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Önmagadért-velünk! 
Októberi emlékezések 

 

 
 

A tizenhárom, aradi vértanú - Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, 
Láhner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel 
József, Török Ignác és Vécsey Károly 

 

 
 
1956-os forradalom és szabadságharc alatt összesen 2652 felkelő halt meg, a megtorlás során pedig 229 

embert végeztek ki, és további 20 ezer forradalmárt börtönöztek be. Jelentős volt az internáltak száma is, hisz 
összesen 13 ezer „gyanúsított” kapta ezt a sorsot! A harcok és megtorlás elől 170 ezer ember menekült külföld-
re. Mindezekhez kell hozzászámolni, hogy a december elejére időzített „rendcsinálás” során történő tömegbe 
lövésekkel - Salgótarjánban, Miskolcon, Egerben, Tatabányán, Zalaegerszegen – további több mint száz halá-
los áldozat is növelte a veszteségek listáját. Mindent egybevéve az 1956-os forradalom és szabadságharc 
erőszakos leverése 3629 magyar élet kioltását, 200 ezer ember életének gyökeres megváltozását, és egy 
egész nemzet önálló akaratának elfojtását hozta. 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4qteh3cXPAhVIOxoKHT18CvkQjRwIBw&url=http://alfoldiregiomagazin.hu/2016/09/aradi-vertanuk-napja/&psig=AFQjCNGWU1txb1RMHh-QbIIbDe0HeLtiZQ&ust=1475827836445612
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGmYzL4sXPAhWR0RoKHW-XDHwQjRwIBw&url=http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/a-forradalom-kepei-egy-56-os-kommentarjaival/&psig=AFQjCNG6NAvzDe2UK05KBhIHt2xS70EgUQ&ust=1475829185420975


 
Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Morzsák 

Sokan gyomoridegességtől gyötörve járnak dolgozni 

 

A MOL Nyrt. alkalmazottainak elsődleges érdeke, hogy olyan munkahelyük legyen, ahol jól felkészült 

munkavállalóként teljesítményükkel minőségi munkát végezzenek, amivel megfelelnek a munkahelyi, 

magyarországi és nemzetközi követelményeknek, hiszen ettől függ megélhetésük. Kijelenthetem, hogy a 

MOL Nyrt. magyarországi munkavállalói, nappalos és műszakos munkahelyeken egyaránt, az követel-

ményeknek megfelelően – és azon túl is –, magas színvonalon végzik munkájukat! 

Ezzel szemben, a MOL Nyrt. magyarországi szervezeténél évek óta nem volt reálbérnövelő fizetéseme-

lés, mert a MOL Nyrt. humán illetékesei, rendre külső körülményekre hivatkozva, annak még a lehető-

ségét is elutasították. Évről évre visszatérő „érveik” között szerepelt a világgazdasági helyzet, a szakszer-

vezeti konföderációk és a kormány bérajánlásai, stb. attól függően, mikor mi szolgálta a munkáltató ér-

dekeit. Ezek a kifogások eszükbe sem jutottak, mikor az utóbbi négy évben évente 60, 40, 50, 55 milliár-

dos osztalékkal, illetőleg százas, ezres számú részvénnyel gyarapították a részvényeseket. 

 

Ismeretlen szerző által papírra 

vetett szavak: „Mindig többet 

teljesíts, mint amennyiért megfi-

zetnek, és egy napon majd többet 

fognak fizetni, mint amennyi a 

teljesítményed volt.” 

Kolléganőink és kollégáink már 

a drasztikus és többszörös lét-

számcsökkentések okán is, több 

ember munkáját elvégezve évről-

évre többet teljesítenek úgy, hogy 

munkájuk minősége egy jottányit 

sem romlott. 

Bérükön azonban ez nem lát-

szik. A MOL Nyrt. döntéshozói, 

hogy úgy mondjam, nincsenek 

élet közelben, nem látják azt az 

állandósult demoralizáló folyama-

tot, ami a munkavállalók körében 

zajlik. 

Az „alvégen”, ahol az érték nem 

magától teremtődik, reálbéremelés 

nuku, évek óta folyamatos 

stresszben dolgoznak, hiszen a 

szinte állandóan lebegtetett lét-

számcsökkentés okozta bizonyta-

lanság, no meg a legújabb, íróasz-

talon kikönyökölt üzemösszevo-

nások és az ebből előbb-utóbb 

következő visszaminősítések és 

nem is olyan hosszú távon a lét-

számcsökkentések mind-mind 

lélekromboló hatással nehezednek 

mindenkire. 

Sok kolléganővel és kollégával 

beszélgetek és közülük nagyon 

sokan állítják, hogy gyomoride-

gességük támad, mikor dolgozni 

jönnek. Valaha jó érzéssel jöttek 

dolgozni, ez azonban már a múlté. 

Kevesen vannak, létszámará-

nyosan sok a plusz feladat és még 

azt is elvárják tőlük, hogy ezekről 

a megterhelő körülményekről szót 

se ejtsenek.  

Mindeközben a vízfej nem csök- 

ken, csak nő. 

Mindeközben női és hímnemű 

egyedektől azt a nem is burkolt 

fenyegetés hallani, hogy ha nem 

tetszik a szakszervezeteknek a 

munkáltató „ajánlata”, akkor a 

Munka törvénykönyve szerint 

díjazzák az itt dolgozókat. Pedig 

HAY rendszerrel és a mindenkori 

egyéni bérfejlesztéssel már diffe-

renciál a munkáltató és erre épül 

az összes többi juttatás. 

Megismétlem: a MOL Nyrt. ma-

gyarországi szervezeténél, hosszú 

évek óta nem volt reálbér-

növekedés. Talán néhányan nem 

tudják – vagy nem akarják tudni –, 

azokról írok, akik munkájukkal 

megteremtették az osztalék kifize-

tésének lehetőségét. Az elmaradt, 

határozott reálbéremelés ellentett-

je az idén kiosztott 55 milliárd 

forintos osztalék. Ehhez képest a 

fizikai állomány tagjai méltán 

érezhetik úgy, hogy megbecsülé-

sük a nullához, „bérfejlesztésük” a 

gyengécske 2%-hoz irányul. Je-

lenleg még itt dolgozó barátaim 

mesélték, hogy ma már tagadják, 

hogy a Molban dolgoznak, mert 

amikor ez szóba került, beszélge-

tőpartnereik irigykedve jegyezték 

meg, hogy itt a fizikai állomány is 

nagyon jól keres. 

Tudom, a munkáltatót az sem 

hatja meg, hogy ők azok, akik 

minden hónap végére elporladó 

fizetésük apró morzsáit igyekeztek 

összes erejükkel összekaparni 

azért, hogy valahogy kihúzzák a 

következő utalásig. Miközben a 

Mol-részvényesek profitja, a szel-

lemi és fizikai munkavállalóknak 

köszönhetően egyre nagyobb. 

„A menedzser intézkedik, a ve-

zető újít. A menedzser rendben 

tart, a vezető fejleszt. A menedzser 

a rendszerre támaszkodik, a veze-

tő az emberekre. A menedzser az 

ellenőrzésben bízik, a vezető az 

emberekben. A menedzser megfe-

lelően teszi a dolgokat, a vezető a 

megfelelő dolgokat teszi.” (War-

ren Banis)  

Határozottan állítom, hogy az 

Olajipari Szakszervezet a munka-

adó partnereként kell képviselje a 

munkavállalók érdekeit. Ez azt 

jelenti, hogy igenis támogatjuk a 

munkát adó vállalkozás sikerét, 

eredményességét, ugyanakkor 

számunkra az a legfontosabb cél, 

hogy ezt az eredményességet kor-

rekt munkafeltételekkel, a dolgo-

zókkal való együttműködésen 

keresztül érje el a munkaadó, va-

lamint a siker kézzelfogható kö-

vetkezménye legyen a munkavál-

lalók tisztességes megfizetése. 
Brunecker Jenő 
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1956. október 
 

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a diktatúra elleni forradalma és a szovjet megszállás el-

len folytatott szabadságharca, amely a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb esemé-

nye volt. A budapesti diákok békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők 

ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be november 10-én. 
 

Az október 23-i budapesti tö-

megtüntetés a kommunista pártve-

zetés ellenséges reakciója és a 

fegyvertelen tömegre leadott véres 

sortűz következtében még aznap 

éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez 

a kormány bukásához, a szovjet 

csapatok visszavonulásához, majd 

a többpártrendszer visszaállításá-

hoz és az ország demokratikus 

átalakulásához vezetett. November 

első napjaiban az új kormány 

megkezdte a tárgyalásokat a Szov-

jetunióval a szovjet csapatok teljes 

kivonásáról, a Varsói Szerződés-

ből való kilépésről és az ország 

semlegességéről. A szovjet politi-

kai vezetés azonban a kezdeti haj-

landóság után meggondolta magát, 

és miután a nyugati nagyhatalmak 

biztosították arról, hogy nem nyúj-

tanak a magyar kormánynak segít-

séget, november 4-én a szovjet 

csapatok hadüzenet nélküli hábo-

rút indítottak Magyarország ellen. 

Az aránytalan túlerővel szemben 

egyedül maradt ország több napon 

át folytatott szabadságharca így 

végül elbukott. 

A harcokban a titkosítás alól 

1993-ban feloldott statisztikai 

adatok szerint 2652 magyar és 669 

szovjet állampolgár esett el. A 

sebesültek száma magyar oldalon 

19 226, míg szovjet oldalon 1540 

fő volt. A forradalom következ-

ményeként kb. negyedmillió ma-

gyar hagyta el az országot, nyugat-

ra menekülve. 

1957. januártól a forradalom 

résztvevőit tömegesen börtönözték 

be, majd sokukat kivégezték. A 

brutális megtorlást és a magyar 

nép elnyomását az ENSZ és a 

világ közvéleménye egyaránt el-

ítélte. 

A forradalom leverését követő 

évtizedekben Magyarországon 

tilos volt erről az időszakról be-

szélni, ellenforradalomnak bélye-

gezték. 1989 óta a forradalom 

kitörésének napja, október 23. 

nemzeti ünnep Magyarországon. 

(…) 

Az 1948–1953 között a sztálinis-

ta terror volt jellemző: az ÁVO, 

illetve a belőle önállósított ÁVH 

kegyetlenkedései, koncepciós pe-

rek, az „osztályidegen elemek” 

gulag-szerű táborokba történő 

deportálása, kivégzése gyakori 

esemény volt. 

Az országban mindent behálózó és 

ellenőrzése alatt tartó rendőrállam 

épült ki 28 000 fős államvédelmi 

rendőrséggel és kb. 40 000 besú-

góval. Mindehhez járult Rákosi 

Mátyás és Sztálin személyi kultu-

sza, az erőltetett kolhozosítás, a 

nehéz- és a hadiipar gazdaságtalan 

fejlesztése, az ezek miatt növekvő 

szegénység. 1953-ban meghalt 

Sztálin, és az új szovjet vezetés 

utasítására Rákosi lemondott a 

miniszterelnöki tisztségről. 

Az új miniszterelnök a szövetkeze-

tesítés ellenzése miatt 1949-ben a 

pártvezetésből kizárt agrárszak-

ember, Nagy Imre lett. Nagy Imre 

reformelképzelései első lépéseként 

amnesztiát hirdetett, októberben 

pedig, ígéretéhez híven, felszámol-

ta az internálótáborokat, véget 

vetett az ÁVH önállóságának, a 

könnyű- és élelmiszeripar javára 

módosított a támogatások rendsze-

rén, a parasztságot sújtó terheket 

mérsékelte, béremeléseket és ár-

csökkentéseket hajtott végre. Az 

életszínvonal érezhetően emelked-

ni kezdett. 1954-ben újabb reform-

jai keretében többek között de-

mokratikusabbá tette a közéletet. 

Létrehozták a Hazafias Népfron-

tot, azzal a céllal, hogy az a véle-

ményalkotás szabad fórumává 

váljon. A reformokat támogató 

baloldali értelmiségiekből pedig 

újjáalakulhatott a hosszú ideje 

betiltott Petőfi Kör is, amely a 

továbbiakban nagy társadalmi 

befolyásra tett szert. 

(…) 

Kevéssé ismert tény, hogy a for-

radalom nem Budapesten kezdő-

dött el és nem is a fővárosban hul-

lott először vér, hanem Debrecen-

ben. Október 23-án reggel debre-

ceni diákok többezres tömege 

gyűlt össze az egyetem előtt. A 

diákok innen jelszavakat skandál-

va és forradalmi dalokat énekelve, 

nyolcas sorokban a belvárosi párt-

székházhoz vonultak, hogy az 

egyetemi ifjúság húsz pontos kö-

vetelését kinyomtassák. A pártve-

zetés tárgyalt a diákok küldöttsé-

gével, majd Görbe János az épület 

erkélyéről elszavalta Petőfi Sándor 

Még kér a nép című versét. 

Október 23-án három órakor a 

Bem-szobor talapzatán állva Veres 

Péter, a Magyar Írók Szövetsége 

elnöke felolvasta a szervezet kiált-

ványát a tömegnek, a diákok pedig 

a tizenhat pontot. Ezután Zbigniew 

Herbert lengyel író is köszöntőt 

mondott, majd Sinkovits Imre 

elszavalta a Szózatot. A diákok 

megkoszorúzták a szobrot; a tünte-

tők létszáma ekkor már kb. 50 000 

fő lehetett, és a tömegnek igazából 

nem volt vezetője. Valaki kivágta 

egy nemzeti színű zászló közepé-

ből a szovjet mintájú címert, amit 

hamarosan minden zászlóval meg-

tettek. A tüntetés a beszédek el-

hangzása után nem oszlott fel, 

hanem egyesek javaslatára a menet 

a Margit hídon át a Parlamenthez 

vonult meghallgatni Nagy Imrét.  

 
(Folyt. a következő oldalon) 
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Este hat órára a Kossuth téren és 

a környező utcákban kb. 200 000 

ember gyűlt össze. 

A demonstráció szenvedélyektől 

fűtött, de békés volt. Végül este 

kilenc órakor Nagy Imre megjelent 

a Parlament ablakában, reformokat 

ígért, és hazatérésre szólította fel 

az embereket. 

A tüntetés ideje alatt Gerő Ernő 

pártfőtitkár és köre riadóztatták a 

budapesti és a környékbeli katonai 

egységeket. Gerő telefonon kato-

nai segítséget kért Hruscsovtól. 

Este nyolc órakor a Kossuth Rádió 

közvetítette a pártfőtitkár beszédét, 

amelyben sovinisztának, naciona-

listának és antiszemitának nevezte 

a tüntetést, önmagát a reformok 

képviselőjének nyilvánította, addi-

gi politikáját helyesnek ítélte és a 

tüntetők minden követelésétől 

elzárkózott. 

Este hat óra körül a Dózsa 

György úti Sztálin-szobornál is 

tömeg gyűlt össze a tizenhat pont 

egyik követelése, a szobor eltávo-

lítása céljából. A tüntetők a Him-

nusz éneklése mellett fél tíz körül 

végül ledöntötték a 10 méter ma-

gas és csaknem 6 tonna súlyú 

szobrot. 

(…) 

Délután ötkor folytatódott a ta-

nácskozás a debreceni egyetemen, 

majd a diákok hat óra körül ismét 

a városközpontba vonultak, de 

most már a város lakossága is 

folyamatosan csatlakozott hozzá-

juk. Ekkor a megyei rendőrkapi-

tányság Kossuth utcai székházából 

az ÁVH katonái figyelmeztetés 

nélkül lőni kezdték a békés tünte-

tőket, mire az emberek menekülni 

kezdtek és a tüntetés feloszlott. A 

sortűznek két halottja és számos 

sebesültje volt.  

Ezen a napon a miskolci 

DIMÁVAG Gépgyár dolgozói 

elkészítették a borsodi munkások 

követeléseinek 21 pontját, és meg-

alakították a demokratikus Mun-

kásszervező Bizottságot, a Mis-

kolci Egyetemen pedig megalakult 

a független Diákparlament. 

Október 25-én hajnalra a szovjet 

csapatok visszafoglalták a Rádió 

épületét, majd reggel hat órakor a 

rádió beolvasta a kormány közle-

ményét, mely szerint "az ellenfor-

radalmi puccskísérletet felszámol-

ták". A hírek hatására a délelőtt 

folyamán fegyvertelen tüntetők 

tömege gyűlt össze Budapest több 

pontján: a Deák téren, a Bartók 

Béla úton, az Amerikai úton, az 

Astoria Szállónál. A tüntetési me-

netek az Országház elé, a Kossuth 

térre vonultak, ahol Nagy Imre 

megjelenését követelték. 

Közben az Astoriánál és máshol a 

várost ellenőrző szovjet harckocsik 

legénysége nyíltan a tüntetőkkel 

barátkozott, majd több szovjet 

harckocsi a tüntetők mellé állt és 

az embertömeggel együtt a Kos-

suth térre érkezett, ahol már szá-

mos szovjet harckocsi állomáso-

zott egy napja. Délelőtt 11 óra 

körül mintegy 5000 békés tüntető 

gyűlt össze az Országház előtt. 

Ekkor a Földművelésügyi Minisz-

térium, illetve a tér körüli más 

épületek tetejéről az ÁVH mester-

lövészei tüzet nyitottak a tüntetők-

re. Erre a szovjet harckocsik egyik 

része is a tömeg közé lőtt, míg a 

forradalomhoz pártolt másik ré-

szük a háztetőkön megbújó orvlö-

vészekre tüzelt. A tömeg csak 

nehezen tudott a térről elmenekül-

ni. A vérengzésnek 61 halálos 

áldozata és több mint 300 sebesült-

je volt. 

A Kossuth téri tömegmészárlás 

végleg a fegyveres forradalom felé 

sodorta az eseményeket, ami ha-

marosan a kormány bukásához 

vezetett. A Corvin közi felkelők 

újult erővel lendültek támadásba a 

szovjet csapatok és az ÁVH egy-

ségei ellen. A vérengzést követően 

a pártvezetés Gerőt végre menesz-

tette, és Kádár Jánost nevezték ki 

pártfőtitkárrá. Délután három óra 

után Kádár János és Nagy Imre 

beszéltek a rádióban. Kádár a né-

pet az ellenforradalmárokkal 

szembeni fellépésre szólította fel, 

az október 23-i békés tüntetés 

céljait azonban becsületesnek ne-

vezte. Nagy Imre szintén a szocia-

lista rend megdöntésére irányuló 

fegyveres ellenforradalomról be-

szélt, a felkelőket a büntetlenség 

ígérete mellett ismét fegyverleté-

telre szólította fel, és bejelentette, 

hogy a magyar kormány tárgyalá-

sokat kezdeményez a szovjet had-

erők Magyarországról való kivo-

násáról. Közben Maléter Pál a 

kormány képviselőjeként utasítást 

kapott a rend tárgyalás útján törté-

nő helyreállítására, és estére sike-

rült fegyverszünetet kötnie a Cor-

vin közi felkelőkkel, akik a Kilián 

laktanyába húzódtak vissza. A nap 

folyamán sorra alakultak az egye-

temeken és főiskolákon forradalmi 

diákbizottságok, a gyárakban 

munkástanácsok. 

(…) 

A fegyveres felkelés sikere és 

gyors terjedése, valamint Gerő és 

Hegedüs bukása meglepte és elő-

ször összezavarta a politikai veze-

tés tagjait. Az egyetlen politikus, 

aki a közvélemény és a szovjet 

vezetés szemében is hiteles ma-

radt, Nagy Imre volt. Nagy Imre és 

támogatóinak csoportja végül 

hosszas mérlegelés után arra az 

álláspontra jutottak, hogy nem 

ellenforradalomról, hanem a szo-

cializmus mellett álló népfelkelés-

ről van szó. Október 27-én délelőtt 

Nagy Imre új kormányt alakított, 

amelyben az MDP reform kom-

munista tagjai mellett helyet ka-

pott a Kisgazdapárt két volt veze-

tője, Tildy Zoltán és Kovács Béla 

is. Az új kormány azonnali tűz-

szünetet és a nép követeléseinek 

megfelelő gyökeres politikai 

irányváltást határozott el. Éjszaka 

Nagy és Kádár a szovjet nagykö-

vetségen hosszan tárgyalt 

Mikojannal és Szuszlovval arról, 

hogy a tűzszünet érdekében vonják 

ki a szovjet harckocsikat a fővá-

rosból. Nagy Imre erőteljes fellé-

pése nyomán végül az MDP poli-

tikai bizottságának ülése is jóvá-

hagyta a kormány döntéseit a tűz- 
(Folyt. a következő oldalon) 
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szünetről, az események forrada-

lomként való értelmezéséről és a 

felkelők követeléseinek részleges 

elfogadásáról. 

Október 28-án reggel a szovjetek 

az éjszakai megállapodás ellenére 

támadást indítottak a Corvin köz-

nél. A Kilián laktanyában lévő 

Maléter Pál ezredes és katonái, 

valamint a Kossuth Tüzér Tiszti 

Iskola odavezényelt százada vi-

szont megtagadták a részvételt a 

felkelők elleni támadásban. A 

felkelők sorra semmisítették meg a 

szovjet harckocsikat. 

Kemény ellenállásuk miatt végül 

a felkelők elleni utolsó nagy szov-

jet támadás is kudarcba fulladt, és 

a támadók visszavonultak. Délben 

a kormány kihirdette a tűzszünetet 

és a felkelés követeléseinek elfo-

gadását. A Parlamentben megala-

kult és ülést tartott az új kormány. 

A tűzszünet kihirdetése után a 

corvinisták fegyverszünetet kötöt-

tek Maléterrel, aki a kormánycsa-

pataival ezután átállt a felkelők 

oldalára. Nagy Imre este fél hat 

körül rádióbeszédben jelentette be 

az új kormány megalakulását, az 

általános amnesztiát a felkelés 

résztvevői számára, a szovjet csa-

patok kivonását Budapestről, az 

ÁVH feloszlatását, a Kossuth-

címer bevezetését és március 15-e 

nemzeti ünneppé nyilvánítását, 

valamint hogy az új kormány már 

nem ellenforradalomként, hanem 

nemzeti demokratikus mozgalom-

ként értékeli a történteket. Este 

tízkor a rádióban, közleményben 

szólították fel a fiatalokat az alaku-

ló nemzetőrséghez való csatlako-

zásra, és felfüggesztették a kijárási 

tilalmat. Éjjel Gerő, Hegedüs és jó 

néhány további sztálinista pártve-

zető családjukkal együtt repülőgé-

pen Moszkvába menekültek. Ok-

tóber 28-án gyakorlatilag győzött a 

forradalom. 
www.doksi.hu  

 

1848 október 
Vértanúság 

 

1849. október 6-án - szándékosan a bécsi forradalom és Latour halálának első évfordulóján - Aradon 

kivégeztek 13 honvédtisztet. Négyüket, a 25. császári és királyi gyalogezred 2. zászlóaljából alakított ki-

végzőosztag lőtte agyon (az osztagban büntetésből besorozott bécsi forradalmár ifjak is voltak), kilenc 

honvédtiszttel Franz Bott, a brnói hóhér végzett a bitón. 
 

Magyarország és Erdély teljhatalommal felruházott 

ura, Haynau táborszernagy 14 tagú haditörvényszéke 

- tanúk meghallgatása, védők részvétele nélkül, két 

tárgyalás után - olyan honvédtiszteket ítélt halálra, 

akik a szabadságharc kitörése előtt a császári és kirá-

lyi seregben tényleges tisztként szolgáltak és a sza-

badságharc alatt tábornoki rangot értek el, vagy önál-

ló seregtestet vezettek. 

E katonák sokban különböztek; néhányan forradal-

márnak vallották magukat, mások csak esküjükhöz 

kívántak hűek maradni; a magyarokon kívül volt 

közöttük német, osztrák, horvát és szerb; kisnemes, 

polgár és főnemes; dúsgazdag és vagyontalan; voltak 

közöttük barátok és ellenfelek, de egyben azonosak 

voltak: hősiesen harcoltak a magyar szabadságért, 

nemzeti függetlenségünkért, s ezért életüket áldozták. 

Nem tudták, hogy nem felejtjük el őket. Nem tud-

ták, hogy ők lesznek majd a legendás „tizenhármak". 

Csak azt, hogy akárhogyan éltek, becsülettel halnak. 

Amikor az évfordulón rájuk gondolunk, az emléke-

zés szép percei nem felhőtlenek: zavartan és kénysze-

redetten döbbenünk rá, hogy a 13 hőst legtöbben nem 

tudjuk felsorolni, eljutunk három-négy névig, s az-

után megtorpanunk, elbizonytalanodunk, szégyenke-

zünk. 

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. 

évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig 

ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány 

Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos íté-

letet. 
* * * 

Az emlékmű egy mesterséges domb tetején álló 

obeliszk. Egyik oldalán az 1849. október 6. dátum 

szerepel, a többi oldalon a tizenhárom aradi vértanú 

neve kivégzésük sorrendjében. Az emlékmű a vár 

közelében van, a 13 vértanú téren (Piaţa 13 Martiri), 

méltatlanul sportpályákat alakítottak ki a közvetlen 

közelében és a lépcsőket lelátóként használják. 

1871-ben az Aradi Honvédegylet felállított egy 

terméskőből készült emlékoszlopot a vár alatti 

zsigmondházi mezőn, a kivégzés helyszínén. 

1874-ben a vesztőhelyi emlékoszlopot megmagasí-

tották egy gúla alakú oszloppal. 1881-ben közadako-

zásból az emlékoszlopot egy obeliszkre cserélték; ez 

Budapesten Jablonszky Vince műtermében készült. 

Az obeliszk alapjában a vértanúk földi maradványait 

őrizte. 

„Csak harmadik változatában, 1881-ben épült meg 

az az emlékmű, amely ma is a helyén áll. A mester-

séges domb, melyre 15 lépcső vezet föl, kiemeli a 

síkságból a sötétszürke gránitból készült obeliszket. 

Egyik oldalán a gyásznap dátuma: 1849. október 6., a 

másikon a tizenhárom honvédtiszt neve, kivégzésük 

sorrendjében. 

A fölállítás után ötven évvel a helyszín azonosítása 

korrekcióra szorult. Az 1932. évi ásatások során sike-

rült beazonosítani azon főtisztek maradványait, akiket 

a bitófák tövébe temettek. A kivégzés tényleges helye 

eszerint a Maros egyik hídjától 250 méterre, több 

száz méterrel közelebb volt, mint az obeliszk. (Az 

1932-ben föllelt, illetve az Arad megyében található 

összes hamvakat 1974. október 6-án, a 125. évfordu-

lón temették el kis koporsókban az obeliszk alá.)” 

 

A talpazat felirata: 
AZ ARADI TIZENHÁROM VÉRTANÚ KIVÉGEZ-

TETÉSI HELYÉNEK MEGÖRÖKÍTÉSÉRE EMELTE-

TETT 1881. OKTÓBER 6.-ÁN 
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Túllövés 
 

Álláspont. Mától hitelre, saját és utódaink jövőjének kárára fogyasztunk levegőt, ivóvizet, élelmiszert, 

energiát, nyersanyagot és iparcikket egyaránt. 
 

A szabadságharc leverése, legjobb barátja elvesztése 

és saját életének egzisztenciális válsága ihlette Arany 

János legfájdalmasabb, legkeserűbb, legkomorabb 

verseit az 1850-es évek elején. Ezek közül is kiemel-

kedik a Kertben című, amely a népe és az emberiség 

sorsát illető fájdalmas csalódását és mély, tömény 

pesszimizmusát így fejezi ki: „Közönyös a világ… az 

ember / Önző, falékony húsdarab, / Mikép a hernyó, 

telhetetlen, / Mindég előre mász s – harap. / S ha elsö-

pört egy ivadékot / Ama vén kertész, a halál, / Más kél 

megint, ha nem rosszabb, de / Nem is jobb a tavalyi-

nál.” 

Vajon hogyan reagálna, a sokak szerint legnagyobb 

magyar költő arra a hírre, hogy az idén augusztus 8-ra 

esett az „ökológiai túllövés” napja? Ami azt jelenti, 

hogy – a Global Footprint Network nevű nemzetközi 

szervezet számításai szerint – az emberiség tegnap 

használta el a Föld idei, megújulni képes erőforrásait, 

vagyis mától bolygónk jövő évi természeti, biológiai 

erőforrásait használjuk, azaz a jövő évet éljük fel. Úgy 

is fogalmazhatunk, hogy mától hitelre, saját és utóda-

ink jövőjének kárára fogyasztunk levegőt, ivóvizet, 

élelmiszert, energiát, nyersanyagot és iparcikket egy-

aránt. A modern emberi társadalom a vágyakra, kí-

vánságokra és azok kielégítésére, a fogyasztásra mint 

uralkodó ideológiára, kultuszra, fő szabályozó elvre 

épül, ahol minden eladható és eladandó áruvá válik, 

még maga az ember is – sokkal inkább, mint a klasz-

szikus rabszolgatartó társadalmakban. 

Márpedig ahol minden közösségi és egyéni cselek-

vés, törekvés a fogyasztásra – és az azt szolgáló ter-

melésre, a gazdasági növekedésre – épül, ott nem 

lehet csodálkozni azon, hogy egyre több embernek 

egyre nagyobb a természetes és mesterséges szükség-

lete, igénye, vágya, és a nála jobban élők magasabb 

életszínvonalát utánozva egyre többet fogyaszt. Ha az 

emberiség nem gyarapodna, akkor is emelkedne a 

globális összfogyasztás – de mint tudjuk, az emberi-

ség lélekszáma soha nem tapasztalt, kóros mértékben, 

öngyilkos ütemben nő. Míg 1800 körül még egymilli-

árdan voltunk, 1927-ben két-, 1960-ban három-, 1974-

ben négy-, 1987-ben öt-, 1999-ben hat- és 2011-ben 

már hétmilliárd ember élt a Földön, vagyis egyre 

gyorsabban sokasodunk. Ha ez a trend folytatódik, 

2055 körül elérjük a tízmilliárdot. Vajon hol a határ?  

Aligha. Igaz, az optimisták szerint az emberiség ed-

dig mindig sikeresen alkalmazkodott a változó körül-

ményekhez, az ipari és a technológiai forradalmak 

újabb hullámai következtében még soha nem volt 

ilyen magas a jólét. Bár még ma is százmilliók ten-

gődnek és nélkülöznek mélyszegénységben, az embe-

rek döntő többsége őseinknél sokkal jobban táplált, 

jobb, kényelmesebb lakásviszonyok között él, több 

élvezetben részesül, védettebb a betegségekkel szem-

ben, és lényegesen nagyobb az esélye, hogy magas 

kort érjen meg. Csakhogy az optimisták nem látják, 

milyen áron. A realisták szerint az egyre növekvő és 

burjánzó populáció egyre gyorsabban és alaposabban 

kifosztja, kimeríti, szó szerint feléli az életterét. A 

folyamatot jelző „ökológiai lábnyom” alapján kiszá-

mított „ökológiai túllövés” napja évről évre hamarabb 

jön el. Az ezredforduló óta – ami történelmi léptékben 

a pillanat töredéke – mintegy két hónappal rövidült az 

az idő, amely alatt az emberiség felélte az adott évre 

rendelkezésére álló, megújuló ökológiai erőforrásokat 

(tiszta levegő, ivóvíz, élelem, energia és egyebek). Az 

emberiség jelenlegi életmódjának fenntartásához már 

1,6 bolygóra lenne szükség, és ha parazita módon – 

„önző, falékony húsdarabként” – továbbra is egyre 

többet fogyasztunk, használunk el, mint amennyit elő- 

és helyreállítunk, hamarosan már két Föld sem lenne 

elég, hogy életben maradjunk – de egy Földünk sem 

lesz! 

Az Európa létét veszélyeztető újkori tömeges nép-

vándorlás okainak vizsgálata és a vészhelyzet elhárítá-

sának keresése során még mindig túl kevés figyelem 

jut a kontinensünk szomszédságában fekvő ázsiai és 

afrikai nagy térségek patologikus mértékű népesség-

robbanására. Pedig józan ésszel nem túl nehéz belátni, 

hogy azok a természetes életterek, amelyek termőföld-

je, ivóvíz-, nyersanyag- és energiakészlete évezrede-

kig egy lassan, fokozatosan növekvő népességszám 

megélhetésére elegendő volt, most néhány évtized 

leforgása alatt nem képes háromszor-négyszer annyi 

embert eltartani. Márpedig Afrika népessége 1950 és 

2016 között több mint ötszörösére, Ázsiáé több mint 

háromszorosára nőtt, míg Európáé csupán 1,3-

szeresére emelkedett. 

Mégis, ma még szinte alig akad olyan európai poli-

tikai vezető – az álliberális, álhumanista píszí véle-

ménydiktatúra miatt –, aki ki meri mondani, hogy az 

Európába irányuló, egyre nagyobb és veszélyesebb 

illegális bevándorlást pusztán politikai, rendészeti és 

gazdasági eszközökkel nem lehet feltartóztatni, és 

még mérsékelni is csak ideig-óráig, ha nem sikerül 

megfékezni az afrikai és ázsiai őrült túlnépesedést. 

Ehhez azonban gyökeresen más szemléletre, straté-

giára és sokoldalú – a felvilágosult iskolai neveléstől a 

sok helyen alávetett, szexuális eszköznek és „szülő-

gépnek” tartott nők emancipálásán és a felelős család-

tervezésen át a fenntartható gazdaságfejlesztési prog-

ramokig – globális együttműködésre van szükség, 

hogy az afrikai és ázsiai embertömegek saját szülő-

földjükön, saját hazájukban tudjanak és akarjanak 

élni, boldogulni. Máskülönben tovább közelít az év 

elejéhez – egyben az emberi történelem végéhez – a 

túllövés napja. 
Faggyas Sándor
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Így változott a Munka törvénykönyve. 
 

Az Mt. több ponton is módosult, illetve módosulni fog. Jelenleg még nem lépett hatályba, de néhány hó-

nap múlva már alkalmaznunk kell az ún. kompenzáló pihenőidőt, melynek értelmében két egymást köve-

tő nap átlagában a munka befejezése és a következő napi munkakezdés között legalább 11 óra pihenő-

időnek kell eltelnie. A pihenőidőt érinti az a változás is, mely szerint készenléti jellegű munkakörben a 

napi pihenőidő 8 óráról 11 órára emelkedik. Fontos azonban arra rámutatni, hogy ez a változás már 

hatályba is lépett júniusban. Ezzel egyidejűleg viszont a készenléti jellegű munkakörben dolgozó munka-

vállalók elveszítették a rendkívüli munkavégzésért járó pótlékra való jogosultságukat, amennyiben 

szombaton és vasárnap is munkát végeznek. 
 

Visszavonhatóvá vált továbbá 

júniustól kezdődően a várandós 

munkavállalóval közölt felmon-

dás, amennyiben a várandósságról 

a munkáltatónak a felmondás 

közlésekor nem volt tudomása. 

Pozitív fejlemény, hogy a gyer-

mek gondozása céljából igénybe 

vett fizetés nélküli szabadság idő-

tartama alatt mindkét szülő fel-

mondási védelem alatt áll. Nem 

kell tehát többé az apukáknak az 

egyenlő bánásmód követelményé-

re hivatkozva támadni a felmon-

dást. A gyermekvállalással össze-

függésben változtak a vezető állá-

sú munkavállalókra vonatkozó 

szabályok is. 

A munkaszerződéstől eltérő 

foglalkoztatás (kiküldetés), Mvt. 

változásai 

Változtak a kiküldetés szabályai 

is, melyet uniós irányelv átültetése 

tett szükségessé. A változás az Mt. 

53.§-át (azaz a hazai munkaválla-

lók többségét) nem érinti, csupán 

a törvény záró rendelkezései mó-

dosultak. Ezzel összefüggésben 

módosult a Met. is, melynek vál-

tozásai a törvény eredeti terjedel-

mét is jóval meghaladják. Sokakat 

érinthet viszont az Mvt. változása, 

melynek következtében már ala-

csonyabb munkavállalói létszám-

tól kötelező munkavédelmi képvi-

selő választása (20 fő), illetve 

egyértelművé teszi a törvény, 

hogy valamennyi munkavédelmi 

képviselő munkajogi védelmet 

élvez. Újabb bírságtípust is beve-

zetett a jogalkotó, kíváncsian vár-

juk a hatóság gyakorlatát. 

Nem része már a munkajogi 

szabályozásnak az iskolaszövet-

kezet 

Az Mt. 223-227.§-ai 2016. 

szeptember 1. napjával hatályon 

kívül helyezésre kerültek. Ezt 

követően a szövetkezetekről szóló 

2006. évi X.tv. rendelkezései 

irányadóak, ahol az iskolaszövet-

kezet külön fejezetet is kapott. 

 
A szövetkezeti törvény szerint 

az iskolaszövetkezet és az iskola-

szövetkezet nappali tagozatos 

tanuló, hallgató tagja közötti külső 

szolgáltatásra vonatkozó tagsági 

megállapodásra a Ptk. megbízásra 

vonatkozó, valamint a munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi 

I. törvénynek a szövetkezeti tör-

vényben megjelölt szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. A mun-

ka- és pihenőidő vonatkozásában 

a törvény kimondja, hogy az isko-

laszövetkezet nappali tagozatos 

tanuló, hallgató tagja részére, ha a 

feladatteljesítés tartama a napi hat 

órát meghaladja, napi húsz, ha a 

napi kilenc órát meghaladja, to-

vábbi napi huszonöt perc munka-

közi szünetet kell biztosítani. Az 

iskolaszövetkezet nappali tagoza-

tos tanuló, hallgató tagja részére, 

ha két egymást követő napon vég-

zi feladatát, a napi munka befeje-

zése és a következő napi munka 

megkezdése között legalább tizen-

egy óra pihenőidőt kell biztosítani. 

Az Mt. szabadságra vonatkozó 

rendelkezéseit pedig azzal az elté-

réssel kell alkalmazni, hogy mun-

kában töltött időnek a külső szol-

gáltatás keretében végzett feladat-

teljesítés időtartama minősül, 

amelynek keretében minden ti-

zenhárom feladatteljesítéssel töl-

tött nap után egy nap szabadság 

jár. A munka díjazására vonatkozó 

Mt-beli szabályok közül csupán 

egyetlen alkalmazandó. A szolgál-

tatás fogadójánál történő feladat-

teljesítés tartamára járó, az egyes 

feladatokhoz kapcsolódó díjazás-

nak ugyanis el kell érnie a mini-

málbér összegét. További garanci-

ák átvételét az Mt-ből a jogalkotó 

nem tartotta szükségesnek. 

A 18. életévüket be nem töltött 

munkavállalókra viszont speciális 

szabályok vonatkoznak. Ha az 

iskolaszövetkezet tagja a tizen-

nyolcadik életévét még nem töl-

tötte be, az iskolaszövetkezet üz-

letszerű gazdasági tevékenységé-

ben személyes közreműködésére - 

ideértve a munkaviszony, illetve a 

polgári jogi jogviszony keretében 

történő munkavégzés esetét is -, 

az Mt.-ben foglalt, a fiatal munka-

vállalók munkajogi védelmére 

vonatkozó rendelkezések figye-

lembevételével kerülhet sor. Ezek 

azonban a munka- és pihenőidő 

területére vonatkoznak. 

Fokozódó gondot jelent a mun-

kaerőhiány 

Egyre nagyobb gondot jelent a 

munkaerőhiány, mely már nem 

csupán az informatikai szektor és 

a vendéglátás sajátossága. Nem 

találni mezőgazdasági munkaerőt 

sem, illetve hiány van képzett 

munkaerőből is. A hazai bérek 

alacsonyak, a béremelés költségei 

pedig a hazai viszonyok között 

sok munkáltató számára nem ter-

melhetőek ki. A munkaerőhiány 

következtében jelentősen nő a 

munkavállalók igénybevétele, 

mely gyakran a jogszerű kereteket 

is túllépi, s mely így sok esetben 

munkahelyi feszültségek forrásává 

válik.

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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(Folyt. az előző oldalról) 

Vannak azonban olyan munka-

jogi eszközök, melyekkel a meg-

felelő munkateljesítményt felmu-

tató munkaerő a munkáltatóhoz 

köthető, illetve jogszerű keretek 

között, jobban motiválható. Ezek-

re az eszközökre ezen a fórumon 

fokozottan igyekszünk felhívni a 

figyelmet. 

Még mindig kevés munkáltató 

vesz igénybe állami támogatást 

A munkáltatók adókedvezményt 

vehetnek igénybe bizonyos sérü-

lékeny munkavállalói csoportok 

alkalmazása esetén. Annak ellené-

re, hogy a szakképzettséget nem 

igénylő munkakörben foglalkozta-

tott munkavállalók, a 25 év alatti, 

illetve az 55 év feletti munkaválla-

lók, valamint a gyermekvállalás-

ból visszatérő munkavállalók fog-

lalkoztatásához adókedvezmény 

lenne igényelhető, erről sokan 

nem is tudnak. Tekintettel arra, 

hogy ezen munkavállalói csopor-

tok munkaerő-piaci 

(re)integrációja fontos kérdés, így 

a témával több alkalommal, külön 

is foglalkoztunk, illetve foglal-

kozni fogunk. 
 

Dr. Kéri Ádám ügyvéd 

KRS Ügyvédi Iroda 

 

Tömören 
Véleményem szerint 

 

Sokszor, unásig hallottuk már vezetőféléktől az ál-

taluk varázsszónak tartott „versenyképes” kifejezést 

akkor, amikor bérekről, jövedelemről volt szó. Ezzel 

magyarázták a MOL Nyrt. nyereségességéhez képest 

rendkívül alacsonyan tartott béreket. Olyan is akadt, 

aki papíron próbálta bebizonyítani, hogy az itt dolgo-

zók, még az OMV munkavállalóinál is jobban keres-

nek. Azt nem tette hozzá, hogy keresnek ugyan, de 

nem találnak… 

Pedig a versenyképesség azoknak a tulajdonságok-

nak az összessége, amelyek hozzásegítenek valamely 

– például művészeti, sport stb. – verseny megnyeré-

séhez, vagy legalábbis a jó helyezés eléréséhez. 

De ezen túl, tudomásom szerint, versenyképes lehet 

például egy termék, amit a többi, hasonló vállalko-

záshoz képest jobb minőségben állít elő valamely cég. 

De versenyképes lehet egy jól karban tartott műszaki-

technológiai színvonal is, ami abból áll, hogy nem 

toldoznak-foltoznak, bilincselnek összevissza és nem 

hagynak leamortizálódni egy-egy berendezést, gyár-

egységet, hiszen ebben az esetben többe kerül a leves, 

mint a hús. Emberéletekről itt most nem is beszélve. 

(Persze ez a mi környékünkön elő sem fordulhat.) 

* * * 
Tudomásom szerint, tervezési fázisban van egy 

munkavállaló-barát – ha már az MT nem az – terve-

zet, mely szerint, külföldi mintára bevezetnék a kol-

lektív szerződéskötési díjat. Amerikában már néhány 

helyen alkalmazzák ezt a módszert, de ne is menjünk 

olyan messzire, hiszen Európában is van rá példa. 

Bulgáriában a nem szakszervezeti tagok is fizetnek 

egy kollektív szerződéskötési díjat (több olasz tarto-

mányban is létezik ez a forma). A nem szakszervezeti 

tag munkavállalók úgy csatlakozhatnak a kollektív 

szerződéshez, ha elfogadják azt, ami a kollektív szer-

ződésben van. Mindez csatlakozási díjjal jár, amely 

összeg, az adott szakszervezetnél egy szociális alapba 

gyűlik, amely alap, a szakszervezet által meghatáro-

zott legváltozatosabb célokat támogathatja. 

Személy szerint örömmel vennék egy ilyen, a Mun-

ka Törvénykönyvét kiegészítő rendelkezést, mert nem 

egyszer hallottam úgynevezett oldalvizesektől, hogy 

ők akkor is megkapják a juttatásokat, ha nem szak-

szervezeti tagok. Hogy tagdíjat fizető szakszervezeti 

tag kollégáik mit szólnak ehhez, azt csak sejteni tu-

dom. Nekem, személy szerint meggyőződésem, hogy 

a szakszervezetek által kiharcolt, a Munka Törvény-

könyv feletti juttatásokból csak a szakszervezeti ta-

goknak szabad részesülniük! Mindenki más alkudoz-

zon a munkáltatóval, vagyis küzdjön meg egyénileg – 

ha tud, ha mer, ha bír… 

* * * 

Az iskolakezdés mindig jelentős kiadást jelent a 

családi költségvetés számára: bár, a tankönyveket sok 

helyütt ingyen kapják meg a tanulók, marad még bő-

ven iskolai beruháznivaló: füzetek, írószerek, stb. 

Ráadásul szülőként olykor nehéz is megálljt paran-

csolni a gyermeknek, aki minden cuki, mesés, jópofa 

és szép dolgot szeretne magának, hogy ne maradjon le 

ilyen téren a társaitól. 

Ebben az időszakban is segítséget kapnak tagjaink a 

költségeik csökkentéséhez, hiszen folytatva az Olaj-

ipari Szakszervezetnél évek óta kialakított hagyo-

mányt, az idei évben is szakszervezeti tagjaink min-

den általános, középiskolás valamint gimnáziumba 

járó gyermeke tanévkezdő-füzetcsomagban részesült. 

A füzetcsomagokban a különböző füzetek mellett – 

többek között – golyóstollak, ceruzák, körzők, víz-

festék, ecset, színes ceruza, zsírkréta, olló, stb. voltak. 

2,377,765 forint összegben, mintegy 500 komplett 

füzetcsomag került a kis és nagydiákok birtokába. 

* * * 

Egy éves lett az a kislány, akinek megsegítésére, 

példa nélküli összefogásként gyűjt szinte mindenki 

pet palack kupakot az egész DUFI területén. Még a 

ráckeresztúri óvoda vezetője is küldött egy zsákkal. 

Köszönetet mondunk a DUFI irodaépület büfé dol-

gozóinak azért, mert folyamatosan gyűjtik a felaján-

lott kupakokat. Eddig, mintegy 15 zsák (377 kg) ku-

pakot tudtunk eljuttatni a kis Niki gyógyulásának 

segítésére. 

Szülei, a Barcsa család hálás köszönetét fejezi ki 

mindazoknak, akik gyermekük segítségére siettek. 

Természetesen a kupakgyűjtést tovább folytatjuk az 

Olajipari Szakszervezet irodájában is. 
Brunecker Jenő 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 

 Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu

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

Az emberré váláshoz évmilliók kellettek, de az 
embertelenné levéshez elég egy pillanat. 

* 
Ne nézz le senkit, inkább mások nézzenek fel rád. 

* 
Ha bármikor szükséged van egy segítő kézre, 

mindig találsz egyet a karod végén. 
* 

Az öregek azért szeretnek a múltba járni, mert oda 
lábak nem kellenek. 

* 
Jován kiszámolta: az átlagéletkort figyelembe vé-

ve, halála után két évvel mehet nyugdíjba… 
* 

Aki mindent maga akar megcsinálni, az ne pa-
naszkodjon, hogy mindent neki kell megcsinálnia. 

* 
Sík hülyéken az okos telefon sem segít. 

* 
A hang sebessége furcsa jelenség. A szüleid 

mondanak neked valamit 15 éves korodban, és 
meghallod, mikor 40 éves leszel. 

* 
Csak olyan idegen szót használj, amelyiknek is-

mered a pontos jelentését. 
* 

Tegnap bementem egy ajtón, amire az volt írva, 
hogy NŐK, de csak egy budi volt. 

* 
- Nálunk a portás rajtakapott egy menedzsert, mikor 
egy számítógépet akart kilopni a cégtől. Azonnal el-
bocsátották. 
- Nagyon is helyénvaló, ennek így kell lennie. A vét-
keseket szigorúan meg kell büntetni. 
- Igen, de most nincs portásunk. 

* 
Dezső a könyvespolcon válogat, sorra szedi le a 
könyveket. Megkérdi a felesége: 
- Mit csinálsz? 
- Eldugok néhány könyvet, mert Gézáék jönnek este 
hozzánk. 
- És gondolod, hogy ellopják őket? 
- Nem. Felismerik. 

* 
Bácsika este kimegy az udvarba. Mikor visszajön, a 
nadrágszára nedves. Mire az asszony: 
- Esik? 
- Nem. Fúj... 

* 
- Most, hogy a feleséged nem áll veled szóba, fel sem 
ébreszt reggel? 
- De. Átdobja hozzám a macskát az ágyba. 
- És a macska nyávog fel álmodból? 
- Nem. Az én ágyamban alszik a kutya 

* 
A pesti turista először járt Székelyföldön. A Hargitán 
kirándulva találkozott egy székely juhásszal. Egyből 
eszébe jutott a finom juhtúró, amiről barátai meséltek, 
s amit egyszer meg is kóstolt, de mivel emberünk 
sokat hallott a székelyek szűkszavúságáról és agya-
fúrtságáról, nem rontott ajtóstól a házba, hanem fino-
man rákérdezett a komára: 

– Adj' Isten! Tud egy olyan helyet, ahol juhtúrót tudnék 
venni? 
A székely atyafi rásandított: 
– Há' má' hogyne tudnék! Vévévé pont jutúró pont 
com. 

* 
Öreg székely ül a háza kertjében és pipázik.Kiabálva 
rohan feléje az unokája. 
- Tata! Medve van a háztetőn! 
Az öreg szippant egyet a pipából és így szól: 
- No, akkor hozd a kutyát, a puskát meg a petrencés 
rudat. 
- Minek ennyi minden, Tata? 
- Én majd felmászok a tetőre, a petrencés rúddal le-
piszkálom a medvét, te meg ráereszted a kutyát, hogy 
harapja le nekije a tökeit. 
- De minek a puska? 
Az öreg megint szippant a pipából és azt mondja: 
- Ha netalán a medve piszkál le engem, akkor lelövöd 
a kutyát. 

* 
A rendőr rászól a fiára: 
- Fiam, ne dohányozz, korai az még neked! 
- De apa, te is ötödikes voltál, mikor elkezdtél cigaret-
tázni! - válaszol a gyerek. 
- Igen fiam, de én akkor már tizenhét éves voltam. 

* 
A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni. Egyik 
nap jönnek a tehenek a csordából haza, és szokásuk 
szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek. Amikor 
befejezik az ivást, mondja az asszony a férjének: 
- Látod-e te ember, ez csak egy marha, és mégis 
tudja mi az elég! 
Erre az atyafi: 
- Vízből én is tudnám! 

* 
Dezső nézi a mamája új bundáját: 
- Mennyit szenvedhetett az az állat, hogy ez a bunda 
a tiéd lehessen! 
- Szégyelld magad! Hogy mersz így beszélni apádról? 

* 
Jő haza az asszony a boltból s mondja: 
– Hallod-e Dezső, megdrágult az ital. Mi lesz most? 
– Semmi. Kevesebbet eszünk. 

* 

A férj vásárol egy robotot, ami tökéletesen tudja 

észlelni a hazugságot. Mikor hazamegy a fia, rög-

tön kérdőre is vonja: 

- Hol voltál? 

- Benn maradtunk a könyvtárban tanulni. 

A robot erre odagurul a gyerekhez és akkora po-

font ad neki, hogy a fal adja a másikat. 

- Szóval, mit néztetek? 

- Az Avatart, amit Pisti az internetről letöltött. 

- Látod fiam, én a te korodban soha nem hazud-

tam az apámnak. 

A robot erre odamegy az apához és akkora pofont 

ad neki, hogy az eldől, mint a liszteszsák. 

- Na, látod. A te fiad. - szólal meg a feleség is. 

A robot erre odamegy az asszonyhoz és akkora 

pofont ad neki, hogy leesik a székről. 
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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 városi sportuszoda parkolójánál. 

Családi ház Ráckeresztúron! 
 

Gyönyörű mediterrán családi ház eladó Ráckeresztúron! A Fejér megyei, Rácke-
resztúr egyik csendes mellékutcában eladó egy galériás 2006-ban épült gyönyörű 
családi ház. 
 

A 180 m2-es minőségi anyagokból, porotherm téglából (+10cm dryvit) és Bramac 
tetőcseréppel igényesen megépített ház tartalmaz még pluszban egy fűtött, 30nm-
es dupla, elektromos kapuval szerelt garázst és egy 30nm-es délnyugati fekvésű 
teraszt is. 
Helyiségek: óriási nappali, 2db szoba, 1db félszoba, galéria, ami szobának is kiala-
kítható, fürdőszoba, WC, konyha-étkező (új konyhabútorral), gardróbok, kamra. A 
nyílászárók fából készültek és hőszigetelt üveggel rendelkeznek, a fűtésről egy kor-
szerű IMMERGAS kombi kondenzációs cirkó gondoskodik. 
 

A kert rendezett, a ház zöld környezetben található, Ráckeresztúr Budapesttől au-
tóval 15 perc alatt elérhető, a közelben van az M6 és M7 autópálya (Pest megyei 
matricával). Martonvásárra busszal lehet átjutni, ahonnan vonattal szintén gyorsan 
el lehet érni a Kelenföldi vagy a Déli pályaudvart.  

 

Ár: 25,000000- Ft 
Érdeklődni lehet: +36-70-373-0041 

 

 

AZ OLAJIPARI SZAKSZERVEZET JÓTÉKONY CÉLÚ FELHÍVÁSA!  
 

KUPAKGYŰJTÉS  
Az eddig összegyűjtött kupakokat folyamatosan elszállítjuk a családnak, akik hálás 

köszönetüket fejezték ki minden segítőkész DUFI dolgozónak! 
Munkatársunk rokonságában élő, többszörösen sérült, 9 hónapos kislány orvosi 

ellátására folytatjuk a kupakgyűjtést. 
A kislány megsegítésére összegyűjtött kupakok, az Olajipari Szakszervezet irodá-

jában (Dunai Finomító irodaház fsz. 4.) is leadhatók. 
 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.olajipariszakszervezet.hu/

