-

tünkre, a mi látószögünkből vizsgálnák az eseménye-

ket, akkor valóban megismerhetnék a problémáinkat. 

Van, aki tesz rá kísérletet, de legtöbben nem. Ha be-

szélgetésre kerül is sor, a „valódi” problémák nem 

kerülnek elő. Az emberek nem merik, sőt egy idő után 

nem is akarják elmondani a véleményüket. Aki netán 

mégis megosztaná álláspontját az a továbbiakban nem 

sok jóra számíthat. A mai bizonytalanságban, amikor 

csak a változás állandó, a félelem nagyobb úr, mint az 

őszinteség. Hiába biztat mindenki a nyílt őszinte 

megnyilvánulásra, az emberek már nem hisznek a 

változásban, a számukra jó irányba történő elmozdu-

lásban. 

Azt mondják bátorság a felmondás, és hogy felnéz-

nek, mások irigyelnek. Szerintem nem bátorság, ha-

nem lehetőség. Lehetőség becsukni egy ajtót, hogy 

kinyíljon egy másik. Lehetőség megtalálni saját utun-

kat. És én nem akarom elszalasztani ezt a – lehet, 

hogy utolsó – lehetőséget. Minden rosszban van va-

lami jó – szokták mondani. Legvégül szeretném meg-

köszönni mindazt a sok – számomra érthetetlen – 

döntést, feladatot, igazságtalanságot, inkorrektséget, 

ami történt. Ezek mind hozzásegítettek, hogy végre a 

saját utamat járjam, és olyan dolgot csináljak, ahol a 

bennem rejlő képességeket maximálisan kamatoztat-

hassam. 

Kívánom mindenkinek, hogy megtalálja a saját ma-

ga útját, ha pedig már megtalálta ne térjen le róla. 

 

UI: Lehet, hogy nem azt írtam le, ami pontosan a 

valóság (elnézést, ha bárkit megbántottam), csak azt, 

amit én érzékeltem belőle. 
BGYA 

 

50 éves a DKV-DUFI 
 

A Dunai Kőolajipari Vállalatot 1960. október 1-ei hatállyal alapították meg. A vállalat első igazgatója dr. 

Simon Pál volt. A Dunai Kőolajipari Vállalat (DKV) első fontosabb létesítménye, az AV-1, rövid próbaüzemet 

követő, 1965. június 30.-i termelésbe állásának 50. évfordulóját ünnepeljük 2015-ben. 

Ma már DUFI a nevünk, de a név nem számít, hanem azok, akik felépítették és üzemeltették ezt a „gyárat”. 

Az AV-I üzemnél elhelyezett emléktáblához, az Olajipari Szakszervezet tagsága nevében, Jenei Györgyné, 

Kovács László és Tóth András is elhelyezte az ünnepi megemlékezés virágait. 
 

Északon terjeszkedik a Mol: megvettek egy norvég céget 
 

Norvégiában bővítik az északi-tengeri portfóliójukat, a 100 százalékos tulajdonrészért 60 millió dollárt 

fizettek. A Mol-csoport az Ithaca Petroleum Ltd-vel az Ithaca Petroleum Norge (IPN) 100 százalékos 

tulajdonrészének megvásárlásáról kötött adásvételi szerződést - közölte a Mol a tőzsde honlapján. 
 

A közlemény szerint ez a jövőbeli szénhidrogén ta-

lálatok esetén maximum további 30 millió dollárral 

növekedhet, az akvizíciót a csoport teljes egészében 

működési cash-flow-ból finanszírozza. A tranzakció 

zárásának további feltétele a norvég szénhidrogén és 

energiaügyi minisztérium jóváhagyásának megszerzé-

se. 

A tájékoztatás szerint a felvásárlás összhangban áll a 

Mol kutatási-termelési stratégiájával, csökkenti a 

portfolió ország-kockázati kitettségét és értékteremtő 

módon bővíti a nemzetközi kutatási-fejlesztési portfó-

liót.  

A közlemény szerint az IPN portfóliója 14, a norvég 

kontinentális talapzaton található tengeri licencből áll, 

amelyekből az IPN három licenc operátora. A többsé-

gében kőolajat tartalmazó portfolió nettó 600 millió 

hordó-olajegyenértéket (MMboe) meghaladó, kocká-

zattal nem súlyozott földtani vagyont foglal magában. 

A vállalt munkaprogram 3 kutatófúrás lemélyítését 

tartalmazza 2015-ben és 2016-ban. A területen nagy 

tapasztalattal rendelkező IPN kutatási csapat átvétele 

szintén az ügylet része. 

Közölték, a tranzakció megvalósítása kiváló lehető-

séget jelent a Molnak a Norvégiába történő belépésre, 

az északi-tengeri jelenlét kiterjesztésére és a nemzet-

közi kutatási portfolió kiszélesítésére. A Mol célja a 

norvégiai portfolió bővítése és további eszközök, 

licencek megszerzése az IPN bevonásával. Az IPN 

operátori előminősítéssel rendelkezik Norvégiában, 

így a cég megvásárlása nagymértékben hozzájárul 

ahhoz, hogy a Mol a térség elismert tengeri operáto-

rává válhasson. 

A Mol-csoport az észak-tengeri régión kívül a 

kurdisztáni régióban, Pakisztánban, Oroszországban, 

Kazahsztánban és a kelet-közép-európai régióban is 

kutat, illetve termel. 

Az volt az álmom, hogy előrébb jussak a ranglis-
tán, elismerjenek (akár anyagilag is) de ez nem 
sikerült. Ha valami sorozatosan nem sikerül az 
életünkben, az azt jelenti, hogy az nem a mi 
utunk, nem a saját utunkat járjuk. Nem arra kell 
továbbmenni, abba már nem érdemes több 
energiát fektetni. 

Ez az én 11. életvédelmi szabályom 
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SZAVAZZ AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET ÜZEMI TANÁCS JELÖLTJEIRE!  
 

 

 

 

Hujber Istvánnak hívnak, az Olajipari Szakszervezet támogatá-

sával indulok az Üzemi Tanács választáson. 

2004. június 1 óta dolgozom a MOL Csoportnál, pályakezdőként 

kezdtem az IT Terkisz osztályán. Jelenleg Százhalombattán dol-

gozom, mint Infrastruktúra-üzemeltető szakértő. 

                                         
A választáson való indulásom célja a kollégák érdekeinek képvi-

selete, valamint tájékoztatása a munkáltató döntéseiről. 
 

Nagy Attila vagyok, az Olajipari Szakszervezet támogatásával 

indulok az Üzemi Tanács választáson. 

2003 január 20-án kezdtem dolgozni a MOL Csoportnál, mint 

számítógéptermi operátor. Jelenleg Százhalombattán dolgozom, 

az Ipari Alkalmazás-üzemeltetésen.  

 
Az üzemi tanács tagjaként szeretném a munkavállalók és a veze-

tés közötti párbeszédet javítani. A MIS Kft. munkatársainak ér-

dekeit képviselni. 

 
 

 

 

Tóth Attila vagyok, az Olajipari Szakszervezet támogatásá-

val indulok az Üzemi Tanács választáson. 

2007-ben jöttem a MOL Nyrt-hez dolgozni frissdiplomásként. 

Kezdetektől fogva alkalmazásüzemeltetéssel foglalkozom. 

 
Három gyermekem van. Fontos számomra a munkavállalók 

jogainak maximális érvényesítése. 
 

 

  

osz osz 



 

 

SZAVAZZ AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET ÜZEMI TANÁCS JELÖLTJEIRE!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papp Zoltán vagyok, az Olajipari Szakszervezet támogatá-

sával indulok az Üzemi Tanács választáson. 

1979-ben kezdtem pályafutásomat a TVK Automatika szer-

vezeténél. 1981-től dolgozom informatikai területen, a TVK 

első számítógépénél kezdtem, mint hardver karbantartó. 

Azóta végigkövettem az informatika fejlődését a PC-k megje-

lenésétől az első hálózatok beüzemelésén keresztül a mai mo-

dern rendszerek üzemeltetéséig különböző beosztásokban. 

Jelenleg a MIS TVK Ügyfélszolgálat vezető szakértőjeként 

irányítom a TVK IS helpdesk, eszközgazdálkodás és szolgál-

tatásmenedzsment tevékenységeit.  

 
Az Üzemi Tanács a munkavállalók számára azt a lehetőséget 

jelenti, hogy részt vegyenek munkahelyük gazdasági és szoci-

ális érdekeiket érintő döntéseiben. Támogatásotokkal ebben a 

munkában szeretnék részt venni, képviselve valamennyi IS 

dolgozó érdekeit. 

 
 

 

 

Aliczky Gábor vagyok, az Olajipari Szakszervezet támogatá-

sával indulok az Üzemi Tanács választáson. 

39 éves, 10 éve élek boldog házasságban, egy fiúgyermekünk 

van. Jelenleg az Ipari alkalmazások területen dolgozom, szű-

kebben véve a Kiskereskedelmi alkalmazások üzemeltetése 

területen. 1998-ban kerültem a MOL-hoz a Kisker Kártyame-

nedzsmentre, majd 2004-ben kerültem az IS-re, amikor is az 

IS elcsatolta az üzletektől az IT területeket. Fontos számomra 

az, hogy minden kolléga hozzájusson azokhoz az informáci-

ókhoz, amelyek alapján a szakmai jövőjét, karrierútját tervez-

ni tudja. 

 
Megválasztásom esetén az Üzemi Tanácsban ezt fogom kép-

viselni. 

Szeretném felhívni a figyelmeteket a véleménynyilvánítás 

fontosságára, kérlek Benneteket, hogy minél többen adjatok le 

érvényes szavazatot! 
 

 

 

 

osz 
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Tömören 
 

Augusztusban munkahelyekre bontva bedobozoltuk 

az Olajipari Szakszervezet tagjainak, pontosabban 

gyermekeiknek, a családi költségeket csökkentő szán-

dékkal előre összeállított általános és középiskolás 

füzetcsomagokat. 

Majd, az évek alatt kialakult szokásnak megfelelő-

en, telefonon sorra értesítettük az érintett munkahe-

lyeket azért, hogy kollégáink időben megkaphassák. 

Jöttek is mindenhonnan, azonban két termelőüzemben 

kerek-perec megmondták, hogy ők az Olajipari Szak-

szervezet tagjainak füzetcsomagjáért nem jönnek el, 

várjunk addig, amíg egy tagunk dolgozni jön. 

Nem tehetek róla, de csúnyán belekáromkodtam a 

telefonba és olyan szavakkal illettem az illetőket, 

amelyeket most nem ismételek meg. 

Később felmerült bennem a kérdés: ezek az ürge-

pásztorok, vajon segítenék-e kollégáikat egy életve-

szélyes helyzetben annak ellenére, hogy Olajipari 

szakszervezeti tagok? 

* * * 

Minden szakszervezet vagy annak vezetője, bármi-

lyen politikai irányultsággal szövetségre lép, feladja 

azt a függetlenségét, ami az érdekvédelem érvényesí-

téséhez, illetve tagjainak bizalmához elengedhetetle-

nül szükséges. Meggyőződésem, hogy a munkaválla-

lók számára sokkal több eredményt lehetne elérni, ha 

az érdekképviseletek együttműködnének, és nem az 

lenne mérvadó, hogy honnan jön egy kezdeményezés, 

hanem hogy az mit jelent a munkavállalóknak. Az 

Olajipari Szakszervezet önálló szervezet, azonban 

teljesen nyitottak vagyunk a társ-szakszervezetek felé 

a munkavállalók érdekében történő összefogásra, 

amennyiben az nem öncélú és nem a munkáltató szol-

galelkű kiszolgálásáról szól. 

* * * 

Egy bizonyos HR vezető nem ismerte a munkavál-

lalói fórumon hozzászóló, neki kérdést feltevő kollé-

gát, ezért aztán „okos” – legalább az – telefonján le-

fényképezte. Az, eszébe sem jutott, hogy egy kölcsö-

nös bemutatkozással elejét vehette volna ennek az 

unszimpatikus tettnek. Ja, kérem, a fensőbbség az 

fensőbbség – vagy mi a túró… 

* * * 

A TIFO tárolóterén, nagyon alacsony létszámmal, a 

korábbinál több munkát úgy kell a kollégáknak ellát-

niuk, hogy közben képtelenek a kötelező feladatokat 

elvégezni. Baj esetén lesz olyan vezető, aki tartja 

ezért a hátát? Vagy elvitetik a balhét azzal a műsza-

kossal, aki éppen akkor bent van? 

* * * 

Az epanorama tudósított arról, hogy a Petrolszolg 

központi műhelyben elismerő okleveleket adtak át a 

Petrolszolg dolgozóinak, akik kiemelkedően dolgoz-

tak a Dunai Finomító nagyleálláson, majd név szerint 

felsorolja az összes kitüntetőt. A kitüntetettek szemé-

lyéről szó sem esik, pedig ők lettek volna a név sze-

rint is érdemben megemlíthetők. Kevés volt a tinta? 

A termelőüzemekben dolgozó kollégáink egybe-

hangzó véleménye szerint, a nagyon fontos és precíz 

munkát végző, un. kihelyezett műhely szakemberei – 

mintha nem is léteznének – szóba sem kerültek. 

* * * 

A DUFI központi irodaépületében átalakítás után 

átadták a büfét és az előteret, ahol – a hírek szerint – 

megújult külső várja a vendégeket. De csak ott, ahol a 

„papok táncolnak”. Ugyanis az előtér közepén elhe-

lyezkedő könyves, valamint a totó-lottó helyiség linó-

leuma koszlott és hiányos maradt. Amit nem lát a 

nagyközönség, az nem lényeges? 

* * * 

A hamisság és az igazság elmennek együtt fürdeni 

egy szép tóhoz. 

A hamisság - merthogy ilyen a természete - gyorsan 

kiúszik, fölveszi az igazság ruháját, és távozik. Mire 

az igazság is kitempózik, azt látja, hogy a parton már 

csak a hamisság ruhái vannak. Az igazság eltöpreng, 

mit csináljon. Végül úgy dönt, a hamisság ruháját 

nem veszi föl, ezért aztán meztelenül marad. 

Mivel a hamisság az igazság ruhájában jár, mi em-

berek rezzenéstelen arccal fogadjuk el, adjuk tovább, 

sulykoljuk másokba - és amikor az igazsággal talál-

kozunk, az felháborít minket. Rettenetesen kikérjük 

magunknak, meztelensége indulatokat vált ki belő-

lünk, és rászólunk, hogy öltözzön föl. 

* * * 

Az Olajipari Szakszervezet kérdésére, azt válaszol-

ták, hogy a TVK állományába került tagjaink szak-

szervezeti tagdíját továbbra is automatikusan levonják 

a bérükből. 

Az augusztusi bérpapírjaikon fel is van tüntetve, 

hogy valóban levonták a tagdíjat minden tagunktól. 

A fentiek ellenére, az HR Ügyfélszolgálat (MSC) 

szeptember 25-i (péntek) levelében azt kéri kollégá-

inktól, hogy egy újabb nyilatkozatban erősítsék meg 

azt, hogy továbbra is a munkáltatót bízzák meg azzal, 

hogy havonta levonja és utalja tagdíjaikat. 

Mindezt még azzal a megoldhatatlan feltétellel ké-

rik, hogy a munkavállaló négy (4!) napon belül nyi-

latkozzon. A négy napba bizonyára véletlenül bele-

esett a hétvége, arról nem is szólva, hogy a többsé-

gükben műszakos kollégák szabadnapjuk vagy sza-

badságuk miatt nem is értesülhettek a levélről. Azt 

kell gondolnom, hogy a levélírásra utasítást adónak 

halványlila dunsztja sincs arról, hogy ennél a cégnél 

műszakosok is dolgoznak. 

Csak remélni merem, nem arról van szó, hogy bizo-

nyos körök, a munkavállalókat következetesen képvi-

selő Olajipari Szakszervezet ellehetetlenítése céljából, 

szakszervezeti taglétszámcsökkentésre szerződtek 

valakikkel. 
Brunecker Jenő 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu
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Így működött a kádári megtorló gépezet  
 

1956 novemberében a szovjet csapatok brutálisan leverték a magyar forradalmat és szabadságharcot. 

Magyarország életében példátlan méretű és súlyú megtorló bosszúhadjárat vette kezdetét. Tízezreket 

internáltak, vetettek börtönbe, több száz embert kivégeztek. Az ítéleteket titkos perekben hozták. A tö-

meges terrorítéletekről és a sorozatos kivégzésekről főleg csak mendemondákból, rettegő suttogásokból 

értesülhetett a megfélemlített lakosság. 
 

Mindent összevetve a különböző 

bírósági fórumok 1956. november 

4. és 1963 szilvesztere között 

26621 személyt marasztaltak el, 

zömüket tiltott határátlépésért és 

azzal összefüggő embercsempé-

szetért (8031 fő, 30,1%), megint 

másokat izgatás (6949 fő, 25,3%), 

összeesküvés vagy lázadás (4661 

fő, 17,5%), illetve fegyverrejtege-

tés (3577 fő, 13,4%) miatt ítéltek 

el. Hazaárulást és kémkedést min-

dössze 44 fő "követett el". 

Az elítéltek 93%-a öt évnél nem 

hosszabb szabadságvesztéssel 

"megúszta", így "mindössze" 613 

főt sújtottak 5-10 évig terjedő vagy 

életfogytiglani (65 fő) börtönbün-

tetéssel. 

Az 1956 utáni időszak bővelke-

dett a halálos ítéletekben is. Mint 

fentebb írtuk, az első ilyen ítélet 

már 1956. december 15-én meg-

született, végrehajtására még az-

nap sor került: Soltész Józsefet 

fegyverrejtegetés miatt lőtték 

agyon Miskolcon dr. Pinczés Ist-

ván hadbíró ítélete alapján. A 

megtorlás 1959. október 28-án 

tetőzött, amikor egyetlen nap le-

forgása alatt tizenegy '56-ost vé-

geztek ki, konkrétan a Thököly úti 

felkelőcsapat tagjait. Pedig 1959 

áprilisára az új hatalom már a köz-

kegyelem eszközével is élni kez-

dett. Az utolsó halálos ítéleteket 

1961. július 15-én hirdette ki a 

Legfelsőbb Bíróság, amit a három 

elítélten augusztus 26-án hajtottak 

végre, így zárva az '56-osok halál-

soron várakozóinak listáját. 

Az utolsó kivégzésig a különbö-

ző bíróságok 367 embert ítéltek 

halálra, közel kétharmadukat, 269 

főt egyértelműen '56-os szerepvál-

lalásuk miatt. Ez több mint kétsze-

rese az 1848-1849-es forradalom 

és szabadságharcot követő megtor-

lás halálra ítélt áldozatainak, sőt 

meghaladja az 1945-1950 között 

működő népbíróságok által végre-

hajtott fővesztések számát (189) is. 

 

 
 

Szempont volt, hogy a bíróság 

elé állítandók között minél több 

osztályidegen legyen, amit azon-

ban képtelenek voltak teljesíteni: 

Zinner Tibor kutatásai szerint a 

Magyar Forradalmi Munkás-

Paraszt Kormány alatti megtorlá-

sok áldozatainak 38,5%-a paraszti 

sorból került ki, míg 34,5%-a 

munkás volt (XX. századi politikai 

perek - A magyarországi eljárások 

vázlata 1944/1945-1992. Bp., 

1999.). 

A legtöbb halálos ítélet dr. Bor-

bély János nevéhez fűződik, aki 

mintegy 65 elítélt ügyében látta el 

a vérbíró szerepét. Ugyanakkor 

Kádár balra is ütött: 1957 tavaszán 

ítélték el a már 1956. október 12-

én letartóztatott Farkas Mihályt, a 

Rákosi-féle trojka harmadik tagját 

14 évre és fosztották meg parla-

menti mandátumától Gerő Ernőt, 

aki Magyarországra is csak három 

évvel később jöhetett vissza. Bár 

Farkas (fiával, Vladimírrel együtt) 

1960-ban egyéni kegyelemmel 

szabadult, a hatalomba való visz-

szatéréséről szó sem lehetett. 

1962-ben Rákosit és Gerőt még a 

jogutód pártból is kizárták hu-

szonkét társukkal együtt. 

A megtorlás természetesen nem-

csak halálos ítéletek és börtönbün-

tetések formájában mutatkozott 

meg. Az újonnan felállított inter-

nálótáborok felé 13 ezer fogoly 

vette útját, tízezrek kerültek rend-

őri felügyelet, 300 ezren rendőrsé-

gi megfigyelés alá, további tízez-

rek veszítették el állásukat; az 

elítéltek hozzátartozóit sújtó eg-

zisztenciális diszkriminációt még 

felmérni is nehéz. A magyar társa-

dalom veszteségéhez emellett 

nagyban hozzájárult az a közel 200 

ezer emigráns is, akik a forradal-

mat követően hagyták el az orszá-

got. 

A megtorlásokat követő részle-

ges közkegyelemről a párt Köz-

pont Bizottsága döntött. Az első 

részleges amnesztia 1959-ben volt, 

majd 1963. március 21-én egyszer-

re 3480 főt engedtek szabadon. A 

forradalmárok egy jelentős cso-

portja, mintegy 600 fő csak az 

1970-es években kerülhetett sza-

badlábra. Az ítéletek döntő több-

ségét azonban csak 1989-1992 

között nyilvánította semmissé az 

Országgyűlés, sőt az utolsó ún. 

1956-os semmisségi törvényig, az 

új évezredig, 2000-ig kellett várni. 
Csernus Szilveszter 

 

Ha jó ügyet védesz, mitől is félhetsz? Vádakkal fordulnak ellened, hamisan ítélnek? 

Mindez nem változtat azon, hogy az ügy, melyet védtél, jó volt, s ezért jó volt az, amit csináltál, mikor a jó ügy 

védelmére szegődtél. Ilyenkor ne törődj senkivel és semmivel, csak az ügy igazával, melyet meg kell védened. 

Végül is tehetetlenek az igazsággal szemben. Letiporhatnak, de meg nem győzhetnek, vádolhatnak, de meg 

nem hazudtolhatnak, elvehetik életed, de nem vehetik el igazságod. Nincs fizetség és jutalom az ilyen perben. 

De nincs alku sem. Ezért soha ne félj kimondani azt, amiről egész lelkeddel tudod, hogy igaz." 

 Márai Sándor 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu


 

 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Az idióták stresszt okoznak. 
A stressz depressziót. 

A depresszió pedig fizikai betegséget. 
Következtetés: hülye emberektől beteg leszek. 

* 
Azok a kifejezések, amelyekkel másokat jellem-
zünk, keveset mondanak róluk, de nagyon sokat 

mondanak rólunk.  
* 

Mire az ember rájön, hogy az apjának igaza volt, 
már ott áll mellette a fia … és nem hisz neki. 

* 
A férfiaknak is vannak érzelmeik. Például: minden 

nap éhesek. 
* 

Ha egy férfi azt mondja, hogy megcsinálja, akkor 
biztosan megcsinálja! Teljesen felesleges félé-

vente emlékeztetni rá… 
* 

A csábítástól csak úgy szabadulhatsz, ha en-
gedsz neki. 

* 
A férfi olyan külsővel ébred, mint ahogy lefeküdt.  

A nő külseje éjszaka romlik. 
* 

A nős férfi megfeledkezhet a hibáiról; fölösleges 
két embernek észben tartania ugyanazt. 

* 
Aki életet ad, szeretet kap. Ha van kiről gondos-

kodnod, akkor van kit szeretned. 
* 

A tanácsköztársaság bukása után egy nő bemegy a 
községi elöljáróhoz ügyes-bajos dolgait intézni. Kérdi 
tőle a jegyző: 
- Mondja nénémasszony, volt a maguk falujába 
kommunizmus? 
- Volt, de aztán jöttek a csendőrök és visszavittek 
mindent a kastélyba. 

* 
Egy férfit az anyósa leküld a boltba zöldségért, de a 
lelkére köti, hogy csakis szép, tiszta, vegyszermentes 
terméket vegyen. A férfi bemegy egy boltba, és 
elkezd a zöldségek között válogatni. Odamegy hozzá 
az eladó, a férfi pedig megkérdi tőle: 
– Ugye ezeken a zöldségeken nincsenek mérgező 
vegyszerek? Az anyósomnak viszem őket. 
– Nincsenek uram, azokat a szomszédos gazdasági 
boltban vehet rájuk. 

* 
Válóperes tárgyaláson az asszony ügyvédje felteszi a 
kérdést a férjnek: 
- Elmondaná, mi az oka, hogy el akar válni a 
feleségétől? 
- Sofőr vagyok, hétköznap nem vagyok otthon, mert 
az országot járom. Egyik szombaton ágyba bújtunk a 
feleségemmel. Kis idő múlva hallottam, hogy átkopog 
a falon az öregasszony a szomszédból: "Nem 
hagynák abba ezt a lármát legalább hét-végén?!" 

* 
- Az olyan férfiak, mint én, nem teremnek csak úgy a 
fákon – mondja a férj. 
- Tudom. Lógnak róluk – válaszol az asszony. 

* 
Történelem órán a tanár felteszi a kérdést. Ki tudja 
megmondani hány dúlás volt Magyarországon? Pisti 
jelentkezik, magabiztosan vágja rá: 
- Három: tatárdúlás, törökdúlás, felszabadulás. 

* 
Miután alaposan megvizsgált egy nőt az orvos, azt 
mondja: 
- Szív, tüdő, vérnyomás, minden rendben van. Most 
szeretném látni egy kicsit azt a testrészét, amely 
magukat, nőket, mindenféle bajba keveri. 
A nő vetkőzni kezd, de az orvos rászól: 
-  Ne vetkőzzön! Csak a nyelvét mutassa! 

* 
- Mama, ebből a levesből tízszer ennyit kellett volna 
főznie. 
- Miért, fiam, annyira ízlik? 
- Nem ízlik, de akkor pont elég lenne bele ennyi só. 

* 
Az egyetemisták elmennek egy húsgyárba üzemláto-
gatásra, és egy öreg szaki magyaráz a sornál: 
- Úgy képzeljék el ezt ifjú kollégák, hogy itt az elején 
bemegy a marha és a végén kijön a kolbász. 
Az egyik srác jópofáskodni próbál: 
- Bátyám, olyan nincsen, hogy az elején bemegy a 
kolbász és a végén kijön a marha? 
A szaki végigméri a srácot: 
- Már hogyne volna, kérdezd csak meg apád.. 

* 
Ember ül a piros lámpánál egy öreg Skodában. A 
mellette lévő sávban 22 éves szőke nő várakozik, 
egy kabrió Merciben. 
Ember elmerengve nézi, majd kérdez: 
- Ne haragudjon már meg hölgyem, de hogy lehet, 
hogy maga ilyen fiatalon egy ilyen drága autóban ül? 
Én lehúztam 40 évet három műszakban oszt csak 
egy öreg Skodára futotta. Mit csinál maga? 
- Tudja papa, férfiakat elégítek ki orálisan. 
- De hát az a szopás! 
- Nem papa, a szopás az a 40 év műszakban. 

* 
- Mi szeretnél lenni öcsi? - kérdezik a srácot a pálya-
választási tanácsadáson. 
- Télen medve, nyáron pedagógus. 

* 
Az étteremben a pincértanuló egy egész malacsültet 
szolgál fel a vendégeknek. A főpincér figyeli, és nincs 
vele megelégedve: 
- Legközelebb, ha ilyen ételt tálal, legyen szíves a 
fülébe egy kis petrezselymet tenni, a szájába pedig 
citromkarikát. A farkára külön kössön egy arany sza-
lagot. Megértette? 
- Hogyne, uram! De nem leszek úgy röhejes? 

* 
Két koma bemegy a kocsmába. 
- Mit iszol? – kérdi az egyik. 
- Nekem nyolc. – feleli a másik. 
- Nekem is. Kocsmáros! Kérek tizenhat fröccsöt! 

* 
Férj a feleségéhez: 
- Honnan van ez a gyönyörű nyakláncod, drágám? 
- A kocsid hátsó ülésén találtam, édesem.



 
 

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 

 

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. 

Hotel Tivoli Sovata 
 

Erdőben, csendes helyen, a Medve-tó közvetlen szomszédságában! 

545500 Szováta, Str. Tivoli. nr. 1 (Erdély-Románia) 
 

 Ingyenes WiFi 

 Ingyenes parkolási lehetőség 

 Saját étterem 

 Bababarát szálláshely (6 éves korig ingyenes) 

 Macska, kutya ingyenesen bevihető 

 Szobák száma: 18 db 

 Férőhelyek száma: 47 fő 

 Beszélt nyelvek: Magyar, Román, Angol, Német 
 

Email: tivoli_hotel@yahoo.com 
 

Telefon:+40-265-570-493 

 

 

Szállítás, áruszállítás! 
 

Vállalom: 
 

Magánszemélyek, cégek anyagbeszerzését, termékeinek szállítását, a megvásárolt bútorok, elektronikai 

eszközök sérülésmentes házhozszállítását. 

Vállalom továbbá: zöldség, gyümölcs, illetve nagyobb csomagok szállítását, kisebb albérleti költöztetést, 

1,5 tonna teherbírású furgonommal. 

A fuvarokat előzetes megbeszélés szerint, korrekt megbízható és pontos módon teljesítem – értem ez 

alatt az időpontot, árat, fizetési feltételeket. 

Megbízásokat belföldön, az ország területén történő szállításokra vállalok. 
 

Elérhetőségem: +36-20-222-8060 
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