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Önmagadért-velünk! 

                                     

Áldott, Boldog, örömökben és szeretetben gazdag Karácsonyi Ünne-

peket és sikerekben bővelkedő Újévet kívánunk minden kedves mun-

katársunknak és családtagjaiknak! 

Azoknak külön is, akik az ünnepek alatt, családjuktól távol, üzemek-

ben, laborokban, logisztikán, tűzoltóknál, stb. helytállnak Molos mun-

kahelyükön! 
 

Olajipari Szakszervezet 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Advent története 
 

Évszázadok óta gyulladnak fel az adventi koszorú gyertyái az otthonokban. A szeretet ünnepének ér-

kezéséig egy egész hónapunk van arra, hogy fénybe öltöztessük a lelkünket. De vajon tudjuk-e, hogyan 

alakult ki az advent? Mikor készítették az első adventi koszorút és a csokikat rejtő naptárakat? 

 

Az advent története egészen az 

V. századig nyúlik vissza. A kará-

csonyt megelőző böjti idő volt, 

amely Szent Márton ünnepével 

kezdődött, november 11-én. Tör-

ténelmi források arra utalnak, hogy 

maga az advent ünnepe Galliában 

keletkezett, majd a 6. században 

Róma is átvette, és a böjti időből 

öt liturgikus hét lett. VII. Gergely 

pápa végül négyre redukálta az 

adventi vasárnapok számát. Az 

advent négy hete a Messiás szüle-

tése előtti várakozást idézi, felké-

szülés a karácsonyra és Krisztus 

második eljövetelére. Csönd, el-

mélkedés, imádság, bűnbánat jel-

lemzi ezt az időszakot a vallásos 

emberek életében. 

Az adventi koszorú 

Az első adventi koszorúról 

1860-ból maradtak fenn írásos 

emlékek. A berlini árvaházban 

Johann Heinrich Wichern evangé-

likus lelkipásztor az ünnep előtt 

gyertyákkal díszített, kör alakú, 

abroncsos csilláron jelezte a még 

karácsonyig hátralévő időt. 

Az árvaházban annyira türelmet-

lenül várták a karácsonyt, hogy 

ezzel akarta kicsit könnyíteni az 

utolsó napok izgalmát. Az adventi 

koszorút Németország északi ré-

szén kezdték készíteni, majd 

Ausztriában is népszerűvé vált, a 

katolikus lakosság körében is. 

Hazánkban a második világhá-

borút követő időben vált szokássá 

templomokban, középületekben, 

otthonokban adventi koszorút a 

csillárra függeszteni vagy asztalra 

tenni. 

A négy gyertyát egyenként, va-

sárnaponként gyújtják meg. 

A rajta lévő gyertyák a kará-

csony előtti vasárnapok liturgikus 

színeiben jelennek meg a hagyo-

mánytisztelőknél. 

Adventi gyertya színei és jelen-

tése: 

Advent első vasárnapja 

 Időpontja évről évre változik, 

Szent András napjához (november 

29.) legközelebb eső vasárnapon 

ünnepeljük. Színe a lila: a temp-

lomi terítő lila, a szertartáson a pap 

lila miseruhát vagy stólát visel, 

illetve az adventi koszorún elsőnek 

meggyulladó gyertya színe is lila. 

Advent második vasárnapja 

 Színe hasonlóképpen a lila. Az 

ádvent mellett a nagyböjti idő-

szaknak is lila az ünnepi színe az 

egyházi liturgiában. 

Számos helyen a karácsonyt 

megelőző hetekben a lilát kékkel 

helyettesítik, hogy a két ünnepet 

megkülönböztessék egymástól. 

Advent harmadik vasárnapja 

 Gaudete (örvendjetek!), ez a va-

sárnap kiemelkedik a többi közül, 

ádvent második felének kezdetét 

jelzi. Színe a rózsaszín, amely az 

örömöt szimbolizálja. 

A harmadik héten, amikor fel-

gyulladnak immár három gyertya 

lángjai, arra a világosságra gon-

dolhatunk, ami a pásztorokat is 

megvilágította. Eljött a világ vilá-

gossága, és a sötétségből szabadu-

lást hozott mindannyiunknak. 

Advent negyedik vasárnapja 

 Színe a bűnbánatot kifejező lila. 

Az adventi koszorún mind a négy 

gyertya egyszerre ég ezen a napon. 

Amikor pedig a negyedik gyer-

tya lángja is felragyog, eszünkbe 

juthat a napkeleti bölcseket vezető 

betlehemi csillag ragyogása. 

Ha tehát már mindegyik gyertya 

ég, ez azt jelenti, hogy elérkezett a 

karácsony: boldogan ünnepelhet-

jük Jézus Krisztus születését, a 

nekünk adott végtelen Szeretetet. 

Az adventi naptár 

Az adventi naptár legendája 

1900 körül kezdődött, és egy né-

met édesanyához kötődik. Türel-

metlen kisfia, Gerhard már hetek-

kel az ünnep előtt nyaggatta, ezért 

meglepő játékot talált ki számára. 

Egy kartonlapot huszonnégy részre 

osztott, mindegyikre rátűzött egy 

darab csokoládét, és a gyerek min-

den este megehetett egyet. 

A kisfiú felnőve sem felejtette el 

anyja meglepetését, és üzleti vál-

lalkozásba kezdett. Huszonnégy 

ablakocska mögé rejtett csokolá-

dét, cukorkát, amelyek csak a spa-

letták kinyitása után váltak látha-

tóvá. 

Az első adventi naptárnak azon-

nal hatalmas sikere lett. Gerhard 

Lang 1974-ben elhunyt, de naptá-

rai, ott, ahol ápolják a hagyo-

mányt, a mai napig megédesítik a 

gyermekek estéit. 

Az adventi naptár első ablakát 

advent első napján nyitjuk ki, és 

egészen karácsony napjáig, min-

den nap kinyitunk egy újabbat. Az 

„advent” elnevezés a latin 

„adventur” szóból ered, amelynek 

jelentése: érkezés. 

 

Továbbra sincs egyetértés a jövő évi minimálbérről és a garantált szakmunkás-minimálbérről – derült ki a 

Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) pénteki ülésén. A munkáltatói oldal három 

százalékot javasol, ami azonban messze van az érdekképviseletek – a LIGA Szakszervezetek, a Magyar Szak-

szervezeti Szövetség és a Munkástanácsok – elképzeléseitől. A kormány egyelőre nem mondott semmilyen 

számot, de talán a következő fordulóra előáll valamilyen javaslattal. 
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 Melyiket a kilenc közül? 
 

Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pestvárosban, aki semmiképpen sem tudott a mes-

terségéből meggazdagodni. 
 

Nem azért, mintha az emberek 

összebeszéltek volna, hogy ezentúl 

ne viseljenek csizmát, nem is 

azért, mintha a magisztrátus meg-

parancsolta volna, hogy ezentúl a 

csizmákat fele áron kell adni, 

munkát is jót csinált a jámbor, 

maguk a vevők panaszolkodtak, 

hogy nem bírják elszaggatni, amit 

ő egyszer megvarr. 

Volt is dolgoztatója elég, fizettek 

is becsülettel, egy sem szökött 

meg kifizetetlen árjegyzékkel, és 

János gazda mégis – mégis – nem 

tudott zöldágra jutni, ahogy néme-

tül mondják, sőt nemnéha közel 

volt hozzá, hogy akármiféle száraz 

ágat jónak találjon arra, hogy on-

nan nézegessen le. 

Hanem persze ez csak szóbeszéd 

volt nála; János gazda igaz keresz-

tyén ember volt, s keresztyén em-

ber nem akasztja fel magát, akár-

milyen szorongatott állapotban 

legyen is. 

Azért nem tudott tudniillik 

semmi gazdagságra jutni János 

mester, mert másfelől az Isten 

olyan különösen megáldotta, hogy 

minden esztendőben rendszerint 

született neki egy gyermeke, hol 

egy fiú, hogy egy leány, és az 

olyan egészséges volt, mint a 

makk. 

– Ó, én uram Istenem! – 

sóhajtozék gyakran János mester 

minden újabb számnál, amint lőn 

hat, lőn hét, lőn nyolc; mikor lesz 

már e hosszú sor után punktum? 

Egyszer azután eljöve a kilence-

dik; az asszony meghalt, és azután 

ott volt a punktum. 

János mester egyedül maradt a 

kilenc gyermekkel a világon. 

– Hej, sok van azzal mondva. 

Kettő, három már iskolába járt, 

egyet, kettőt járni kellett tanítani, 

másikat ölben hordozni, kit etetni, 

kinek pépet főzni; emezt öltöztet-

ni, amazt megmosdatni és vala-

mennyire keresni! 

Bizony édes atyámfiai, ez nem 

csekély hivatal: próbálja csak meg 

valaki. 

Mikor cipőt kellett szabni, egy-

szerre kilenc cipő! Mikor kenyeret 

kellett szelni, egyszerre kilenc 

karéj! Mikor ágyat kellett vetni, 

egyszerre az ajtótól az ablakig az 

egész szoba ágy, tömve, dugva 

apróbb, nagyobb, szöszke, barna, 

emberforma fejekkel! 
 

 

– Ó, én uram és Istenem, de meg-

áldottál engemet; – sóhajtozék 

magában elégszer a jámbor kéz-

műves, mikor éjfélen is túl ott 

ütötte a mustával a talpat a tőké-

nél, hogy ennyi lélek testét táplál-

hassa, s hurítgatta hol egyiket, hol 

másikat, a ki álmában rosszul vi-

selte magát. Kilenc biz ez, egész 

kerek kilences szám. No de hála 

érte az úristennek, még nincsen ok 

a panaszra; mind a kilenc egészsé-

ges, jó erkölcsű, szép is, jó is, ép-

kézlábbal és gyomorral megáldva; 

s inkább kilenc darab kenyér, mint 

egy orvosságos üveg, inkább ki-

lenc ágy egymás mellett, mint egy 

koporsó közötte; az úr Isten őriz-

zen meg tőle minden érzékeny 

apát, anyát, még akinek nyolc 

marad is, ha egyet elvesznek belő-

le. 

Nem is volt János mester gyer-

mekeinek semmiféle szándékuk a 

meghalásra; az már el volt végez-

tetve, hogy ők mind a kilencen 

keresztül dolgozzák magukat az 

életen, s nem engedik át helyüket 

senkinek; nem ártott azoknak sem 

az eső, sem a hó, sem a száraz 

kenyér. 

Egy karácsonyestén János mes-

ter későn tért haza a nagy szalad-

gálásból, mindenféle kész munká-

kat vitt haza, kevés pénzecskét 

szedett be; ami ismét a mestersé-

géhez, meg a napi szükségek fede-

zésére kellett. Hazafelé futtában 

minden utcaszegleten látott ara-

nyos, ezüstös báránykákkal, cu-

korbabákkal rakott asztalokat, 

amiket jámbor kofák árulgatnak 

olyan gyermekek számára, akik 

magukat jól viselik; meg is kérdik 

elébb, hogy a rossz gyermekeknek 

ne adjanak el belőle; János mester 

egy-egy helyen meg is állt: talán 

venni kellene belőle? micsoda? 

mind a kilencnek? Az sok volna. 

Egynek vegyen? Hogy a többi 

azután irigykedjék rá. Nem; majd 

ad ő nekik más karácsonyi ajándé-

kot, szépet is, jót is, ami el sem 

törik, el sem kopik, s aminek va-

lamennyi örülhet, mégsem veheti 

el a másiktól. 

– No, gyerekek: egy, kettő, há-

rom, négy; mind itt vagytok, – 

szólt, haza érkezve kilencfejű csa-

ládja körébe. – Tudjátok-e azt, 

hogy ma van karácsonyestéje? 

Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes 

ünnep. Ma este nem dolgozunk 

semmit, hanem örülünk valameny-

nyien. 

A gyerekek úgy örültek annak, 

hogy ma örülni kell, majd felvet-

ték a házat. 

– Megálljatok csak, hát még ha 

megtanítalak benneteket arra a 

nagyon szép énekre, amit én tu-

dok. Nagyon szép éneket tudok 

ám; erre a napra tartogattam, kará-

csonyi ajándéknak! 

Az apróságok nagy zsivajjal ka-

paszkodtak apjuk ölébe, nyakába; 

majd lehúzták azért a szép énekért. 

– No! Mit mondtam! Ha jól vise-

litek magatokat. Aztán szépen 

sorba kell állni. Így ni, amelyik 

nagyobb, előbbre, amelyik kisebb, 

hátrább. 

Úgy szépen sorba állította őket, 

mint az orgonasípokat. A két leg-

kisebb az apa térdére és karjára 

jutott. 

– Már most csendesség! Majd én 

előbb elénekelem: ti pedig majd 

aztán utánam. 

 
(folyt a következő oldalon) 
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Azzal komoly áhítatos képpel, 

levéve zöld sipkáját fejéről, 

elkezdé János mester azt a szép 

hangzatos éneket, ami így kezdő-

dik: 

 „Krisztus urunknak áldott szüle-

tésén…” 

A nagyobb fiúk és leánykák az 

első hallásra megtanulták a dalla-

mot. Több baj volt a kisebbekkel, 

azok mindig félrevitték a dalt, s ki-

kimentek a taktusból, végre mind-

nyájan tudták azt, s az volt aztán a 

nagy öröm, mikor mind a kilenc 

egyszerre vékonyan és vékonyab-

ban zengedezé azt a szép dalt, amit 

maguk az angyalok énekeltek azon 

az emlékezetes éjszakán. S talán 

még most is énekelnek, amidőn 

ilyen szép kilenc ártatlan lélek 

őszinte örömének harmóniás hang-

ja kéri onnan felülről a visszhangot 

tőlük? 

Bizonyára a gyermekek éneké-

nek örülnek ott fenn a mennyben. 

Hanem annál kevésbé örülnek 

odafenn az első emeleten. Ott egy 

gazdag nőtelen úr lakik, egymaga 

kilenc szobában: egyikben ül, a 

másikban alszik, a harmadikban 

pipázik, a negyedikben ebédel; ki 

tudná, mire használja a többit? 

Ennek sem felesége, sem gyer-

meke, hanem van annyi pénze, 

hogy maga sem tudja, mennyi? 

Ez a gazdag úr éppen nyolcadik 

szobájában ült ez este, és azon 

gondolkozott, hogy miért nincs az 

ételnek íze? 

Miért nincs a hírlapokban semmi 

érdekes?  

Miért nincs e nagy szobákban 

elég levegő? Miért nincs a ruga-

nyos ágyban csendes álom? 

Amidőn János mester földszinti 

szobájából elkezdett elébb lassan, 

aztán mindig erősebben hangzani 

föl hozzá ama vidámságra ösztön-

ző ének. 

Eleinte nem akart rá ügyelni, 

hogy majd vége szakad, hanem a 

mikor már tizedszer is újra kezd-

ték, nem állhatta tovább a dolgot. 

Összemorzsolta kialudt szivarát, 

s lement maga hálókabátban a 

csizmadia szállására. Éppen vé-

gezték azok a verset, amint benyi-

tott hozzájok, s János mester egész 

tisztelettel kelt fel a nagy úr előtt 

háromlábú székéről. 

– Kend János mester a csizma-

dia, ugye? – kérdé tőle a gazdag 

úr. 

– Igenis szolgálatjára, nagyságos 

uram, parancsol egy pár fénymá-

zas topánkát? 

– Nem azért jöttem. De sok 

gyermeke van kendnek. 

– Van biz, nagyságos uram, ki-

csiny is, nagy is. Sok száj, mikor 

esznek. 

– Még több száj, mikor énekel-

nek. Hallja kend János mester, én 

kendet szerencsés emberré akarom 

tenni. Adjon nekem egyet ide a 

gyermekei közől, én azt fiammá 

fogadom, felneveltetem, eljár ve-

lem utazni külföldre, lesz belőle 

úr, a többieket is segítheti. 

János mester szörnyű szemeket 

meresztett erre a mondásra; nagy 

szó volt az! Egy gyermeket úrrá 

tenni. Kinek ne ütne ez szeget a 

fejébe? 

– Hogyne adná? Persze, hogy 

odaadja! Hiszen az nagy szeren-

cse. 

– No, válasszon kend közőlök 

hamar egyet; aztán menjünk. – 

János mester hozzáfogott a válasz-

táshoz: 

– Ez a Sándorka. No, ezt nem 

adom. Ez jól tanul; ebből papnak 

kell lenni; a második: ez leány, 

leány nem kell a nagyságos úrnak; 

a Ferencke: ez már segít nekem a 

mesterségben, enélkül nem lehetek 

el; a Jánoska: lám, lám, ez meg a 

nevemre van keresztelve, nem 

adhatom oda; a kis Józsi: ez meg 

egészen az anyja formája, mintha 

csak őtet látnám, ez ne lenne töb-

bet a háznál? 

No, most megint leány követke-

zik, ez semmi; azután itt van a 

Palika. Ez volt az anyjának leg-

kedvesebbje; ó, szegény asszony, 

megfordulna a koporsójában, ha 

ezt idegennek adnám; no, ez a 

kettő meg még nagyon kicsiny, 

mit csinálna velök a nagyságos úr? 

Úgy járt, hogy már a végére ért, 

még sem tudott választani. 

Azután alulról kezdte felfelé; de 

csak az lett akkor is a vége, hogy ő 

bizony nem tudja melyik gyerekét 

adja oda, mert ő valamennyit sze-

reti. 

– No porontyok! válasszatok 

magatok; melyitek akar elmenni, 

nagy úr lenni, kocsiban járni? szól-

jatok no; álljon elő, aki akar. 

A szegény csizmadia majd elfa-

kadt már sírva, ahogy ezt mondta; 

a gyerekek azonban e biztatás alatt 

apródonkint mind a háta mögé 

huzódtak; ki kezét, ki lábát, ki 

bőrkötényét fogta meg apjának, 

úgy kapaszkodott bele, s bujt a 

nagy úr elől. 

Utoljára János mester nem áll-

hatta tovább, odaborult közéjök, 

átnyalábolta valamennyit, s elkez-

dett a fejükre sírni, azok pedig vele 

együtt. 

– Nem lehet, nagyságos uram, 

nem lehet. Kérjen tőlem akármit a 

világon, de gyerekemet egyiket 

sem adhatom senkinek, ha már az 

úr Isten nekem adta őket. 

A gazdag úr azt mondta rá, hogy 

ő lássa, hanem hát legalább annyit 

tegyen meg a kedvéért, hogy ne 

énekeljen többet gyermekeivel ide 

alant, s fogadjon el tőle ezer pen-

gőt ezért az áldozatért. 

János mester soha még csak ki-

mondva sem hallotta ezt a szót 

„ezer pengő”, és most a markába 

nyomva érzé. 

A nagyságos úr megint felment a 

szobájába unatkozni, János mester 

pedig nagyot bámult azon az isme-

retlen alakú ezer forintos banknó-

tán, s azután elcsukta azt félelme-

sen ládájába, a kulcsot zsebébe 

tette és elhallgatott. 

Hallgatott az apróság is. Nem 

volt szabad énekelni. 

A nagyobb gyerekek mogorván 

kuporodtak le a székre, a kisebbe-

ket csitítgatva, hogy nem szabad 

énekelni; a nagy úr odafenn meg-

hallja. 

Maga János mester hallgatva járt 

fel s alá a szobában, s gorombán 

kergette el magától azt a kis po-

rontyot, aki feleségének kedvence 

volt, mikor odament hozzá, s arra 

kérte, hogy tanítsa meg őt újra a 

szép énekre, mert már elfelejtette. 

– Nem szabad énekelni. 
(folyt. a következő oldalon)

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 
Drótpostacímünk: olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
 

Azután leült duzzogva a tőkéhez, 

elkezdett buzgón szabdalni; addig 

faragott, addig szabdalt, míg egy-

szer azon vette észre magát, hogy 

maga is el kezd dudolni: „Krisztus 

urunknak áldott születésén”. 

Először a szájára ütött, hanem 

azután megharagudott, nagyot 

ütött a mustával a tőkére, kirugta 

maga alól a széket; kinyitotta a 

ládát, kivette az ezer forintost, s 

futott fel az emeletre a nagyságos 

úrhoz. 

– Nagyságos jó uram! Instálom 

alássan, vegye vissza a pénzt, hadd 

ne legyen enyim, hadd énekeljek 

én, mikor nekem tetszik; mert az 

több ezer forintnál. 

Azzal letette az asztalra a bankót 

s nyargalt vissza az övéihez, sorba 

csókolta valamennyit, sorba állítá 

orgonasíp gyanánt, közéjük ült 

alacsony székére, s rákezdék tiszta 

szívből újra: 

„Krisztus urunknak áldott születé-

sén.” 

S olyan-olyan jó kedvük volt, 

mintha övék volna az a nagy ház. 

 

 Akié pedig volt az a nagy ház, 

nagy egyedül járt kilenc szobáján 

keresztül, s gondolkozott magá-

ban, hogy vajon mi örülni valót 

talál más ember ebben a nagy 

unalmas világban. 
 

Jókai Mór 

1856 

 

Magyar karácsonyi szokások 
 

Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó szokások nélkül. Mindezekből 

mára hagyományőrző szándékkal felelevenített kedves emlékek maradtak. A karácsony azonban sokak-

nak ma is a legmeghittebb, szent ünnep, amely nem lehet teljes a templomi szertartások és szokások nél-

kül. 
 

A decemberi népszokások sorát a Luca napja nyitja. 

A hiedelem szerint december 13-án a téli hosszú éj-

szakákkal, vagyis a sötétséggel Szent Luca átalakult 

boszorkánnyá. A boszorkányok elriasztására a kulcs-

lyukba fokhagymát dugtak, az ajtófélfába kést állítot-

tak, az ajtóra fokhagymával keresztet rajzoltak vagy a 

seprűt keresztbe rakták. 

 E napon semmit se volt szabad kölcsönkérni vagy 

adni, nehogy az a boszorkányok kezére jusson. A 

lányok Luca napján jósolták meg jövendőbelijüket. A 

hagyomány szerint a nők nem dolgozhattak, mert ha 

Luca napján fonnának vagy varrnának, nem tojnának 

a tyúkok. Luca napján a fiúk elindultak meglátogatni 

az ismerős házakat és jókívánságaikért cserébe ado-

mányokat vártak. Ha ez elmaradt, akkor viszont átko-

kat szórtak a házra. 

A ma is továbbélő szokások szerint a karácsonyi 

asztal elképzelhetetlen hal, bejgli, valamint dió és a 

család összetartását szimbolizáló kerek alma nélkül. 

Sok helyen vacsora után ma is annyi szeletre vágnak 

egy almát, ahányan ülnek az asztalnál, mondván: 

amilyen kerek az alma, olyan kerek, összetartó legyen 

a család a következő esztendőben. 

A karácsonyt követő időszakhoz kapcsolódik 

a regölés hagyománya: az István napjától, december 

26-tól Újévig járó regösök különféle énekeket adtak 

elő és jókívánságokat mondtak a ház lakóinak. A 

regölés lényegében természetvarázsló énekmondás, 

köszöntés - bőségvarázsló, párokat összeboronáló, 

adománygyűjtő szokás volt. 

 A borszentelésre Szent János napján, december 27-

én került sor régen. Ezen a napon minden család bort 

vitt a templomba, amelyet a pap megáldott, mivel a 

szentelt bornak mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg 

embert, állatot gyógyítottak vele, illetve öntöttek be-

lőle a boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor. 

Karácsony napján a népszokások célja a gonosz ártó 

szellemek elűzése zajkeltéssel, állatbőrök, jelmezek, 

álarcok viselésével. 

Ekkor kerül sor a betlehemezésre is: ezt a játékot 

eredetileg templomokban, majd később házakhoz 

járva adták elő a gyerekek. Gyakran állatok is szere-

peltek benne, a gyermek Jézust pedig élő kisbabával 

jelenítették meg. A szereplők - pásztorok, angyalok, 

Mária, József – ma is eljátsszák a Jézus születéséről 

szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat, 

jókívánságaikat. 

Ezután a háziak megvendégelik őket. 

Karácsony napjával egy újabb ünnepi szakasz veszi 

kezdetét, a karácsonyi tizenketted, amely  január 6-ig, 

vízkereszt napjáig tart. Ez egyben a vizek megszente-

lésének és Jézus megkeresztelésének ünnepe is. 

 December 28. az aprószentek ünnepe, amelyen 

egykor különös módon “gondoskodtak” arról, hogy a 

gyerekek egészségesek maradjanak: megvesszőzték 

őket. 

A legenda szerint minden fiúcsecsemő “aprószent”, 

akit Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor 

megöletett. 
Je 

 

Négy nagy szakszervezeti tömörülés egységesen a minimálbér 9 százalékos és a garantált bérminimum 13 szá-

zalékos emelését támogatja – közölte Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke az érintett szakszervezetek 

hétfői sajtótájékoztatóján, Budapesten. A Munkástanácsok elnöke közölte, hogy egy szakmai konferencia előz-

te meg a sajtótájékoztatót, ahol a résztvevő közgazdászok arra hívták a figyelmet, hogy a keresetek nettó érté-

kének növekedése a bérekre rakodó adó és járulékterhek csökkentése révén is megvalósítható. 
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 Tömören 

Véleményem szerint 

 

Olvasónk szerint, a karácsonyi koncert az összes 

közül a legjobb-legprofibb volt. Azt kérdezi, hogy 

készült-e hang-és képfelvétel? Mert sokan voltak, 

akik nem kaptak jegyet, vagy valamilyen oknál fogva 

nem tudtak elmenni. Ha készült felvétel, szívesen 

megvenné, valamilyen korrekt összegért. Ez egy szép 

emlék lenne neki. A MOL-kutakon akár értékesíteni 

is lehetne, a befolyt összegből pedig támogatni a te-

hetség programot. 

* * * 

„Valaki” (neve, beosztása, a szerkesztőségben), azt 

találta mondani, hogy biztonsági okokból (fontos a 

biztonság ott, ahol azt értelmezni is tudják) tilos az 

irodák ablakait szellőztetés céljából kinyitni. És ha 

bárki, az ő szavait semmibe vevő módon friss leve-

gőhöz jutni merészel, annak vége lesz, mint a botnak. 

Hozzátenném, hogy az említett helyiségben radiáto-

ros a fűtés, mert a nagyon sok pénzbe került központi 

klímaberendezés úgy pocsék, ahogy van. 

Azzal bizonyára nincs tisztában (nem olyan iskolá-

ba járt) emberünk, hogy az emberi szervezetnek 

óránként 30 m³ friss levegőre van szüksége az egés-

zséges működéshez. Maga az ember ez idő alatt min-

dössze 3-5 m³ levegőt használ el, és körülbelül 40-60 

liter szén-dioxidot lélegez ki. 

Ennek hatására a levegő szén-dioxid tartalma né-

hány órán belül eléri a kritikus szintet a zárt helység-

ben. Ezt általában nem vesszük észre, csupán enyhe 

fáradtság, ritkán némi fejfájás, megmagyarázhatatlan 

rosszullét jelentkezhet. 

Itt és most, felvállalom az illető részére a mentori 

szerepet a szellőztetés mikéntjéről: teljesen tárjuk ki 

az összes ablakot és ajtót, és 5-10 percig hagyjuk így 

őket. Ez esetben a légcsere maximális lesz, és a falak 

sem tudnak ennyi idő alatt kihűlni, így mikor becsuk-

juk az ablakokat, gyorsan vissza fog melegedni a 

helyiség. A téli időszakban lehetőleg a déli órákban 

szellőztessünk a leghosszabb ideig, amikor nincs 

annyira lehűlve a kinti levegő. 

Hajdanában danában sértő szándékkal, a felfogóké-

pességre utaló meghatározás volt az önkéntes rendőr 

emlegetése. Azt hiszem, a bevezetőben említett „ki-

válóságnál” még egy önkéntes rendőr is többre vihet-

te… 

* * * 

2015. november 23-án, 18
00

 óra után, a 12 órában 

dolgozó finomítós munkatársaink, műszakjuk végez-

tével, személygépkocsival mentek haza az északi 

portán keresztül. Pontosabban: mentek volna, de sza-

badidejük terhére17 percet rostokoltak, a lezárt so-

rompó előtt, hiszen másikat nem nyithattak ki a DUFI 

Biztonsági Szolgálat (Civil Zrt.) munkatársai, mert – 

tudomásunk szerint –, felsőbb szerv utasítására szigo-

rúan szabályozzák a plusz sorompók nyitásának ide-

jét és rendjét. Amit természetesen helyeselünk, hiszen 

rend a lelke mindennek. Azt azonban megjegyzem, 

hogy lehetne annyi rugalmassága az említett szerv-

nek, hogy olyan esetben, mikor a kocsisor erősen 

feltorlódik, rábízhatnák a portaszolgálatot ellátókra 

annak megítélését, hogy mikor nyissanak ki egy plusz 

sorompót. 

* * * 

…és még mindig a DUFI büfé: kollégáink szóvá 

tették, hogy a zsemlébe burkolt szendvicsbe a készítő, 

hol egy szelet paradicsomot, hol pedig egy ecetes 

uborkát tesz bele. Ezek – az egyébként finom zöld-

ségfélék – azonban, tíz perc elteltével eláztatják a 

rántott szeletet és s zsemlét is. Ezután a szendvics 

elfogyasztása „csupán” gusztus kérdése. 

* * * 

Ötvenedik évet töltötte be a DKV-DUFI. Ennek 

kapcsán, a Molhoz méltó megemlékezések is voltak. 

Kinek hátlapogatás, másoknak jutalom, esetleg ünne-

pi svédasztal, a többségnek egy kulcstartó. Egymástól 

kérdezték a kollégák, hogy ki, mihez kezd vele? Nem 

írom le a válaszokat. 

* * * 

Környezetünkben vannak olyan munkahelyek, ahol 

a hidegben (szabadban) dolgozóknak, a törvényi elő-

írásokat megszegve, munkáltatójuk nem juttat meleg 

védőitalt. 

Pedig, a munkavédelmi törvény előírása szerint 

minden munkáltatónak fel kell mérnie a munkaválla-

lók egészségét, biztonságát fenyegető kockázatokat, 

különös tekintettel a munkaeszközökre, a munkahe-

lyek kialakítására, valamint a munkavállalókat érő 

terhelésekre. A hideg munkahelyi környezet is a dol-

gozókat érintő terhelések körébe tartozik 

A hidegnek minősülő munkahelyen a munkaválla-

lók részére +50 fok hőmérsékletű teát kell kiszolgál-

tatni. A tea ízesítéséhez cukrot, illetve édesítőszert 

kell biztosítani. A munkahely hidegnek minősül, ha a 

várható napi középhőmérséklet a munkaidő 50 száza-

léknál hosszabb időtartamban, szabadtéri munkahe-

lyen a +4 fokot, illetve zárt munkahelyen a +10 fokot 

nem éri el. 

A védőital és a tea elfogyasztásához legalább a dol-

gozók létszámát elérő mennyiségben, személyenként 

és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gon-

doskodni. 

A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, ki-

szolgálása a közegészségügyi követelmények betartá-

sa mellett történhet. 

A szabályok figyelmen kívül hagyása nem olcsó 

mulatság. Mulasztás esetén első alkalommal még 

csak szóbeli figyelmeztetésben részesül a munkáltató: 

ugyanakkor, ha a hatóság folyamatosan találkozik a 

korábban észlelt szabálytalanságokkal, a bírság ösz-

szege 50 ezer forinttól akár 10 millió forintig is ter-

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

Mindenki nézze át alaposan a hűtőszekrényét, 
mert ha lejárt élelmiszert tárol és a betörő rosszul 

lesz tőle, akár 7 évet is kaphat! 
* 

A gyávák soha nem kezdik el. 
A gyengék soha nem fejezik be. 
A győztesek soha nem adják fel! 

* 
A nők egy férfit akarnak, aki minden kívánságukat 

kielégíti. 
A férfiak minden nőt akarnak, hogy egyetlen igé-

nyüknek eleget tegyenek. 
* 

A nyavalya lóháton érkezik, s gyalog megy el. 
* 

A vidám motorosnak muslicák vannak a fogai 
között. 

* 
Az igazság felismeréséhez sokszor nagy adag 

bátorság kell. 
* 

Eltűnt az anyósom. Aki megtalálja, annak kitapo-
som a belét! 

* 
Kérdezi a székely gyermek Áron bácsitól: 
- Édesapám! Kitő örököltem az eszemöt? 
- Biztos anyádtó’ fiam! Mert az enyim, még megvan! 

* 
A feleség verseket olvas, majd kis idő múlva berohan 
a férje dolgozószobájába: 
- Dezső, valami Goethe kiadta a versedet, amit 
harminc évvel ezelőtt nekem írtál! 

* 
A híres kutató tanítványa sugárzó örömmel szalad a 
tudóshoz: 
  - Megtaláltam a tökéletes oldószert. Az összes 
ismert anyagot oldja! 
  - Hmm. Ez felvet egy érdekes problémát! 
  - Mit professzor úr? 
  - Miben akarja tartani? 

* 
Teletömött villamos, két, egymással szemben lévő 
szék. Az egyiken egy jó arcú, kedves öreg néni 
kuporog, a másikon egy nő a gyerekével az ölében. 
A kisgyerek himbálja a lábát, és állandóan belerúg a 
néni térdébe. A néni egyre hátrébb húzódik, várja, 
hogy az anya mikor szól rá a kölyökre. De mivel ez 
nem történik meg, udvariasan megszólítja az anyát: 
- Elnézést hogy zavarom, de a kisfia folyamatosan 
rugdossa a lábamat, és ez már az én koromban nem 
tréfa, eltalál egy csontot, vagy egy eret, akkor az 
újságosig, meg a patikáig se tudok lemenni. Legyen 
szíves szóljon rá. 
- Mit akar? - csattan fel az anya -, én nem fogom egy 
ilyen öregasszony miatt korlátozni a gyerekemet testi 
szabadságában! Foglalkozzon a saját dolgával, ne az 
én gyerekemmel! 
A villamoson mindenki megdöbbenéssel nézi végig a 
jelenetet, míg egy tipikus rocker (acélbetétes, tar 
frizura, feszülős gatya, bőrkabát, fülében üvölt a 
Tankcsapda) kiveszi a szájából a rágót, és az anya 
hajába beledolgozza, majd halkan így szól: 

- Na, engem se korlátoztak gyerekkoromban! 
* 

Egy bevándorló beszáll egy londoni taxiba, majd 
megkéri a sofőrt, hogy kapcsolja ki az autórádiót, 
mert a hitetlenek zenéje hallatszik belőle, ami sérti az 
ő vallását, ugyanis a próféta idejében nem volt ilyen 
zene. A sofőr készségesen kikapcsolta a rádiót, és 
kinyitotta a kocsi jobboldali ajtaját. 
- Na, most mi van? – kérdezi a bevándorló. 
- Csak az, hogy a prófétád idejében nem voltak még 
taxik. Ezért ess ki innen és várj egy tevére! 

* 
Két barát találkozik a pályaudvaron: 
- Mit csinálsz itt? Utazol valahova? 
- Nem. Anyósomat kísértem ki a vonathoz. 
- És mitől kormos az arcod? 
- Megcsókoltam a mozdonyt induláskor. 

* 
Három nyugdíjas ül egy kávéházban egy csésze kávé 
mellett. December közepe van. Nézik, hogy odakint 
nagy pelyhekben hull a hó, az emberek csomagokkal 
megpakolva jönnek-mennek. Megszólal az egyik: 
- Mégiscsak jó dolog a karácsony. 
A második: 
- Az lehet, de a szex jobb. 
A harmadik: 
- Igaz, de karácsony többször van. 

* 
Farsang van az iskolában, a tanító néni végignéz az 
osztályon, hogy ki, minek öltözött be. 
Zolikán korona van, meg palást, tehát ő király. 
Juliskának szárnya van, meg varázspálcája, ő bizto-
san tündér. 
Amikor odaér Dezsőkéhez, látja, hogy egy nagy vörös 
csillag van a fejére ragasztva, egy kötéllel meg ha-
talmas csavart húz maga után. 
- Dezsőke, te minek öltöztél be? 
- Én vagyok a csillagfejű csavarhúzó! 

* 
- Mit írt a vendég panaszkönyvbe? - kérdi az étterem-
vezető a büféstől. 
- Semmit. Csak beragasztotta a rántott szeletet. 

* 
Az érettségi után két fiútestvér eltérő utakon indult el 
az életbe. Egyikük csendőr százados lett, a másik 
partizán. Csak 1949-ben találkoztak újra. Addig csu-
pán az egykori iskolatársak beszámolóiból hallottak 
egymásról. Beszélgettek. 
A volt csendőrtiszt: - Rég láttalak, mi van veled? 
A volt partizán: - Megvagyok, segédmunkásként dol-
gozom egy gyárban. És te? 
A volt csendőrtiszt: - Századosi rangban átvettek a 
Néphadseregbe. 
A volt partizán: - Hát az meg hogy lehet? 
A volt csendőrtiszt: - Azt írtam az önéletrajzomba, 
hogy a testvérem partizán volt. Te meg gondolom 
azt, hogy a testvéred csendőr százados. 

* 
- Kisfiam, képzeld, nemsokára meglátogat minket a 
gólya! 
- Apu, anya egy csinos fiatal nő. Miért nem inkább 
vele bújsz ágyba a gólya helyett? 
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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: Olajipari Szakszervezet 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. 

Ha még nem döntötted el, 2016-ban hová tennéd adód 1%-át! 

 

Állatmenhely a Csepel-szigeten - Elek-Ágh Állatmenhely Alapítvány 

 

Egy Alapítvány, azokért, akiket kidobnak, bántanak, akikről megfeledkeznek! 

Kérjük adója 1%-val támogassa munkánkat! 

Adószámunk: 18670457-1-13 

Köszönjük! 

 
Egy telefonhívással 250 Ft adományozható jótékony célokra. 

 

A 13600-as szám hívása után a kívánt kódot üsse be (46). 

Köszönjük! 
 

Aki gondolja el is látogathat hozzájuk ! 

Tököl Fő utcán haladva egyenesen Ráckevei úton a börtön után 200m balra. Tábla jelzi! 

08-16 óráig a hét minden napján.  
 

 

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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