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Önmagadért-velünk! 
 

 

 
 

 

TISZTELJÉTEK A KÖZKATONÁKAT! 

Részlet Petőfi Sándor verséből 

 

Tiszt vagyok... ha lát a közlegénység, 

 Tisztelkedve megyen el mellettem; 

  Én pirúlok, gondolván magamban: 

  Nincs igazság, nincs igazság ebben. 

  Nekünk kéne köszönteni őket, 

  Mert minálunk sokkal többet érnek. - 

Tiszteljétek a közkatonákat, 

 Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. 

 

Velök állunk a csaták tüzében, 

  De mi tudjuk, hogy miért csatázunk, 

 Mert van, ami győzelemre buzdít, 

  Vagyon elvünk, van tán gazdaságunk, 

  S von előre csábító varázsa 

  A dicsőség ragyogó szemének. - 

Tiszteljétek a közkatonákat, 

  Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. 

 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

Ők az elvet hirből sem ismérik, 

 És a haza? kemény mostohájok, 

 Izzadásuk díjában nekik csak 

 Kenyeret vet s rongyokat dob rájok, 

 S zászlajához hogyha odaállnak, 

 Nyomorért csak új nyomort cserélnek. - 

Tiszteljétek a közkatonákat, 

 Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. 
 
S mit tudják ők, mi az a dicsőség? 

 S ha tudnák is, mi hasznuk van benne? 

 Nincsen lap a történet könyvében, 

 Ahol nevök följegyezve lenne. 

 Ki is győzné mind fölírni, akik 

 Tömegestül el-elvérezének? - 

Tiszteljétek a közkatonákat, 

 Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://somorja.sk/2014/03/07/unnepeljuk-egyutt-marcius-15-et-2/


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

1848 márciusa 
 

Március 13-án kirobbant a bécsi forradalom. Az udvar az országgyűlés föloszlatását mérlegelte. István 

nádort Bécsbe rendelték, hogy ne tudja összehívni a felsőtáblát. Kossuth ekkor a pesti radikálisokhoz 

fordult. Arra bátorította őket, hogy követeléseikkel gyakoroljanak nyomást az országgyűlésre. 

 

A bécsi forradalom új helyzetet 

teremtett. Március 14-én Pozsony-

ban a felsőtábla elfogadta a Felirati 

javaslatot. Másnap küldöttség vitte 

a föliratot Bécsbe. 

A „márciusi ifjak”, Petőfi Sán-

dor, Vasvári Pál, Irinyi József, 

Jókai Mór, Degré Alajos, Vidats 

János még március 14-én este a 

Pilvax kávéházban elhatározták, 

hogy a követeléseknek másnap 

utcai tüntetéssel adnak hangot. 

Március 15-én kirobban a pesti 

forradalom, az ifjak Petőfi Sándor 

körül csoportosultak a Pilvax ká-

véházban, és a nagy francia forra-

dalomért lelkesedtek. Gyökeres 

változásokat akartak, és nem vol-

tak tekintettel a liberális nemesség 

érdekeire. 

1848. március 15. 

A pesti fiatalok a cselekvés útjá-

ra léptek. Először az egyetemeket 

járták végig. 

Lefoglalták a Landerer és Hec-

kenast nyomdájának egyik gépét, 

és kinyomtatták a Nemzeti dalt és 

a tizenkét pontot. 

Tizenkét pont: 

 1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a 

cenzúra eltörlését. 

 2. Felelős minisztérium Buda-

Pesten. 

 3. Évenkénti országgyűlést Pes-

ten. 

 4. Törvény előtti egyenlőséget, 

polgári és vallási tekintetben. 

 5. Nemzeti őrsereg. 

 6. Közös teherviselés, képviselet 

egyenlőség alapján. 

 7. Úrbéri viszonyok megszünteté-

se. 

 8. Esküdtszék. 

 9. Nemzeti Bank. 

10. A katonaság esküdjön meg az 

alkotmányra, a magyar katonákat 

ne vigyék külföldre, a külföldieket 

vigyék el tőlünk. 

11. A politikai státusfoglyok sza-

badon bocsáttassanak. 

12. Unió, vagyis Erdélynek Ma-

gyarországgal egyesítése. 

Délután azt kívánta a nép a 

Nemzeti Színház aligazgatójától 

Bajza Józseftől, hogy a színházban 

e nap ünnepélyére teljes kivilágítás 

mellett a betiltott Bánk bán adas-

sék elő. Bajza mondta, hogy szíve-

sen tűzi műsorra. A színészek 

nemzeti színű kokárdákkal léptek 

ki a színpadra, Egressy Gábor a 

Nemzeti dalt szavalta, az énekkar 

énekelte hozzá a Himnuszt és Szó-

zatot. 

 
Március 16. 

Bécsbe is eljutott a pesti forrada-

lom híre. 

Az udvar meghátrált, s kénytelen 

volt engedni a pozsonyi küldöttség 

követeléseinek. Hozzájárult már-

cius 17-én gróf Batthyány Lajos 

miniszterelnöki kinevezéséhez. 

Beleegyezett az önálló magyar 

kormány megalakulásába. Meg-

ígérte, hogy a király szentesíti a 

reformtörvényeket. 

A gróf Batthyány Lajos vezeté-

sével megalakuló új kormány már 

nem a királynak, hanem az ország 

választott képviselőinek, a magyar 

országgyűlésnek tartozott felelős-

séggel. 

Ezért tehát független, és felelős 

kormány volt. 

A Batthyány-kormány tagjai: 

Batthyány Lajos miniszterelnök 

Széchenyi István (közmunka és 

közlekedésügy) 

Eötvös József (vallás- és közok-

tatásügy) 

Szemere Bertalan (belügy) 

Klauzál Gábor (földművelés, 

ipar és kereskedelem) 

Kossuth Lajos (pénzügy) 

Deák Ferenc (igazságügy) 

Mészáros Lázár (hadügy) 

Esterházy Pál (a király szemé-

lye körüli) 

Március 22. 

Az országgyűlés elfogadja a 

Nemzetőrség megalakításáról szó-

ló törvényt. 

1848. március 23. 

Batthyány miniszterelnöki kör-

levélben elrendelte a jobbágyfel-

szabadítást, utólagos állami kár-

pótlással. 

* * * 

A március 15-i eseményekre 

legnagyobb hatással Kossuth Lajos 

március 3-i országgyűlési beszéde 

bírt, melynek reformkövetelései, 

igaz, jóval radikálisabb formában, 

a Tizenkét pontban jelentek meg. 

A bécsi események csak bátorítást 

adtak a Pilvaxban naponta össze-

gyűlő értelmiségi körnek, mely a 

kedvezőtlen időjárás ellenére 

eredménnyel szervezkedett (már-

cius 15-én vásárt is tartottak Pes-

ten, ami hozzájárult a tüntetés 

sikeréhez, hiszen tömegesen vettek 

részt a megmozdulásokban). 

A pesti forradalom komoly ha-

tással volt a pozsonyi rendi or-

szággyűlésre is, döntő győzelemre 

segítve a reformok pártján állókat.  

Március 15-ét joggal tartjuk leg-

nagyobb nemzeti ünnepünknek, 

mely nap minden korban a magyar 

szabadság szimbóluma maradt.  

* * * 

Március 15 1989-ben volt elő-

ször munkaszüneti nap, 1990 óta 

hivatalos nemzeti ünnep, egyben a 

magyar sajtó napja, annak emléké-

re, hogy 1848-ban ezen a napon 

nyomtatták ki a magyar sajtó első 

szabad termékeit. 
Bej 
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Nőnap március 8 
 

Politikai, feminista és szakszervezeti mozgalmak küzdelmeinek eredményeképpen a múlt század elején 

valósult meg az az ötlet, hogy az év egy napja legyen jelképesen a nőké. 

 

A nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifeje-

zésének napja, amelyet 1917 óta (Magyarországon 

1948 óta) minden év március 8-án tartanak. A nem-

zetközi nőnapot az ENSZ is a világnapok közt tartja 

számon. A nőnap eredetileg a mai virágos, kedveske-

dős megemlékezéssel szemben, a nők egyenjogúságá-

val és szabad munkavállalásával kapcsolatos de-

monstratív nap volt. 

A Nemzetközi Nőnapot 1914-ben tették március 8-

ra a New York-i textilmunkásnők 1857-es sztrájkjá-

nak - más források szerint egy New York-i gyárban 

1908-ban e napon bekövetkezett tűzben elhunyt 129 

munkásnő - emlékére. A legtöbb országban ekkortájt 

erősödtek föl a nők követelései szociális-gazdasági 

jogaik kiszélesítésére, a foglalkoztatásban, a bérezés-

ben érvényesülő hátrányos megkülönböztetésük meg-

szüntetésére. 

A Nemzetközi Nőnapot először 1911. március 19-

én ünnepelték meg Ausztriában, Dániában, Németor-

szágban és Svájcban. A tüntetéseken, felvonulásokon 

sok férfi is részt vett, s akkoriban a nők választójogá-

nak megszerzése kapott hangsúlyt. (Finnországban a 

nők már 1906-tól szavazhattak, Oroszországban 

1917-től, Németországban 1919-től, a franciaországi 

és az olaszországi nők azonban csak a II. világháború 

végétől, a belgák 1958-tól, a svájciak 1971-től, a por-

tugálok 1976-tól, liechtensteini nők csupán 1984-től. 

Az ünnep időközben sok helyen elvesztette politikai 

tartalmát és jelentőségét, s jobbára virággal, apró 

ajándékokkal ünneplik. Ugyanakkor az 1980-as évek-

től e napon a nőszervezetek felvonulásokon hívják fel 

követeléseikre, a nőknek a társadalomban viselt óriási 

szerepére, ugyanakkor kiszolgáltatottságára, védtelen-

ségére a figyelmet, arra, hogy hiába biztosít az állam 

számukra jogegyenlőséget, ha ez továbbra sem jelenti 

az esélyek egyenlőségét. 

Az Egyesült Államokban 1963-ban hoztak törvényt 

a nemek azonos fizetéséről, de a férfiak még ma is 

lényegesebb jobban keresnek, mint a nők: amíg egy 

férfi 1 dollárt keres, kolléganője ugyanazért a munká-

ért átlagosan 78 centet kap. A nemek között az Euró-

pai Unióban is mutatkozik bérkülönbség, noha 1975-

ben irányelv tiltott meg minden díjazásbeli megkü-

lönböztetést. 

Magyarországon az azonos felkészültségű, azonos 

munkakörben dolgozó nők 8 százalékkal kapnak ke-

vesebb fizetést, s ez a különbség annál nagyobbra nő, 

minél több gyermekük van, egy háromgyerekes nő 

már 25 százalékkal kevesebbet keres, mint egy azonos 

beosztásban dolgozó férfi. 

Sok helyütt e napon civil szervezetek a nők elleni 

erőszakkal szemben emelik fel szavukat: a nőket érő 

családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zak-

latás, a prostitúció és a nők elleni erőszak egyéb for-

máinak áldozataira, akiket a jog sem véd kellően, s e 

cselekmények elkövetői továbbra is jórészt büntetle-

nül maradnak. 
www.mult-kor.hu  

 

Weöres Sándor: A nő 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nő: tetőtől talpig élet. 

A férfi: nagyképű kísértet. 

A nőé: mind, mely élő és halott, 

úgy, amint két-kézzel megfogadhatod; 

a férfié; minderről egy csomó 

kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó. 

A férfi - akár bölcs, vagy csizmavarga - 

a világot dolgokká széthabarja, 

s míg zúg körötte az egy-örök áram, 

címkék között jár, mint egy patikában. 

Hiába száll be földet és eget, 

mindég semmiségen át üget, 

mert hol egység van, részeket teremt, 

és névvel illeti a végtelent. 

Lehet kis-ember, lehet nagy-vezér, 

alkot s rombol, de igazán nem él 

s csak akkor él - vagy tán csak élni látszik 

- ha nők szeméből rá élet sugárzik. 

 
 

A tétlen vizsgálótól összefagy; 

mozogj és mozgasd s már királya vagy: 

ő lágy sóvárgás, helyzeti erő, 

oly férfit vár, kitől mozgásba jő. 

Alakja, bőre hívást énekel, 

minden hajlása életet lehel, 

mint menny a záport, bőven osztogatva; 

de hogyha bárki kétkedően fogadja, 

tovább- libeg s a legény vérig- sértve 

letottyan címkéinek bűvkörébe. 

Valóság, eszme, álom és mese 

úgy fér hozzá, ha az ő köntöse; 

mindent, mit párja bölcsességbe ránt, 

ő úgy visel, mint cinkos pongyolát. 

A világot, mely észnek idegenség, 

bármeddig hántod: mind őnéki fátyla; 

és végső, királynői díszruhája 

a meztelenség. 
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A mobilunkon kémkednek utánunk! 
Sebezhető mobileszközökre figyelmeztet az elhárítás 

 

A mobiltelefonok, különösen a beléjük épített kamerák sebezhetőségére figyelmeztet legfrissebb jelen-

tésében a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ). 

 

Gondoljunk csak bele: akár a munkánkról, akár a 

magánéletünkről, vagy valamilyen szigorúan titkos és 

hivatalos dokumentumról készítünk képet, azokat egy 

háttérben megbúvó program mind továbbíthatja egy 

távoli szerverre, ráadásul, a mai telefonokat ismerve, 

kitűnő minőségben. 

Nem mellesleg akárkivel akármiről folytatunk be-

szélgetést, annak minden betűjét rögzítheti készülé-

künk mikrofonja. 

A KNBSZ tanulmánya szerint ez leginkább a válla-

lati mobiltelefonok esetében jelenthet gondot, ugya-

nis így érzékeny cégtitkok szivároghatnak ki illeték-

telen kezekbe. 

A visszaélések elkerülésére a szolgálat azt javasol-

ja, hogy amennyiben a munkához nincs szükség a 

kamerára és a mikrofonra, tiltsuk le az eszközöket a 

telefon beállításaiban, ellenkező esetben pedig tele-

pítsünk tűzfalat és vírusirtót a készülékre - ez egyéb-

ként is jó ötlet a telefon védelme érdekében, hiszen 

ma már miniszámítógépeket hordunk a zsebünkben. 

Kevesen tudják, hogy az ingyenes applikációk leg-

többször azért díjmentesek, mert a felhasználókról 

minden egyes letöltéssel adatokat gyűjtenek (pozíció, 

látogatott weboldalak, névjegyzék!, stb.), amelyeket 

továbbértékesítenek egy harmadik fél számára, ezzel 

termelve profitot. 

Mégsem elég a tűzfal? 

Bencsik Balázs, a Nemzeti Kibergvédelmi Intézet 

(NKI) vezetője a lapnak elmondta, az Android al-

rendszerében feltárt, úgynevezett "Stragefright" sérü-

lékenység távoli kódfuttatást tesz lehetővé, a program 

révén a telefonon tárolt adatok kinyerhetővé válnak, 

akár a mikrofon és a kamera is bekapcsolható. 

A kártékony szoftverek gyakran képesek a védelem 

megkerülésére, vagy kihasználják, hogy a telefon 

feltört. A telefonszám ismeretében egy MMS-en ke-

resztül is ki lehet használni a törést, éppen ezért az 

NKI az MMS üzenetek fogadásának teljes letiltását 

javasolja, amely elegendő védelmet nyújt a támadás 

ellen. 

A laptopok is? 

Sokak szerint a laptopokkal ugyan ez a gond: távol-

ról bármikor bekapcsolható a számítógépünk web 

kamerája és mikrofonja, akár kikapcsolt állapotban 

is! 

A híresztelés megosztja az embereket, sokan leta-

pasztják a gépük kameráját, rettegve attól, hogy vala-

ki ott lapul a háttérben, és csak arra vár, hogy őket 

nézhesse. 

Kiindulva abból, hogy a(z) (okos)telefonunk és a 

laptopunk egyaránt számítógépek, applikációkat pe-

dig már desktop változatban is találunk, így minden 

lehetőség adott arra, hogy egy ilyen kémprogram 

betalálja a számítógépünket is. Az azonban, hogy a 

gép kamerájának fenyegetően vörös kis led világítása 

úgy is felvillanjon, hogy a gépünket kikapcsoltuk, 

valljuk be, kicsit már üldözési mániának hat. 
blikk.hu 

 

Megszületett az egyezség a 2016-os bérajánlásról 
 

A kormány, illetve a versenyszféra munkaadói és a munkavállalói érdekképviseleteinek döntő többsége 

elfogadta a 2016-os bérajánlást. A felek a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának 

keretei között létrejött egyezségben egyetértettek abban, hogy fokozott aktivitással és felelősséggel, diffe-

renciált béremelésekkel kell reagálni az átalakuló munkaerő-piaci viszonyokra. 
 

Az ajánlást aláírók megállapították, hogy a hazai 

munkaerőpiacon jelentős változások zajlanak. Ennek 

következtében mindenki számára támpontul szolgáló 

számszerű bérajánlást 2016-ra nem fogalmaztak meg 

a szociális partnerek. Az átalakuló munkaerő-piaci 

helyzetben a béremelések előreláthatólag az eddigi-

ekhez képest sokkal nagyobb szóródással valósulnak 

meg. 

Az ágazati és a helyi bértárgyalások részvevői fi-

gyelmébe ajánlják, hogy 2016-ban a gazdasági növe-

kedés elérheti a 2,5 százalékot, a fogyasztói árszínvo-

nal átlagos növekedése várhatóan 1,6 százalékos lesz, 

a személyi jövedelemadó kulcsa 16-ról 15 százalékra 

mérséklődött, aminek következtében a munkavállalók 

nettó keresete változatlan bruttó kereset mellett is 

1,53 százalékkal emelkedik, és hogy a minimálbér, 

valamint a garantált bérminimum mennyivel emelke-

dett az év elején. 

Az aláíró felek ajánlják, hogy a lehető legszélesebb 

körben valósuljon meg béremelés, azzal a kikötéssel, 

hogy az ne vezessen munkahelyek megszűnéséhez. 

A bértárgyalásokon az egyeztetések részvevői ve-

gyék figyelembe a vállalkozások verseny-, jövede-

lemtermelő és költségviselő képességét, és törekedje-

nek a munkavállalók helyzetének javítására. 

A megállapodás egyúttal felhívja a munkáltatók fi-

gyelmét a béren kívüli juttatások alkalmazásának 

lehetőségeire is, a munkavállalók jövedelmi pozíciói-

nak megőrzése, illetve javítása céljából. 
liganet.hu 
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Tömören 
Véleményem szerint 

 

A kollégák között közismertek azok a nagyszámú, 

szomorú esetek, amikor aktív, illetve kényszerűség-

ből rokkant nyugdíjba vagy öregségi nyugdíjba vo-

nult munkatársaink, valamilyen daganatos betegség-

ben jóval a lehetséges, természetesnek mondott halál 

várható időpontja előtt elhunytak. 

Ez ügyben is csak magunkra számíthatunk, mert ha 

például megnézzük az Európai Bizottság által elfoga-

dott Programot az egészségvédelem es a biztonság 

témakörében, akkor óhatatlanul megdöbbenünk azon, 

hogy a sokszor agyonajnározott unió stratégiája e 

téren (is!) menynyire homályos. 

Elsődleges szándékom, kideríteni azt, hogy munka-

társaink közül hányan hunytak el különböző dagana-

tos megbetegedésben, ugyanis nem hiszem, hogy a 

MOL Nyrt ezt valaha is számon tartotta volna. Az az 

érzésem, hogy ez soha nem is állt érdekében szeretett 

cégünknek. 

Másodsorban az Olajipari Szakszervezet szándéká-

ban áll feléleszteni a kezdeményezéseket a munkahe-

lyi egészségvédelem területén, mert meggyőződésem, 

hogy a munkahelyi rákos megbetegedések elleni küz-

delem hatékonyságának egyik lehetősége a szakszer-

vezet ez irányú aktivitása. 

Végül, de nem utolsósorban azt gondolom, hogy 

minimálisra kell csökkenteni, az ilyen betegségek 

kialakulásának lehetőségét, illetőleg ha már megtör-

tént a baj, akkor valamilyen – később kidolgozandó – 

módon kártalanítani kell a hozzátartozókat. 

Mindezek megvalósításához segítségre van szüksé-

gem. Ezért arra kérek mindenkit, hogy amennyiben 

tudomásotok van a bekezdésben vázolt esetekről az 

olajipariszakszervezet@mol.hu címre vagy személye-

sen a DUFI irodaház földszint 4-be, az Olajipari 

Szakszervezet irodájába juttassátok el. 

Amennyiben ki akarjátok kerülni a mindenki által 

közismerten megbízható, leskelődőktől és kéretlen 

ellenőrzőktől mentes belső levelezési rendszert, leve-

leiteket a daganat@gmail.hu email címre várom. 

* * * 

Egyre komolyabb problémát jelent a munkaerőhi-

ány a magyar vállalkozásoknál, amire fizetésemelés-

sel reagálhatnak. 

Az erre szakosodott és ezért jól megfizetett agy-

tröszt azonban rátalált a Moltakarékos megoldásra. 

Pont úgy, mint a Tescóban. Ugyanis, számos alka-

lommal, létszámleépítés után azonos munkakörbe 

visszavett kollégát kevesebbért alkalmaznak, mint 

amennyi fizetése kirúgása előtt volt. Pedig gyakorlati-

lag sem a munkakörét, sem az EBK vonatkozó utasí-

tásait, sem pedig azon belül a szükséges speciális 

helyismeretet nem kell betanítani az így visszavett 

munkatársunknak. 

Nem gondolom, hogy ettől több jövedelme lesz egy 

munkáltatói jogkört gyakorlónak vagy egy HR mun-

katársnak. Sőt, azt sem hiszem, hogy ez a fajta spóro-

lás, a Molt illetően bármilyen haszonnal járna. 

Ezzel szemben arra hajaznak gondolataim, hogy az 

így alkalmazott kollégával a jövőben könnyen példá-

lózik a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy a felső 

vezetésféle valamelyik tagja mondván: lám-lám a 

kolléga sokkal kevesebbért is ellátja ugyanazt a fela-

datot… 

Ne hagyjuk, hogy így legyen, mert legjobb tudomá-

som szerint, a pszichológiában Stockholm-

szindrómának nevezik azt a jelenséget, amikor a ra-

bok kötődni kezdenek rabtartóikhoz, és már az elvét-

ve előforduló minimális kedvességért is hálát érez-

nek.                                                   
Brunecker Jenő 

 

A torinói lepel titka 
 

„Nekem bizonyíték kell, nem ígéret!” – szól a jól 

ismert reklám szlogenje. Az ígéretet már 2000 éve 

megkaptuk, de van, akinek még mindig nem elég a 

bizonyíték. Jézus Krisztus a kereszten értünk halt 

meg, hogy éppen a mi bűneinket váltsa meg. Számta-

lan csodája, a Szentírás sugalmazott üzenete és a lel-

kiismeretünk belső hangja elvezethet minket az iga-

zság felismerésére. Azonban Isten a mai világ ke-

ményszívűségét, gyanakvó természetét, cinizmusát is 

látta előre. Ezért egy nem mindennapi ajándékot ké-

szített a XX-XXI. század emberének: a halotti leplen 

megörökítette Jézus feltámadásának bizonyítékát. 

Mint egy titkosírást, rejtjelesen, hogy csak száza-

dunkban, fejlett technikai berendezéseinkkel legyen 

lehetséges a megfejtés. 

Majdnem kétezer évig „csupán” egyszerű hittel tisz-

telték és védelmezték – sokszor hősiesen – a lepellel 

kapcsolatba kerülők, de csak most váltak észlelhetővé 

rajta azok az üzenetek, amiket pont most, pont nekünk 

címzett a mi Istenünk, hogy a megrögzött bizonyíték-

keresők számára is lehetőséget biztosítson a tudatos 

elköteleződésre a keresztény hit és Jézus Krisztus 

mellett. 

A lepel történetét és a megfejtett üzeneteket Tamási 

József atya tolmácsolja számunkra - élvezetes előadá-

sában. Ő az, aki hosszú évek óta járja a lepel hiteles 

és mérethű (438 cm x 110 cm) másolatával az orszá-

got, s most Százhalombattára is eljön a helyi családos 

közösség meghívására. Az eseményre az idén 20 éves 

– Makovecz Imre által tervezett - gyönyörű Szent 

István templomban kerül sor, 2016. március 19-én 

szombaton, 18-órai kezdettel. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, a kíváncsiakat, a 

keresőket és a már hívőket is erre a különleges alka-

lomra. 

„Üzeneted jött! Meghallgatod?” 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu
mailto:daganat@gmail.hu
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Jó, ha tudjuk 
 

Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112-es segélyhívószám, amely az Európa Tanács szán-

dékai szerint az Unió polgárai számára minden tagállamban azonos elvek alapján biztosítja az egységes 

kapcsolatfelvétel lehetőségét a segítséget nyújtó készenléti szervekkel. A 112-es szám szinte egész Euró-

pában, így Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes vagy mobil telefonról. A mentők, katasztró-

favédelem és a rendőrség egyetlen számon elérhetők. 

 

A 112 egy egységes európai segélyhívószám, amely 

rendelkezésre áll és ingyenesen hívható mind vezeté-

kes, mind mobiltelefonról bárhol az Európai Unió-

ban, sőt szinte az egész kontinensen. 

Képzelje el, hogy otthon van, vagy egy másik EU 

tagállamban jár, és hívnia kell a mentőket, a tűzoltó-

kat, vagy a rendőrséget! Az európaiak – munka vagy 

pihenés céljából – egyre többet utaznak külföldre, és 

közben bármikor kerülhetnek vészhelyzetbe. Önnek 

mégsem kell minden olyan ország készenléti szervei-

nek a hívószámát kikeresni és megtanulni, ahol meg-

fordul; elég, ha a 112-es számot megjegyzi! 

Mikor kell hívni a 112-t? 

A 112 nem lép a meglévő nemzeti segélyhívószám-

ok helyébe, hanem a legtöbb országban azok mellett 

működik. Néhány tagország azonban – Dánia, Fin-

nország, Hollandia, Málta, Portugália, Románia és 

Svédország – a nemzeti, központi segélyhívószámá-

nak is a 112-es számot választotta. 

A 112-es hívószámot az EU-n kívül is alkalmazzák 

segélyhívásra, mint például Svájcban, Szerbiában és a 

Dél-afrikai Köztársaságban, továbbá világszerte bár-

mely GSM mobilhálózatból elérhető. 

Hívja a 112-t a mentők, tűzoltók vagy rendőrök be-

avatkozását igénylő helyzetekben, például ha súlyos 

közlekedési baleset tanúja, lát egy lángokban álló 

épületet, vagy észreveszi, hogy épp betörnek egy 

házba! 

Ne hívja a 112-t, ha forgalmi információkat, időjá-

rás-jelentést, vagy egyéb, általános tájékoztatást sze-

retne kapni! Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a 

rendszert, veszélybe sodorva azoknak az életét, akik 

valóban a készenléti szervek segítségére szorulnak. 

A készenléti szintet a fals hívások is rontják. A 

szándékosan félrevezető hívások nagy száma miatt 

több ország úgy döntött, hogy blokkolja a SIM kártya 

nélküli mobiltelefonokból bejövő 112-es hívásokat. 

Mi történik, ha hívta a 112-t? 

Az Ön hívását egész Európában szakképzett disz-

pécser fogadja, aki – a készenléti szervek nemzeti 

rendszerétől függően – vagy közvetlenül koordinálja 

az esetet, vagy átkapcsol a leginkább releváns szerve-

zethez (ami tipikusan a mentők, a katasztrófavéde-

lem, vagy a rendőrség). 

A diszpécserek egyre inkább képesek több nyelven 

is fogadni a hívásokat, ami különösen akkor előnyös, 

ha valaki a külföldi tartózkodása alatt hívja a 112-t. 

Mindig adja meg nevét, címét és telefonszámát! A 

hívó azonosításával elkerülhető, hogy az egyazon 

eseményhez kapcsolódó hívások több riasztáshoz 

vezessenek. 

Ha véletlenül tárcsázta a 112-t, ne tegye le! Mondja 

meg a diszpécsernek, hogy minden renden van, kü-

lönben megtörténhet, hogy a készenléti szervek szük-

ségtelen akcióba kezdenek. 

Népszerűsítés 

Hogy a szolgáltatás bekerüljön a köztudatba, 2009 

februárjában az Európai Bizottság, Parlament és Ta-

nács kijelölték február 11-ét a 112-es európai segély-

hívó napjának. 

Ezen a napon Unió-szerte népszerűsítő és kapcso-

latépítő programok szolgálják az egységes európai 

segélyhívószám használatának elterjesztését. 

Ezen felül az új, 2009 júliusában hatályba lépett, 

telekommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos 

rendelet előírja, hogy az EU más tagállamaiba beuta-

zó polgárok a mobilkészülékeikre SMS-ben tájékoz-

tatást kapjanak a 112-es európai segélyhívószámról. 

112-es Nap 

A 112-es napot az Európai Unió tagállamaiban 

minden év február 11-én tartják. A 112-es nap célja, 

hogy felhívja a közvélemény figyelmét a 112-es se-

gélyhívószámra. A jeles nap célja továbbá, hogy rá-

mutasson az egymásra odafigyelés és az egymásnak 

nyújtott segítség fontosságára. 

A hivatalos 112-es napot 2009-ben alapította az Eu-

rópai Unió. Ez a nap kiváló lehetőség a lakosság tájé-

koztatására arról, hogy a 112-es hívószám életet 

menthet. 

Évről-évre egyre több tagállam ragadja meg a lehe-

tőségét annak, hogy uniós mintára megszervezze a 

saját 112-es napját. 
 

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

 

A 2016. január 27-i Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma Monitoring Bizottságának 

ülésén elhangzottak alapján, Cseresnyés Péter államtitkár úr javaslatának megfelelően, 2016. február 5-én, pén-

teken a VKF egyeztetést tartott a Munka törvénykönyvének módosítása tárgyában. 

A VKF legutóbbi, idei első ülésén a bérajánlások kérdésével foglalkoztak a partnerek. A szakszervezetek to-

vábbra is azt szeretnék elérni, hogy százalékosan is meghatározzák a bérajánlás mértékét 2016-ra, továbbá hogy 

több ponton változzon a Munka törvénykönyve és a sztrájktörvény, valamint lépjen életbe egy korhatár előtti 

ellátási rendszer a különösen nagy fizikai vagy pszichés terhelés mellett dolgozók részére. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Ha célok nélkül ébredsz, feküdj vissza! 
* 

Vettem egy csúcstelefont, de ezen is csak ugyan-
azok a fazonok hívnak. 

* 
A férjem mobiltelefonjában a névjegyek között ezt 

találtam: „Ingyen sex”. 
Kíváncsiságból felhívtam és az én telefonom szó-

lalt meg… 
* 

Néhány ember nagy házat, gyors autót és sok 
pénzt szeretne. 

Mások megelégednének egy kis házzal az erdő 
közepén, ami távol van az ilyen emberektől. 

* 
Ha tiszta vízzel ápolod növényeidet, miért mérge-

zed agyoncukrozott üdítővel gyermeked? 
* 

Józsi bácsi az egy gigájával, bármit le tud tölteni. 
* 

A főnököm azt mondta, hogy legyen szép napom. 
Erre én hazamentem. 

* 
A házasságok az égben köttetnek. Ahol a viharok, 
villámok, a tornádók és a jégesők is keletkeznek... 

* 
Sört gyártó német, holland, cseh cégek képviselői egy 
konferencia után beültek egy kocsmába, ahol 
mindenki azt a sört rendelte magának, amit az ő 
gyárában készítettek. A Csíki sörgyár tulajdonosa a 
többiek megrökönyödésére egy csésze teát kért. 
A többiek nekiszegezték a kérdést: 
- Miért nem iszik Csíki sört? 
Lénárd András, a Csíki sörgyár tulajdonosa kortyolt 
egyet a teából és így szólt: 
- Hát, azt gondoltam, hogy ha már maguk sem sört 
isznak, szolidaritásból én sem iszom sört. 

* 
- Apa, a suliban PC-t, Mp3-t, okos telefont használok. 
A te korodban mit használtatok? 
- Az eszünket, fiam! 

* 
A gyerekszerelem óta együtt maradt pár ötvenedik 
házassági évfordulóját ünnepli. Elballagnak hajdani 
iskolájukba, és megtalálják azt a padot, amibe a férj 
azt véste bele: "Szeretlek, Klári". Útban hazafelé egy 
zsák pénz pottyan a lábuk elé egy arra elhaladó pán-
célautóból. Klári hazaviszi és otthon kiderül, hogy 
tízmillió forint van benne. Géza, a férj azt mondja: 
 - Vissza kell adnunk. 
Erre Klári: - Nincs kinek, talált pénz. 
Még aznap rendőrök járnak házról házra, és őket is 
megkérdezik, tudnak-e valamit az eltűnt pénzről. 
Klári azt mondja: - Nem. 
Géza pedig azt: - A feleségem hazudik. A padláson 
rejtette el. 
Klári azt mondja: - A férjem már kezd szenilis lenni. 
Az egyik rendőr megkéri Gézát: 
- Legyen szíves az elejétől kezdve elmondani, mi 
történt. 
Géza azt mondja: 
- Klári meg én épp hazafelé jöttünk az iskolából... 

A rendőr ránéz a társára: - Gyere, nincs itt semmi 
keresnivalónk. 

* 
Papírformátumú, üzenő füzetes levélváltás szülők és 
gyermekük között: 
- Drága gyermekem! Mától fogva minden nap új wifi 
jelszó van. A maiért takarítsd ki a szobádat és vidd le 
a szemetet! 
- Drága szüleim! Reseteltem a wifi routert és mac 
address szűrést állítottam be, amivel a TV-t 
letiltottam. Anya! Délután kezdődik a sorozatod. Apa! 
Azt hiszem, ma lesz a BL döntő. Feltételeim: 20 
darab palacsinta és egy új gamer egér. 
- Drága kisfiam! Anyád a nagyinál nézi a sorozatot, 
én Zolinál a BL döntőt. A routert söralátétnek 
elviszem magammal, majd visszakapod, ha elvégzed 
azt a minimális házimunkát, amit te is meg tudsz 
csinálni! Például reseteled a kuplerájt a szobádban. 
Lemondtam a netet a mobilodról, és felfüggesztettem 
a SIM kártyádat is. És mivel este anyáddal nem 
leszünk itthon, a húgodra is te vigyázol. Kösz a 
szabad estét! 

* 
Március 15-én, az egyik pozsonyi iskolában egy 
gyerek a szünetben ezt írta a táblára: "Talpra 
magyar!" Mikor a tanár belép az osztályterembe, 
meglátja a feliratot a táblán, elvörösödik a feje és 
rettenetesen mérges lesz. 
- Ki merte ezt leírni? 
Senki se jelentkezik. 
- Húsz eurót adok annak, aki megmondja, hogy ki 
írta. 
A gyerekek összesúgnak ezen a nem várt előnyös 
ajánlaton, aztán a kis Márton jelentkezik. 
- Na, áruld el, ki írta? 
- Tessék előbb a pénzt ideadni! 
A tanár már szeretne a végére járni ennek az 
irredenta akciónak, és odaadja a húsz eurót. 
- Na, itt van, te csirkefogó! Most már megmondod 
végre, hogy ki írta ezt a pimaszságot? 
- Petőfi Sándor. 

* 
Az öreg székely utazik a vonaton, a kalapja mellé 
tűzve egy menetjegy. 
Jön a kalauz és kéri a jegyeket. 
Az öreg erre elkezdi keresni a jegyet. 
A kaller – látván a jegyet a kalapra tűzve – gondolja, 
hogy megvicceli az öreget: 
–Tudja mit, öreg, mire végigellenőrzöm a kocsikat, 
meglegyen az a jegy! 
Az öreg székely csak ül tovább, nyugodtan. Végez a 
kalauz, odalép hozzá, kérdi: 
– Megvan-e a jegy, öreg? 
A székely erre még kétségbeesettebben keresi a 
jegyet. Közben beérnek a végállomásra. Ott így szól 
a kalauz: 
– Na, öreg most az egyszer még elengedem magát! 
Az öreg leszáll, a kaller dagadó mellel kihajol az 
ablakon, és vigyorogva így szól: 
– Ott van a jegy a kalapjára tűzve! 
Mire az öreg székely: 
– Tudom fiam, az a múlt heti! 



 
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: 
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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 ponto-

san tünteti fel. 

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

nak, 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. 

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.  
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