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Önmagadért-velünk! 

 

Himnusz szobor Budakeszin 

Himnuszunk Kölcsey Ferenc (1790–1838) költeménye. A „Hymnus” a költő legnagyobb hatású ver-
se, 1823. január 22-én a nemzeti újjászületés hajnalán írta szatmárcsekei magányában. 

A magyarságnak a 19. századig nem volt önálló nemzeti himnusza, mind a katolikusoknak, mind a 
reformátusoknak saját néphimnuszuk volt. Kölcsey mintegy 30 nyelvre lefordított és Erkel Fe-
renc által 1844-ben megzenésített, össznemzeti imádsággá váló műve, több próbálkozás után vé-
gül 1989-ben került jogszabályi védelem alá, hiszen ekkor az alkotmány szövegének lett a része. 

A magyar himnusz szövege Kölcsey Ferenc , a reformkor egyik nagy költőjének a műve, 1829-
ben Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg először. 

A magyar himnusznak 1903-ban az Országgyűlés elismerte hivatalosságát, amikor elfogadott egy 
két paragrafusból álló törvényjavaslatot, „az egységes magyar nemzet himnuszáról”. Ennek 1.§ sze-
rint :„Kölcsey himnusza az egységes magyar nemzet himnuszává nyilvánítattatik”, a 2.§ pedig meg-
határozta, hogy a törvény 1903. augusztus 20-tól lép hatályba. 

A költemény műfaja óda, azon belül himnusz. A műben a 19. század elején kibontakozó szellemi 
áramlat, a romantika ismertetőjegyei figyelhetőek meg. Felépítését tekintve keretes szerkezetű, 
ugyanis az utolsó versszak némi változtatással, de megismétli az első versszakot. A vers keretét adó 
első és utolsó versszak – a könyörgés – imát, fohászt tartalmaz. Az általuk közrefogott versszakok a 
múltat és jelent állítják szembe egymással. 

Egy anekdota szerint a szocializmus idején, rosszemlékű Rákosi Mátyás pártfőtitkár megbízta Illyés 
Gyulát és Kodály Zoltánt egy másik, „szocialista” himnusz megalkotásával, amely szerinte a címer-
hez hasonlóan, változtatásra szorult. 

Kodály Zoltán válasza erre annyi volt: „Minek új? Jó nekünk a régi himnusz.” Ezzel a kérdés leke-
rült a napirendről. 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Év eleji gondolatsorok 
 

A véget ért év utolsó napja sokan szórakozással, családi vagy baráti társasággal, evéssel, ivással töltöt-

ték. No meg ilyen-olyan fogadalmakkal, melyek az „újév – új élet” szellemében évről-évre így kezdődnek: 

nem teszem többé… abba hagyom… csökkentem… kevesebbet… többet… újra kezdem… egészségeseb-

ben… stb. Mindezen túl, SMS és email formájában jókívánságokkal árasztjuk el az összes létező bará-

tunkat, ismerősünket, és még a karácsonyi hangulat hatása alatt szeretteinknek is a legjobbakat kíván-

juk az új esztendőre. 

 

Pedig alapjában véve – normál, 

emberi körülmények között –, ezt 

az év minden napján tesszük, hi-

szen a legjobbakat akarjuk biztosí-

tani azoknak, akikről gondosko-

dunk, akikért aggódunk. Mindezt 

évszaktól és ünnepnapoktól füg-

getlenül. 

Ezzel szemben, a munkahelye-

ken egyre gonoszabb világ veszi 

körül azokat, akik a szó legszoro-

sabb értelmében egészségüket – 

sok esetben életüket – adják azért, 

hogy a cég nyereséges legyen. De 

még erre is rá tud tenni egy lapát-

tal a munkáltató: 2016-ra, újabb 

létszámcsökkentésről szólnak a 

hírek. 

Javasolnám az ötlet kiagyalói-

nak, hogy talpaljanak végig né-

hány 12 órás műszakot a kollégák-

kal azért, hogy testközelben ta-

pasztalják meg, mit jelent az, hogy 

üzemes műszakos munka. Az sem 

lenne baj, ha belezuhannának egy-

két üzemzavarba, mert akkor lega-

lább a helyszínen tudnák meg-

mondani, hogy a csökkentett lét-

szám okán, mely üzemrészt „hagy-

ja magára” a műszak. Hasznos 

hozadéka lenne az esetnek, hogy 

anyagi kár vagy más, ennél tragi-

kusabb esemény bekövetkeztekor 

el is vinné a balhét az illetékes 

kiagyaló. Amennyiben nem haj-

landók arra, hogy személyesen is 

megtapasztalják ezt a feloldhatat-

lan állapotot, azt kérem tőlük, 

hogy a felelősségáthárítást elkerü-

lendő, egy technológiai utasításhoz 

hasonlóan írásban foglalják össze, 

mely terület és miként hagyható 

magára egy üzemzavar esetén. 

Ennek hiányában azt kell gondol-

nom, hogy felelőtlenül frázisokat 

pufogtatnak a levegőbe akkor, 

amikor a létszámhiány okán azt 

mondják – szigorúan szóban –, 

hogy a műszak ne foglalkozzon 

minden üzemrésszel. 

A munkavállalónak, munkavi-

szonya alapján a munkáltatótól 

munkabér jár, melyről a munkálta-

tó és munkavállaló munkaszerző-

désben egyezik meg. Ennek ellen-

tételezéseként, a munkahelyen 

teljesíteni kell, hiszen ezért adnak 

fizetést. Aki nem teljesít, attól 

rövid úton megválnak. Ezek ké-

zenfekvő megállapítások. 

Az sem szorul különösebb ma-

gyarázatra, hogy a bérek uniós 

átlaghoz történő közelítésének 

alapja a gazdasági teljesítmény, a 

versenyképesség és a termelékeny-

ség növelése. Ezen feltételek meg-

léte mellett, a bérek alakulásában a 

szakszervezeteknek van komoly 

felelősségük azokkal szemben, 

akik bíznak bennük. Ez sem lehet 

vita kérdése. A vita mindig a mér-

téken van. Annál is inkább, mivel 

vannak olyan spekulatív gondol-

kodásúak, akik valamilyen oknál 

fogva megelégednének a keveseb-

bel is. 

„A Mol dolgozóinak átlagbére 

messze meghaladja az országos 

szintet”. Ezzel a varázsszóval rio-

gatnak mindenkit, aki az általuk 

kiszámított átlagbér alatt keres. 

Talán azt várják, hogy az érintet-

tek megrettennek és befogják szá-

jukat, mert mi lesz akkor, ha a 

külvilág is megtudja, micsoda 

hatalmas összegeket kapnak itt 

(átlagban) a munkavállalók? Vajon 

azok az olykor fenyegetően nyilat-

kozók, akik a reálkeresetek növe-

kedéséről és a csodálatos átlagbé-

rekről beszélnek, azok tényleg 

elhiszik, amit állítanak, vagy tud-

ják is, hogy nem igaz, amit mon-

danak? 

Évekig tartott és módfelett kímé-

letlen volt az a létszámcsökkentés, 

amit a Mol vezetése végrehajtott. 

Ennek hátrányait úgy az admi-

nisztratív, mint az üzemi dolgozók 

egyaránt érezték és jelenleg is 

érzik. Munkájuk jelentős mérték-

ben megnőtt, béreik azonban nem 

követték a több felelősséget, több 

munkát. 

Leszögezhetjük továbbá, hogy a 

bérek – a Mol Nyrt. gazdasági 

növekedéshez képest – egyáltalán 

nem emelkedtek. Ma egy Mol 

munkavállaló - és itt most vonat-

koztassunk el a közép, illetve felső 

vezetéstől - vásárlóértékben a tö-

redékét keresi hasonló beosztású, 

sokkal jobb körülmények között 

dolgozó nyugati társához képest. 

Ma, a Mol Nyrt.-nél, százszoros 

jövedelemkülönbségek is vannak. 

Ennek kialakulása egy olyan fo-

lyamatnak köszönhető, amelyben 

minden esetben felülről diktálták a 

feltételeket. 

Miközben világbajnok szintű je-

lentéseket hangoztatnak a gazda-

sági növekedésről, az értékterem-

tők helyzete nem javul. Most, 

amikor mindannyiunk munkájának 

köszönhetően a Mol gazdaságilag 

tartósan kedvező irányt vett, arról 

kell beszélni, hogyan osztozunk a 

nyereségből. Nem mondunk, nem 

mondhatunk le arról a követelé-

sünkről, hogy a Mol Nyrt.-ben 

történjen meg az európai uniós 

bérfelzárkózás. 
(folyt. a következő oldalon) 
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Nem hagyhatom szó nélkül azt, 

hogy számomra döbbenetes látni, 

hogy az emberek túlnyomó több-

sége csak a saját, csip-csup szóra-

kozásáért mozdul meg. 

Csak korlátolt létének a fenntar-

tását vállalja, önmagáért él, és 

nagyon sokan még azt is csak 

ímmel-ámmal teszik. Mintha meg-

valósulni látszana a fogyasztói 

társadalom rémképe: ülj a tv előtt, 

zabálj csipszet, idd a söröd és 

semmi olyannal ne foglalkozz, ami 

neked és kollégáidnak jobbá tenné 

életét, mert a vállalat majd intézi 

sorsodat. 

Magukért vagy kollégáikért 

azonban valahogy nem akaródzik 

tevékenykedni. Ennek a nemtörő-

dömségnek gyökerei messzire 

nyúlnak vissza. Jól emlékszem, 

mikor a béketábornak hazudott 

internacionalizmus jegyében köte-

lező volt szolidárisnak lennünk a 

harlemi négerekkel, a vietnami 

partizánokkal, miközben elhallgat-

ták előlünk a három millió embert 

legyilkoló kambodzsai Vörös 

Khmer rémtetteit csak azért, mert 

az egy olyan kommunista bagázs 

volt, amivel szolidárisnak volt 

kötelező lenni… 

Mindenkivel szolidárisnak kel-

lett lennünk, csak önmagunkkal 

nem. Mintha tudatosan kiölték 

volna belőlünk az egymás iránti 

érzékenységet. Természetesen itt 

nem „az idegen szép” féle barom 

lózungokra gondolok, hanem arra, 

hogy például csendben tűrtük és 

tűrjük azt, hogy miközben milliár-

dok fizetődnek ki osztalék címén, 

az értékteremtőknek néhány forint-

tal kiszúrják a szemét. Ez nem mai 

keletű, hanem évtizedek óta tartó 

folyamat, aminek csak összefogás-

sal lehet véget vetni. 

Szinte mindenki hallgat, háttérbe 

húzódik, kivár, reméli, hogy nem 

kell kivennie a részét a harcból, 

elég majd csak a végeredményt 

kiélveznie vagy elszenvednie. 

Pedig „lent” kell tenni azért, 

hogy az értékteremtők is olyan 

anyagi megbecsülésben részesül-

jenek, mint azok, akik csak a zse-

büket tartják, akiknek van egy 

csomó részvényük, de semmit sem 

tesznek azokért, akik évről évre 

részvényeik számát szaporítják. 

Az, hogy munkát adnak, kevés. 

Adjanak hozzá annyi bért is, ami a 

realitás talaján állva is jár/na! 

Azoknak kell a sarkukra állni, 

akik kezében a „szerszám” van. 

Összefogásukkal és egymás mel-

letti kitartásukkal elérhetik azt, 

hogy a cégvezetés gyökeresen 

átgondolja bérpolitikáját. 

Arisztotelész szerint, „Az öröm-

mel végzett munkát siker koronáz-

za”. Tegyen azért a Mol Nyrt. 

vezetése, hogy így is legyen! 
 

Brunecker Jenő 

 

Ez így bizony elégtelen 
 

Mínusz 8°C van. Az üzemi kezelők munkaidejük jelentős részét most is a szabadban töltik, pihenő ide-

jükben radiátornak dőlve forró teával melegítik át magukat. Este hat óra után, a munkaidő végén két 

kolléga sietne haza, de egy kellemetlen esemény hátráltatja őket - lapos az autó gumija. 
 

Az 1-es –s az 51-es utak találko-

zásánál félreállnak, mert a kande-

láber ad némi világosságot. 

A buszok már elmentek, a pótke-

rékkel is gondok vannak, a gyors 

kerékcsere nem jött össze, ezért a 

műszakban lévő kollégáktól kér-

nek segítséget: Van-e valakinek 

autó pumpája? Van. Hozzák a 

pumpát a belső sorompóig, mert 

tudják, hogy a hidegben fáradtan 

gyorsan átfagy az ember és nem 

utolsósorban segítenek a család-

hoz, gyerekekhez hazaigyekvők-

nek. 

A “Civilek” autói többször elhaj-

tanak mellettük és bár látják, hogy 

bajban vannak, esetleg segítségre 

szorulnak, mégis, minden alka-

lommal, megállás vagy kérdés 

nélkül továbbhajtanak. 

Elgondolkodtató - vajon miért 

nem érezték azt, hogy segíteniük 

kellene? 

A pumpáért át kell menni a belső 

beléptetőn. A gépjármű beléptetőt 

nem is használhatja - nincs hozzá 

jogosultsága. A személybeléptető 

forgókapu (majomkerék) nyáron 

egy szál pólóban is szűk (úgy lehet 

haladni benne, mint a tojó ga-

lamb). 

 
A kolléga, vesztére, a kerékpár-

úton lévő beléptetőt használja 

áthaladásra. Néhány perc múlva 

megjelenik a fegyveres járőr – 

feltehetőleg a jó meleg bázisukról 

kukkolták a történéseket – és kéri 

a belépőket, majd közli: “Ez bi-

zony figyelmeztetés lesz!”. Kitölti 

az igazoltató lapot, átadja a “bű-

nösnek” és beülve az autó melegé-

be elhajt, miközben a kollégák 

átfagyva pumpálják a kereket. 

A termelésben dolgozó kezelők 

munkaidejük jelentős részét a sza-

badban töltik, műszakátadás után 

pedig - fáradtan - a családjukhoz 

haza igyekezvén tűrni kénytelenek 

az értelmetlen és embertelen, a 

segítőkészség leghalványabb jelét 

sem mutató vegzálást. 

 

Sok kérdés merült fel bennünk 

az intézkedéssel kapcsolatban: 

Elsősorban az emberség hiánya: 

Miért nem veszi észre az intézkedő 

járőr, hogy ezek az emberek adott 

pillanatban bajban vannak, segít-

ségre szorulnak? Talán megtiltotta 

nekik valaki, hogy Dunai Finomí-

tós dolgozóknak segítsenek? Vagy 

maguktól ilyen kulturálatlanok? 

Vajon a járőr intézkedése – te-

kintettel a zord időjárásra, no meg 

a kényszerhelyzetre – és a “súlyos 

szabálysértés” arányos-e azzal a 

„hatalmas bűnnel” amit a „Civil” 

Zrt. tagjai vizionáltak? 

Vajon a járőr parancsba kapta-e 

hogy ezt a “súlyos szabálysértést” 

meg kell torolni? 
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(folyt az előző oldalról) 

A járőr vagy felettese átment e 

valaha a “majomkeréken”? 

(Valószínűleg nem ment át, mert 

többször tapasztaltuk, hogy amikor 

ketten ülnek a kocsiban, az utas – 

bár ez előírás – soha nem száll ki 

a gépjárműből. A Szerk.) 

A járőr vagy felettese kap-e ezért 

az emberségesnek egyáltalán nem 

nevezhető intézkedésért kitüntetést 

(minimum bronzot vagy Mária 

Terézia kufferrendet az összes 

lecsüngő odavalóval együtt), ju-

talmat, dicséretet, egy kis buksi, 

esetleg ego simogatást? 

Várhatjuk-e hogy a fegyver, gu-

mibot és bilincs mellé rakétavetőt, 

esetleg korbácsot is kapnak a járő-

rök? 

Várhatjuk e valaha, hogy ember-

ségesen viselkednek a műszakos 

dolgozókkal, vagy csak a gyakran 

értelmetlen vegzálásunk, megfé-

lemlítésünk a cél? 

Ha az őrség feladatai közé tarto-

zik a “bűnmegelőzés”, miért nem 

teszik egyértelművé a gyalogos, 

rolleres, kerékpáros, kismotoros 

közlekedés finomítón belüli szabá-

lyait? 

Végül és nem utolsó sorban 

vizsgálta e valaki munkavédelmi, 

ergonómiai és vagyonbiztonsági 

szempontból a “majomkereket” és 

környezetét? 

A döntéshozók, kivitelezők kö-

zül hányan araszoltak át rajta? 
 

Horváth Tamás 

 

Nem tudja, milyen jogai vannak a munkahelyén? Segítünk! 
 

Az alapszabály szerint egy normál cégnél egy munkavállaló esetében a munkaidő napi 8 óra. A munka-

rendet és a munkaidő beosztását az egyes munkanapokra a munkáltató határozza meg, ha különösebb 

körülmény nem indokolja, általában reggel 7-9 óra körül kezdve és délután 16-18 órakor befejezve. Hat-

órányi munkavégzés után legalább egy munka közi szünetnek lennie kell, amely minimum 20 perces. 

Általában ez az ebédszünet, az ideje fél és 1 óra között változik, de nem számít bele a munkaidőbe, ám a 

munkáltató dönthet úgy, hogy a részévé teszi, vagyis kifizeti - magyarázta el Cselédi Zsolt munkajogász, 

az Oppenheim Ügyvédi Iroda munkatársa a Kossuth rádió Napközben című műsorában. 
 

Műszakos és megszakítás nélküli 

Nagyon sok munkahelyen eltérnek az alapszabály-

tól, sőt bizonyos foglalkozási ágakban, speciális 

munkakörökben ez nagyon nagymértékű is lehet - 

folytatta. Ilyen a műszakos beosztás, amikor délelőtt, 

délután vagy éjszaka változó jelleggel végeznek mun-

kát. Lehet megszakítás nélküli is a munkarend, hogy 

ha a technológia vagy egyéb, a törvényben meghatá-

rozott feltétel azt indokolja, ott teljesen rugalmasan 

lehet beosztani a dolgozókat. 

Rugalmas és kötetlen 

Olyan is előfordulhat, hogy a munkáltató átengedi a 

munkaszervezést vagy annak egy részét a munkavál-

lalónak. Lehet rugalmas a munkarend, amikor déle-

lőtt és/vagy délután a munkáltató a munkavégzés egy 

adott időszakában megengedi, hogy a dolgozó rész-

ben rugalmasan ossza be a saját idejét - fejtette ki. 

Ebben az esetben figyelni kell a törzsidőre és a pe-

remidőre: előbbiben a munkahelyen kell tartózkodni 

és rendelkezésre kell állni, utóbbiban viszont a törzs-

időn felül az arra a napra eső időt a munkavállaló 

rugalmasan oszthatja be. Nem fordulhat elő mindene-

setre, hogy a napi munkaidőn felüli munkavállalást 

várjanak el tőle. 

Ha igen, akkor az rendkívüli munkavégzésnek mi-

nősül, és kompenzálni kell, túlóraként - tette hozzá 

Sabacz Róbert, a Kormányhivatal foglalkoztatási 

főosztálya munkaügyi ellenőrzési osztályának főosz-

tályvezető-helyettese. 

Létezik kötetlen munkarend is. Bizonyos munka-

körök esetén ugyanis elképzelhető, olyannyira rugal-

masnak kell lennie a munkavégzésnek, hogy azt a 

munkáltató nem is akarja beosztani, és áthárítja a 

munkavállalóra. Ezt is rögzíteni kell a munkaszerző-

désben, és ez sem lehet több heti 40 óránál - hangsú-

lyozta. 

A túlóra „lecsúsztatása” nem törvényi kategória, 

viszont gyakran használják. Jó eszköz, de óvatosnak 

kell lenni vele, mert könnyen adhat okot visszaélésre. 

Nem mehet olyan irányba, hogy, ha nincs munkaidő-

keret, rendkívüli munkavégzésnek minősüljön - vilá-

gította meg a munkajogász. 

Otthoni és külföldi 

A lakóhelyről vagy tartózkodási helyről a munka-

helyre és onnan vissza a tartózkodási helyre utazás 

nem számít munkaidőnek, amennyiben fix helyre 

kell járni. Ellenkező esetben igen . 

A technika fejlődésével együtt sokszor felmerül, 

hogy az otthoni munkavégzést hogyan kell elszá-

molni. 

Amennyiben valakit a 8 órás munkaidején túl, a 

szabad idejében arra kényszerítenek, hogy olvassa el 

például a levelezését és válaszoljon is a leveleire, 

akkor az rendkívüli munkavégzésnek minősül, amit 

pótlékkal kell kompenzálni. Ha nincs ilyen elvárás, de 

megnézi az e-maileket, azt nem lehet munkaidőnek 

tekinteni - tette egyértelművé. 

Van segítség 

Amennyiben valaki a munkahelyén szabálytalansá-

gokat tapasztal, a munkavégzés helye szerint illetékes 

megyei vagy fővárosi munkaügyi hatóságnál tehet 

panaszt. A bejelentés anonim módon is megtehető, az 

adatok zárt kezelését kérve. Névtelen bejelentést csak 

abban az esetben vizsgálnak ki, ha nagyon súlyos 

érdeksérelmet tüntet fel az azonosíthatatlan bejelentő. 

Ha érdeksérelem merül fel, az Egyenlő Bánásmód 

Hatóságnál is bejelentést lehet tenni. 
Kossuth Rádió/Napközben 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Mozdulatszínház 
 

Mélyen megérintett az az előadás, amit a Petrolszolg Kft. szervezésében, a százhalombattai Sérültekért 

Alapítvány Felhőjárók drámacsoport előadásában többedmagammal láthattam 2015. december 17-én. A 

Dunai Finomító színháztermében 14 gyermeklelkű felnőtt, Mozdulatszínház címen tartott bemutatót. 

Honlapjukon (www.serultekert.hu) írják: szervezetünk egyik legfontosabb célkitűzése a sérült emberek 

társadalmi integrációjának elősegítése. Ezért olyan tevékenységeket, képzéseket és rehabilitációs prog-

ramokat kínálunk, ami nem csak a fogyatékossággal élő fiatalok számára biztosít megfelelő keretet a 

fejlődéshez, hanem lehetővé teszi, hogy a többségi társadalom tagjaival kapcsolatba kerüljenek, sőt a 

fogyatékosságuk ellenére megmutassák értékeiket. Két elkötelezett drámapedagógus, Rédli Éva és 

Szélpál Stefi volt a beszélgetőtársam.  
 

- Színházba járó ember, egy előadástól elsősor-

ban szavakkal, zenével történő kifejezést vár. Ma, 

egy különleges előadást láttunk, hiszen a Felhőjá-

rók drámacsoport mozdulatokkal fejezte ki magát. 

- Tizennégy gyermeklelkű felnőttel voltunk itt. 

Azért vagyunk mozdulatszínház, mert azt gondoltuk, 

hogy a mozdulatok ereje, egy-egy gesztus vagy érin-

tés sokkal többet ér néha ezer szónál is, hiszen sokkal 

kifejezőbb és ezekből a csöndekből-mozdulatokból 

moccanatlanságokból építkezünk. A Felhőjárók pro-

dukciója szavak nélküli színház, mely alapvető érzé-

seket közvetít a mozdulatok, gesztusok erejével. Kü-

lönlegességük abban rejlik, hogy a fellépők önmagu-

kat adva, minden alkalommal felvállalják érzéseiket, 

őszinte, hiteles az előadásuk. Arra tanítanak, hogy mi, 

a többségi társadalom tagjai is bátran merjük kifejezni 

érzéseinket. Egyik legfontosabb célkitűzésünk a sérült 

emberek társadalmi integrációjának elősegítése. Ezért 

olyan tevékenységeket, képzéseket és rehabilitációs 

programokat kínálunk, ami nem csak a fogyatékos-

sággal élő fiatalok számára biztosít megfelelő keretet 

a fejlődéshez, hanem lehetővé teszi, hogy a többségi 

társadalom tagjaival kapcsolatba kerüljenek, sőt a 

fogyatékosságuk ellenére megmutassák értékeiket. 

- Nehéz egy ilyen előadás betanítása? Azt gondo-

lom, hogy végtelen türelem kell hozzá. 

- Ez a kérdés azért is érdekes, mert soha nem vesz-

szük észre, hogy elfáradnánk. Persze nagy kihívás, 

hogy olyat vigyünk színpadra, és olyanban szerepel-

hessenek, ami nekik is jó, ami után hitelesen, emberi-

leg megerősödve jönnek le a színpadról. Hónapokig is 

eltart egy-egy mozzanatot megtanulni, hiszen sokszor 

el kell magyarázni és el kell fogadtatni azt, hogy mi-

ről szól egy adott gesztus, egy simogatás, érintés vagy 

éppen kötődés. Van olyan produkciónk, ahol olyan 

férfi-női kapcsolatról van szó, ahol a taszítástól az 

újra egymásra találásig követhetjük végig a történetet. 

Ez egy összjáték, ahol mindig a szereplőkből indu-

lunk ki, megkeressük hozzá a megfelelő zenei aláfes-

tést. Ma is lehetett hallani Cseh Tamás zenéjét, Bere-

ményi Géza szövegével, ami nekünk egyébként is 

szívügyünk. Az fellépéseink a hab a tortán, mert az 

előadásokat egy nagyon komoly műhelymunka előzi 

meg, ahol szereplőink is hozzáadják saját gondolatai-

kat, mozdulataikat, arról, hogy mit gondolnak az őket 

körülvevő világról. Ezek a fellépések szinte kira-

gyognak szürke hétköznapjaikból, mindig nagyon 

készülnek az előadásokra, ez az örömforrásuk, ebből 

töltekeznek. 

- Ők családban élnek? 

- Igen, de vannak, akiknek mindkét szülője meghalt 

már és látjuk, hogy elsikkadnak, mert vagy van gyám-

juk, aki gondoskodik mindennapjaikról vagy nincs és 

akkor még inkább kiszolgáltatottak lesznek. Vannak 

közöttük olyanok, akik már betöltötték a 40. életévü-

ket és egyedül laknak. Ezért gondolkodunk azon, 

hogy milyen jó lenne egy lakóotthon, ahol biztonsá-

gos körülmények között élhetnének pártfogoltjaink. 

- Intézményesen egy helyen tartani őket? 

- Természetesen nem egy olyan intézetfélére gondo-

lunk, ahol benyugtatózzák őket, mert az nem olyan 

hely, ahol ők úgy élhetnének szabadon, hogy közben 

megtartják emberi mivoltukat. Ez nagy feladat és 

sokat dolgozunk azon, hogy megvalósulhasson, mert 

nagyon jó lenne, ha létrejönne egy olyan lakóotthon, 

ahol megőrizhetnék függetlenségüket, ugyanakkor 

valamilyen szinten tudnának élni. 

- Az átlagos embereket megérinti sorsuk, helyze-

tük? 

-  A magyarországi társadalom még nem kész arra, 

hogy egyenrangú emberekként kezelje őket, pedig 

nagyon ráhangolódnak a többségi társadalom rezdülé-

seire. Ezek az előadások arra is jók, hogy a nézők 

kinyissák egy kicsit lelküket és elgondolkodjanak az 

emberi sorsok sokszínűségéről. Nagyon nagy problé-

ma, hogy erre a fajta nyitottságra és bátorságra, amit 

ők tudnak érzelmekben adni egy ölelésben, a szeretet-

ben, arra nem kész a többségi társadalom. 

- A Felhőjáróknak nem romlott meg a lelkük. 

- Ezért is jó közöttük lenni, ezért érezzük azt, hogy 

mi nagyon-nagyon szeretjük ezt és otthon is elmond-

juk családunknak, gyermekeinknek, hogy ők példát 

mutatnak nekünk és nem szabad rosszabbnak len-

nünk. 

- Más alkalomra is terveznek előadást a Dunai 

Finomító színháztermében? 

- A MOL Nyrt. és a Petrolszolg Kft. is támogat 

minket, amit ezúton is nagyon köszönünk, mert na-

gyon sokat jelent minden évben. Legutóbb, a 

Petrolszolg Kft. munkatársai elkészítették a Sérülte-

kért Alapítványnál a lépcsőt, amiért nem kértek mun-

kadíjat. Ha hívnak bennünket, akkor természetesen 

nagy szeretettel jövünk! 
Brunecker Jenő 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.serultekert.hu/
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Felmentették a vörösiszap-per valamennyi vádlottját 

Tíz ember meghalt, a sérültek száma több mint 150 
 

Bűncselekmény hiányában felmentette a vörösiszap-per mind a tizenöt vádlottját első fokon a Veszp-

rémi Törvényszék január 28-án. A bíróság a vádlottakat a halált okozó gondatlan közveszélyokozás vét-

sége, a gondatlanságból elkövetett környezet- és természetkárosítás, továbbá a hulladékgazdálkodás 

rendje megsértésének vádja alól is felmentette. A törvényszék szerint a 2010. október 4-én bekövetkezett 

katasztrófa oka "altalaj eredetű stabilitásvesztés" volt, ami miatt a töltés tönkrement. 

 

Szabó Györgyi, a büntetőtanács 

elnöke az ítélet indoklásában azt 

hangsúlyozta, hogy a perben a 

Magyar Alumínium Termelő és 

Kereskedelmi (Mal) Zrt. "nem ül a 

vádlottak padján". 

A cég ellen indított polgári, köz-

igazgatási és egyéb ügyek nem 

azonosak a büntetőeljárásban vizs-

gált objektív felelősséggel. 

A törvényszék személyek bünte-

tőjogi felelősségét vizsgálta, így 

született meg a felmentő ítélet - 

hangsúlyozta. 

A katasztrófát okozó 10-es szá-

mú kazetta körüli közveszély-

okozás a kazetta létesítését célzó 

"első kapavágással" kezdődött, 

amikor alapozás nélkül kezdték el 

kialakítani, majd 1998 decemberé-

ben, amikor megkezdték a betölté-

sét. 

Ellentmondásos a kazetta és a 

hozzá tartozó egyéb építmények 

létesítésével kapcsolatos engedé-

lyek kiadása is, hiszen nem volt 

egyértelmű, hogy melyik hatóság 

hatáskörébe tartozott - közölte 

Szabó Györgyi. 

A szakértők a tervezés körében 

felmerült hibaként értékelték az 

altalaj tönkremenetelét, azt állapí-

tották meg, hogy nem történt ala-

pozás az építés során. 

A szakértői csoport szerint a ka-

zetta a kezdetek kezdetétől halálra 

volt ítélve, úgy fogalmaztak, hogy 

"ketyegő bombán ültek", a kataszt-

rófa bekövetkezte csak idő kérdése 

volt ilyen altalajjellemzők, terve-

zés és az építés során történt hiá-

nyosságok miatt - ismertette a 

bíró. 

Nem volt megfelelő a moni-

toringrendszer sem, de a szakértők 

véleménye szerint, ha az lett volna, 

akkor sem akadályozta volna meg 

a katasztrófát - közölte. Hozzáfűz-

te: bár az addigi élettartama alatt a 

legnagyobb terhet a tragédia bekö-

vetkeztekor hordta a kazetta, nem 

volt benne az engedélyezettnél 

több anyag. 
 

 

A büntetőtanács elnöke az in-

doklás további részében arról is 

beszélt, hogy a vádlottak tevé-

kenysége nem idézhette elő a ka-

tasztrófát, hiszen annak idején, a 

megrepedt 10-es kazetta létesíté-

sekor nem dolgoztak még a Mal 

Zrt-nél. 

Kifejtette, egyetlen terv sem 

számolt azzal, hogy a gátszakadás 

nemcsak természeti okból és szán-

dékos cselekedet hatására valósul-

hat meg, mulasztás, hogy nem 

voltak védelmi rendszerek, szabá-

lyozási intézkedések, védművek a 

területen. 

Hozzátette: a törvényszék meg-

állapítása szerint azonban a vádlot-

taknak nem róható fel, hogy e 

mulasztásokat nem ismerték fel, 

hiszen ez az ezzel foglalkozó 

szakértők feladata lett volna. 

Kiemelte: a 10-es kazetta kar-

bantartását 2010 nyarán elvégez-

ték, így annak elmulasztása a vád-

lottak terhére nem róható fel. 

A bíróság azt állapította meg, 

hogy a gyár leállítása a katasztrófa 

után szükséges volt, az elsődleges 

kárelhárítás pedig elvárható időn 

belül megkezdődött - mondta Sza-

bó Györgyi. 

A bíró felidézte, a per elsőrendű 

vádlottja 2010. október 5-én úgy 

fogalmazott a sajtónak tett nyilat-

kozatában, hogy a vörösiszap nem 

jelent veszélyt a környezetre. Hoz-

zátette: ez a kijelentés visszatet-

szést kelthet, de a katasztrófa kö-

vetkezményeinek elhárítása szem-

pontjából nincs jelentősége. 

Összességében elmondható, 

hogy a bíróság által megállapított 

szabályszegések és a katasztrófa 

bekövetkezte között nincs ok-

okozati összefüggés - hangsúlyoz-

ta a büntetőtanács elnöke. 

Az ítélet indoklását követően Fe-

jes Péter ügyész fellebbezést jelen-

tett be minden vádlott esetében, a 

vádlottak és védőik pedig tudomá-

sul vették az ítéletet. Az ügyben 

másodfokon a Győri Ítélőtábla jár 

el. 

A Mal Zrt. Ajka melletti tározó-

jából 2010. október 4-én kiömlő 

vörösiszap három települést öntött 

el: Kolontárt, Devecsert és Somló-

vásárhelyt. 

A katasztrófa következtében tíz 

ember meghalt, több mint kétszá-

zan megsérültek, több száz ház 

pedig lakhatatlanná vált. Az ügy-

ben halált okozó gondatlan 

közveszélyokozás vétsége és más 

bűncselekmények miatt emeltek 

vádat 15 ember - a cég vezetői és 

több alkalmazottja - ellen, vala-

mint számos polgári per is indult. 
 

Hirado.hu 

 

Ismét összeült a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF), amelynek első, januári 

ülésén a bérajánlások kérdésével foglalkoztak. A szakszervezetek továbbra is azt szeretnék elérni, hogy száza-

lékosan is meghatározzák a bérajánlás mértékét. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://pestisracok.hu/kolontar-elet-a-vorosiszap-katasztrofa-utan-video/
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

A ravasz beszéd s a tettetett külső sosem párosul 
az emberséggel. 

* 
A simlisek először megismerik a tényeket, aztán 

már tetszésük szerint torzítják őket. 
* 

Azt mondják a szerelem vak, ezért olyan aktívak a 
férfiak a kezükkel. 

* 
Annak, aki sűrűn kopogtat, az idő minden ajtót 

kinyit. 
* 

A csend aranyat ér addig, amíg lesz egy gyereked. 
Aztán a csend egyszerűen gyanús. 

* 
Teljesen mindegy, mit mondasz a gyerekeidnek, a 

példádat fogják követni, nem a tanácsaidat. 
* 

A pénztárcám olyan, mint a vágott hagyma. 
Mikor belenézek, sírok.    

* 
Amire most szükségem van, azt nem lehet sza-

vakba önteni. Csak pohárba. 
* 

A buta ember minden okos szóra magánkívül van. 
* 

Adóbevallásában a "Hány személyt tart el?" kérdésre 
egy angol állampolgár így válaszolt: 
- 2,1 millió illegális bevándorlót 
- 4.4 millió munkanélkülit 
- 900.000 börtöntölteléket 850 börtönben 
- Egy csomó kretént az Európa Bizottságban. 
Bevallását visszaküldték azzal, hogy válaszai 
elfogadhatatlanok. 
Az állampolgár erre kérdéssel válaszolt: 
- Miért? Kihagytam valakit? 

* 
Egy délután az idősödő házaspár tévénézéssel 
múlatja az időt. A feleségnek egyszer csak támad egy 
ötlete, és azt mondja a férjének: 
- Menjünk fel az emeletre, és szerelmeskedjünk. 
- Nézzük csak - gondolkodik hangosan a férj. - 
Nekem ez a kettő nem megy egyszerre. 

* 
Két pasi véletlenül összetolja a bevásárlókocsiját a 
szupermarketben. 
- Jaj, bocsánat, csak a feleségemet keresem! 
- Maga is? A magáé hogy néz ki? 
- Az enyém gyönyörű, hosszú combú, vékony, nagy 
mellű, szőke, hosszú hajú. És a magáé? 
- Hagyjuk az én feleségemet, keressük meg inkább a 
magáét! 

* 
Az idős hivatalnokot behívják a pártbizottságra, hogy 
felelősségre vonják, amiért nem volt ott a múltkori 
párttaggyűlésen. Miközben a folyosón várakozik, 
áttelefonálnak az üzemi párttitkárnak, akitől 
megtudják, hogy az öregnek már korábban is volt két 
pártfegyelmije. Ezért ügyének tárgyalása előtt 
megkérdezik tőle, hogy miért kapta. 
- Először azért kaptam pártfegyelmit, mert amikor 
meghallottam, hogy Rákosi elvtárs temetése kétmillió 

forintba került, azt találtam mondani, hogy ennyi 
pénzből az egész központi bizottságot el lehetett 
volna temetni. 
- Másodszor meg az történt, hogy hivatali szobám 
falán ki volt függesztve Lenin, Sztálin, Kádár és a 
nemrégiben, sikkasztásért börtönbe került igazgatónk 
képe, és amikor a pártitkár meglátta, kiadta az ukázt: 
"Azonnal vegye le innen azt a gazembert!" Én meg 
azt találtam kérdezni, hogy melyiket a négy közül? 

* 
Megdöglött a gazdag Kohn kutyája, és elmegy a 
rabbihoz, hogy eltemesse. 
- Rabbi! Kimúlt a kedvenc kutyám, egy fajtatiszta 
rottweiler. 
- Ó, nagyon sajnálom, Kohn. 
- És a zsidó temetőben szeretném eltemetni. 
Mire a rabbi: 
- Nagyon sajnálom Kohn, de ide, az emberek közé 
nem temetheted. 
- De rabbi, legalább a kerítés mellé. 
 - Sajnálom Kohn, de nem megy. 
Kohn búslakodva indul, miközben halkan morogja: 
- Pedig ötezer dollárt szántam erre az ügyre... 
Mire a rabbi: 
- Várj csak, Kohn! Mit is mondtál, hogy hívják a ku-
tyádat? Roth Weiler? 

* 
A székely bácsi így szól az őt operáló orvosnak (aki 
történetesen a veje): 
- Figyelj oda fiam, mert ha valami rosszul sikerül és 
ne adj’ Isten meghalok, akkor anyósod egyedül 
marad és valószínűleg hozzátok költözik. 

* 
- Kolléga! Ezen a héten már ötödször késett a mun-
kából. Tudja mit jelent ez? 
- Azt, hogy péntek van? 

* 
A földosztás, majd az újraállamosítás után János 
bácsit rá akarják beszélni, lépjen be a termelő- 
szövetkezetbe. Az agitátor sorolja a feltételeket: 
- Néhány dolgot be kell adni a közösbe. 
- No és mit? 
- Be kell adni a lovakat. 
- Ha be kell, hát beadjuk. 
- A tehenet is be kell adni. 
- Azt is beadjuk. 
- A kecskét is be kell adni. 
- A kecskét? Azt nem adom! 
- Aztán miért? 
- Mer az van! 
* 
A székely kaszál a mezőn. Látja ám, hogy futva 
érkezik a falu felől a fia. A gyerek már messziről 
kiabálja: 
- Édesapám, jöjjík rögvest haza, mert nagy baj van! 
- Osztán mi a baj, fiam? 
- A szomszédból átjött a Mihály bá', osztán addig-
addig, hogy befeküdtek idesanyámmal a dunyha alá. 
A székely kezében megáll a kasza, megvakarja a 
fejét, és elgondolkodva mormogja: 
- De nagy marha ez a Mihály szomszéd! Neki pedig 
nem is lenne muszáj. 
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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! 
 

S z á z h a l o m b a t t a i  S é r ü l t e k é r t  A l a p í t v á n y  r e n d e l k e z ő  n y i l a t k o z a t a :  
 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

 

1 9 1 8 3 1 8 9  1  1 3 

 

A kedvezményezett neve: Sérültekért Alapítvány 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TUDNIVALÓK! 

A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak 

annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy 

külön nevesített szervezet számára akar rendelkezni. 

 

FONTOS! 

A rendelkezése csak akkor érvényes, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a 

borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan 

tünteti fel. 

A lezárt, aláírt borítékot küldje el az illetékes adóhivatalnak, vagy adja át munkáltatójának, 

utóbbi esetben a leragasztáson átnyúlóan írja alá a borítékot is. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Változtass életeket! 
Segítsd adód 1 százalékával daganatos gyerekek gyógyulását! 

  
Az szja egy százalék felajánlásához az alábbi adatokra lesz szükséged: 

Név: Bátor Tábor Alapítvány 
Adószám: 18107913-1-41 

A Bátor Tábor Alapítvány idén már több mint 1000 súlyosan beteg gyereknek és családjának 
biztosít gyógyító élményeket. 

Ha szeretnéd tudni, hogy 1 százalékodat mire költöttük, add meg a nyilatkozaton adataidat, 
hogy közvetlenül tájékoztathassunk. 

 

Egy átlag adófelajánlásból egy gyerek egészségügyi ellátását biztosíthatjuk egy turnus során. 
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