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Önmagadért-velünk! 
 

Segítünk! 
 

 
 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet – évek óta gyakorolt hagyományát követve – az idei évben is 
teljes körű (füzetek, füzetborítók, íróeszközök, festék és ecsetek, vonalzók, körzők stb.), a 
különböző korosztályok igényeit kielégítő iskolakezdési füzetcsomagokkal segíti tagjait, illet-
ve gyermekeiket. Ez, összességében 500 füzetcsomagot jelent. Szándékunk szerint, ezzel 
az általános, középiskolás és felsőfokú tanulmányokat végző gyerekek családjainak terheit 
csökkentjük. 
Az idei évben 5 millió forintot fordítottunk a füzetcsomagok beszerzésére. Ezen kívül szak-
szervezetünk tagjainak, iskolalátogatási igazolás ellenében egyetemi, főiskolai, OKJ tanul-
mányait végző gyermekei részére fejenként 10 ezer forint támogatást biztosítottunk. 
Bízunk benne, hogy a családok terheit csökkentő szándékunkon túl, a gyerekek sikeres ta-
nulmányi eredményeihez is hozzájárultunk! 

Olajipari Szakszervezet 
 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 
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Lojális 
Újra nekifutok… 

 

 Ha kutakodunk utána, a lojális szónak többféle jelentését is megtaláljuk: úgy, mint hűséges, méltá-

nyos, ragaszkodó, jóhiszemű, becsületes, egyenes. A királyságok korában talán röviden úgy jellemez-

ték, hogy a jó alattvaló lojális. Később, kifejezetten politikai környezetben alkalmazták a kifejezést 

(pl.: lojális a rendszerrel, illetve annak vezetőivel szemben). Másképpen: jó kádernek hívták őket, amit 

káderlapjukon fel is tüntettek. Mostanság a politika más, sokszor orbitális baromságok és durvaságok 

jelzőit aggatja az emberek nyakába, míg a lojalitás igénye legfőképp a multinacionális cégek szóhasz-

nálataiban bukkant fel. 
 

A lojalitás elvárása, csakis a 

munkáltatói oldalról hangzik el. 

Légy lojális cégedhez, mert itt 

dolgozhatsz – Már nem is csak 

sugallják, el is várják. Arról persze 

szó sem esik, hogy például a köz-

vetlen, illetve felső-vezetők, vagy 

uram bocsá’ a cég lojális-e a mun-

kavállalókhoz. 

Legyetek lojálisak hozzánk, mert 

nektek dolgozunk, amivel óriási 

hasznot zsebelhetnek be a tulajdo-

nosok és nem utolsósorban ti is – 

jelenthetnék ki a nap bármely sza-

kában a munkavállalók. 

A munkáltató alapvető érdeke, 

hogy az adott áron vásárolt és 

különböző végtermékekre átalakí-

tott terméket magasabb áron ad-

hassa tovább. A két ár közötti kü-

lönbözet adja a tőke nyereségét, a 

hasznot, na meg a tulajdonosi osz-

talékot. Mindezt azonban csak az 

emberi munkaerő képes megte-

remteni, amely önmaga többszörö-

sét termeli meg a cég számára. 
Mindebből azonban a munkaválla-

ló csak annyit kap vissza, amennyi 

munkaerejének folytonos újrater-

meléséhez szükséges, ezt is csak 

addig, amíg munkaerejére egyálta-

lán szükség van. Ezzel visszaélve 

a munkáltató, az egyént zsinóron 

rángatható, illetve egy nyereségér-

dekelt gépezet fogaskerekévé akar-

ja tenni. 

Ha ilyen körülmények közepette 

a szakszervezetek, a munkaválla-

lók érdekeit teljes mértékben szem 

előtt tartva megpróbálnak bér és 

például műszakpótlék fejlesztést 

kicsikarni, a munkáltatók rögvest 

jajveszékelni kezdenek, hogy ez 

politikai indíttatású összeesküvés, 

amit meg kell akadályozni, esetleg 

torolni. Ez a „vizet prédikál” jel-

legzetes esete, hiszen hallottam 

már – többször is – olyan cégveze-

tői megnyilatkozást, ami az éppen 

regnáló politikai irányultság hátsó-

ját tisztogatta. Ugyanez a vezető 

kis idő múlva – látván, hogy az 

addig ajnározottak elveszítik ha-

talmukat – szemrebbenés nélkül 

átváltott egy ellenkező ülepre. Ez 

nem politikai indíttatás? 

A munkavállaló nem rendelkezik 

politikai kapcsolatokkal, pénztő-

kével, ingatlanokkal, termelési 

eszközökkel. Van viszont saját 

teste, valamilyen fokú szakkép-

zettsége és óriási munkatapasztala-

ta. Ő a termelési folyamat legfon-

tosabb, nélkülözhetetlen része, az 

emberi munkaerő, a humán erőfor-

rás, amely mozgásba hozza és 

bonyolult termelési rendszerek-

ben működteti a céget és nem 

utolsósorban a nyereséghez nélkü-

lözhetetlen végterméket tökéletes 

minőségben készíti el. 

Minden cég versenyképességé-

nek alapja a lojális munkavállaló. 

Kérdés, hogy munkáltatója meny-

nyire motiválja, hogy lojális le-

gyen. Nem kell kozmetikázni a 

dolgot, hiszen ez nem vonzalom 

kérdése: a pénz alapvető – első-

rendű – szerepet képez a dolgozók 

lojalitásának elnyerésében. A mo-

tiváció határozza meg, hogy a 

dolgozók mennyi szellemi és fizi-

kai erőforrást fektetnek a munká-

ba, és hogy mennyi ideig nem 

lankad az erőfeszítésük, illetve 

kreativitásuk. 

Nincs rá jobb szó: a munkaválla-

lókat beárazzák. Úgy tesznek ve-

lük, mint a bevásárlóközpontok a 

magántermelői beszállítóikkal: 

megalázóan olcsón veszik át ter-

mékeiket, és busás haszonnal ad-

ják tovább, miközben elvárják, 

hogy lojális legyen velük szemben 

az a munkavállaló, akinek nagyon 

komoly pénzügyi nehézségekkel 

kell megküzdenie azért, hogy 

fenntartsa családját, lakását és 

háztartását. Az ember azért dolgo-

zik, hogy megéljen. Az elvégzett 

munkáért díjazás jár. Ennek alap-

vető követelménye a tudás, a 

munkafeltétel, a biztonság, és a 

megfelelő, vásárlóértékét megtartó 

bérezési rendszer. 

És ha felemeli fejét és őszinte 

véleményének ad hangot a mun-

kavállaló, hogy elmondja mi bánt-

ja, rögtön jön a sunyi munkáltatói 

betartás és a jellemtelen, négy-

szemközti fenyegetés. 

Emlékeztetnék az immár 12 év-

vel ezelőtti sztrájkkészültségre, 

mikor sorozatban fenyegették meg 

ilyen-olyan, magukat vezetőnek 

tartók azokat a munkavállalókat, 

akik saját érdekeik mentén ki mer-

tek állni a szakszervezeti felhívás 

mellett. Ez a vezetői cselekedet is 

azt bizonyítja, mennyire nem lojá-

lisak azokkal szemben, akiknek 

tulajdonképpen nem kevés vezetői 

fizetésüket és egyéb juttatásaikat 

köszönhetik. 

Ma már, több cégnél is ott tarta-

nak (szinte minden szinten!), hogy 

nem is burkoltan nyomást gyako-

rolnak azokra, akik bizonyos, nem 

a munkáltató szájíze szerint mű-

ködő szakszervezet tagjai. 
(folyt. a következő oldalon)

„Megveheted egy ember idejét, 
megveheted egy adott helyen 
való fizikai jelenlétét, órabérért 
szakszerű izommozdulatainak 
meghatározott részét. 
De lelkesedést nem tudsz vásá-
rolni. Kezdeményezőkészséget 
sem. A szív, az ész, a lélek 
odaadását sem. 
Ezek nem megvásárolhatók, 
csak elnyerhetők.” Clarence 
Francis 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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http://www.citatum.hu/szerzo/Clarence_Francis
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Tanulmányaimból úgy tudtam, 

az ilyen a két világháború között, 

illetve alatt és utána működő szél-

sőséges diktatúrák szokása volt, 

amikor kirekesztették a nem a 

szájízük szerint működő érdek-

képviseleteket és azok tagjait… 

Szerencsére azonban ma demokrá-

cia van és az ilyen kísérletek nem 

jutnak a megvalósítás szintjére. 

Meggyőződésem szerint, a bérek 

elfogadható szintű emelése csak a 

szakszervezetek határozott kiállása 

révén valósulhat meg. 

Itt jegyzem meg, hogy szakszer-

vezetünk 1994-es megalakulása 

óta azért dolgozik, hogy tagjaink 

és ezen túl a MOL Nyrt. alkalma-

zottak munkakörülményei, fizetése 

és megbecsülése minél jobb le-

gyen. Mert a munkáltató soha, 

semmi pluszt nem adott magától, 

hiszen minden béremelésért és 

egyéb juttatásért a szakszerveze-

teknek meg kellett küzdeni.. 

Véleményem szerint a munkálta-

tó csak azt látja, hogy mekkora 

hasznot tud saját részére megte-

remteni abból, hogy tartósan és 

tudatosan alacsonyan tartja a bére-

ket. 

Ennek tükrében nem is lehetnek 

más céljaink, mint a munkaválla-

lók egységének, szervezettségének 

erősítése, ezen belül is az inflációt 

jelentősen meghaladó éves bér-

megállapodások kiharcolása. 

Annál is inkább, mert a cégnél 

évek óta elmaradt a reálbér növe-

kedés, ami folyamatos anyagi hát-

rányt jelentett kolléganőinknek és 

kollégáinknak. 

Pedig azt a felső vezetés körei-

ben is tudhatják, hogy a Mol 

Nyrt.-nél van egy réteg, akinek a 

tető ott van a feje felett, de például 

a család ruhatárának kicserélésére 

már gondolni sem mer és üdülésre 

nem is gondolhat. 

Van egy réteg, aki talán az autó-

ja/lakása részleteit törleszti. 

Van egy réteg, aki mindent tud 

fizetni a tartalékaiból. 

Határozottan állítom, hogy min-

den munkavállalónak az az érdeke, 

hogy az Olajipari Szakszervezet 

képviselje jogaikat, anyagi gyara-

podásukat. 

Az Olajipari Szakszervezet alul-

ról szerveződött és nem azért ala-

kult, hogy a munkáltatóval karölt-

ve tetszetős elméleteket vitasson 

meg, hanem azért, hogy megtalálja 

az útjait annak a gyakorlati 

együttműködésnek, amely segítsé-

gével megoldhatók, kiküszöbölhe-

tők a munkavállalókat érő negatív 

hatások. 

Azok a kedvezőtlen hatások, 

amelyeket sok esetben a munkálta-

tó idéz elő azzal, hogy szembesze-

gül saját munkavállalóinak érdeke-

ivel. 

Az Olajipari Szakszervezet 

reprezentatív és rendelkezik azzal 

a szociálisan érzékeny közösségi 

többlettel, mely főleg hosszabb 

távon rendkívüli előnyt jelenthet 

azokkal szemben, akik ezt a lelki-

ismeretes, munkavállaló-barát 

érdekképviseletet nem akarják 

elfogadni. 

 
Brunecker Jenő 

 

Azt hitte senki sem követi Önt? A telefonja akkor is figyeli, ha nem engedte 
A Google akkor is adatokat gyűjt, amikor nem engedélyeztük neki. 

 

 

A Google akkor is követi a mobilok tartózkodási helyének pontjait, ha a felhasználó kikapcsolta a 

Helyelőzmények funkciót - írta a The Guardian. Ez közel kétmilliárd olyan eszközt érinthet, amiken 

a Google szolgáltatásaival keres, vagy tervez útvonalat a felhasználó, legyen szó androidos, vagy iOS-es 

mobilról. A tanulmányt a Princeton Egyetem kutatói is megerősítették. 

 

A tény nem olyan meglepő, hogy a techóriások kö-

vetik a felhasználóikat (főleg a Google esetében nem), 

de etikusnak cseppet sem mondható a gyakorlat, mi-

vel meglehetősen félrevezető: a keresőcég azt a tájé-

koztatást adja a Helyelőzményekkel kapcsolatos olda-

lán, hogy ha kikapcsoljuk a funkciót, utána a rendszer 

nem tárolja a felkeresett helyeket, ami végül mégis 

megtörténik. 

Ez annak köszönhetően válik lehetővé, hogy a 

Google alkalmazások automatikusan időbélyegeket 

(time stamp) készítenek a felhasználó tartózkodási 

helyéről annak megkérdezése nélkül – ez akkor is 

működik, ha a helyelőzmények le vannak tiltva. 

Például ha megnyitjuk a Google Mapset, a Google 

rögtön azonosítja, hol vagyunk. Az automatikusan 

frissülő, időjárással kapcsolatos értesítésekhez is tud-

nia kell a mobilnak a tartózkodási helyünket. Ezekből 

a jelölésekből már jól követhető egy adott személy 

mozgása, a Princeton Egyetem egyik kutatójának 

mozgását így követték le egy vizuális térképen. 

Az amerikai törvényhozóknak azt válaszolta a 

Google ezzel kapcsolatban, hogy tiszta és érthető 

leírást nyújtanak eszközeik működéséről és arról is, 

hogyan lehet kikapcsolni őket. 

Egy módszer valóban van arra, hogy a Google ne 

készítsen lokációs jelöléseket, ám az korántsem 

mondható egyértelműnek. 

A helykövetés letiltásán felül  a „Internetes és al-

kalmazástevékenységek” beállítást is ki kell kapcsol-

ni, amiben viszont nincs említés a helymeghatározás-

ról, ezért a legtöbben nem hoznák összefüggésbe vele. 

A letiltással elérhető, hogy a Google a keresések és 

más aktivitások által generált információkat tárolja, 

beleértve a fent említett időbélyegeket is. 

A kutatók szerint főleg azért félrevezető a Google 

gyakorlata, mert csak a helyelőzmények és a netes és 

alkalmazástevékenységek együttes tiltásával érhető el 

az, amiről úgy gondolná a felhasználó, hogy pusztán 

előbbivel is lehetséges. 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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http://faktor.hu/faktor-google-my-activity-adatok-keresesek-elozmenyek?source=hirkereso
http://faktor.hu/faktor-birkak-keszitik-a-google-terkepet?source=hirkereso
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Bizonyították a kutatók, súlyos károkat tehet a testben az éjszakai műszak 
Az is lehetséges, hogy a váltott műszakban dolgozók fogékonyabbak több krónikus betegségre. 

 

A PNAS tudományos lapban megjelent kutatás cáfolja azt az eddigi meggyőződést, amely szerint az 

anyagcsere problémáit az éjszakai műszakban dolgozóknál az agy belső órája okozza, amely normál 

esetben a nappal-éjszaka körforgáshoz igazítja az emberi szervezet működését, és a fényből érkező in-

formációk alapján szinkronizálja a test szerveinek és szöveteinek ritmusát. 

 

Ezzel szemben a tanulmány azt 

állapította meg, hogy a májban, a 

bélben és a hasnyálmirigyben lévő 

külön biológiai órák – úgynevezett 

perifériás oszcillátorok – önállóan 

működnek. 

A brit Surrey-i Egyetem és az 

amerikai Washingtoni Állami 

Egyetem (WSU) kutatói vérmintá-

kat gyűjtöttek olyan egészséges 

önkéntesektől, akik éppen befejez-

tek egy szimulált nappali munka-

műszakot vagy egy szimulált éj-

szakai munkaműszakot. 

A kutatók elemezték a vérmintá-

kat, metabolitokat kerestek. (A 

metabolitok az emésztésben részt-

vevő kémiai folyamatok termékei. 

Ilyen folyamatok a táplálék lebon-

tása és oxidációja, és a sejtekben 

és szervekben lejátszódó egyéb 

anyagcsere-folyamatok.) 

Az eredmények arra utalnak, 

hogy az éjszakai műszak után az 

emésztőrendszerrel összefüggő 

metabolitok 24 órás ritmusa 12 

órával eltolódott, holott a résztve-

vők agyának fő biológiai órája 

csak 2 órával tolódott el. 

Senki sem tudta eddig, hogy az 

ember emésztőszerveinek biológi-

ai órája ilyen alaposan és gyorsan 

megváltozik a munkabeosztás 

hatására, még akkor is, ha az agy 

órája alig alkalmazkodik ehhez a 

beosztáshoz – mondta Hans Van 

Dongen, a WSU kutatója, a tanul-

mány egyik szerzője. 

Ennek eredményeképpen a dol-

gozók testében bizonyos biológiai 

jelzések azt üzenik, hogy nappal 

van, míg mások azt, hogy éjszaka, 

ez pedig az anyagcsere problémái-

hoz vezet – tette hozzá. 

A tanulmány elindíthat további 

kutatásokat, amelyek bizonyíthat-

ják, hogy a váltott műszakban 

dolgozók fogékonyabbak más 

krónikus betegségekre is, például a 

krónikus vesebetegségre, valamint 

a mell-, a prosztata- és a bőrrákra. 

A kutatásban 14 önkéntes vett 

részt, akik 7-7 napot töltöttek el a 

WSU alvásmegfigyelő központjá-

ban. 

Először a csoport egyik fele há-

romnapos szimulált nappali mű-

szakot, a másik fele háromnapos 

szimulált éjszakai műszakot telje-

sített. Ezután mindannyian egy 

rutinprotokollt teljesítettek, amely 

arra szolgál, hogy külső hatások 

nélkül tanulmányozza az ember 

belsőleg generált biológiai ritmu-

sát. 

Ennek során 24 órán keresztül 

ébren tartották őket egy félig meg-

dőlt pozícióban, minden órában 

ugyanolyan ételt kaptak, emellett 

állandó fényviszonyokat és hőmér-

sékletet biztosítottak számukra. 

Háromóránként vettek tőlük vért 

a kutatók. A mintákat 132 külön-

böző metabolitra vizsgálták. 27 

metabolit 24 órás ritmust követett. 

Ezek közül 24 drámai módon 12 

órás eltolódást mutatott az éjszakai 

műszak után, a nappali műszak 

után azonban nem. 

Ez azt jelenti, hogy mindössze 

három napnyi éjszakai műszak 

hatására felléphet anyagcserezavar 

– állapította meg Debra Skene, a 

Surrey-i Egyetem neuroendo-

krinológusa. 

 
Faktor.hu 

 

A váltott műszak cukorbetegséghez is vezethet 
 

A váltott műszakban végzett munka fokozza a cukorbetegség és a különféle keringési problémák ki-

alakulásának veszélyét - erre a következtetésre jutottak brit kutatók, miután tengeri olajfúrótornyo-

kon dolgozó munkások életfunkcióit figyelték két héten át. 

 

A New Scientist című lap szerint a Surrey egyetem 

biológusai és a cardiffi egyetem pszichológusai kimu-

tatták: a műszakban dolgozó emberek szervezete 

számára nem mindegy, hogy valaki nappali, illetve 

éjszakai műszakban dolgozza le munkaidejét. 

A vizsgálatok azt bizonyították, hogy az ilyen fajta 

munkarend kifejezetten káros és nem tesz jót a szer-

vezetnek. 

A vizeletmintákból például világosan kimutatható 

volt, hogy a Melatonin nevű hormon termelése - 

amely normális körülmények között éjszaka, alvás 

közben választódik ki - csökken, s ez kedvezőtlen 

élettani folyamatokhoz vezet. 

Ezenkívül a munkások nappal fáradtak és figyel-

metlenek voltak, ami különösen a veszélyes munka-

helyeken rendkívül nagymértékben fokozza az üzemi 

balesetek kockázatát.  

Étkezések után vérük a szokottnál több zsírsavat 

tartalmazott, márpedig ez a kutatók szerint fokozza a 

szívbetegségek, a cukorbetegség és anyagcserezava-

rok kialakulásának esélyét. 

A kutatók azt tanácsolták az érintetteknek, hogy 

legalább az éjszakai műszakok idején tartózkodjanak 

a zsíros és édes ételektől. Arról nem szóltak, hogy 

mivel és mennyiért helyettesíthetők a mindennapi, 

szervezetünk által megszokott mindennapi ételek. 
Lyenő 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
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Tömören 
Véleményünk szerint 

 

A Mol Nyrt. értelmes, intelligens, szakmailag fel-

készült, gondosan megválogatott munkatársakat al-

kalmaz. Következésképpen, a Mol-nál szellemileg 

senki sem „alultáplált”. Ez akkor is igaz, ha mostan-

ság egyre inkább úgy tűnik, mintha csökkent értelmi 

képességűnek szeretné nézni a többséget egy kisebb-

ség. A félremagyarázások elkerülése végett pontosít-

sunk: a többség a „feltűnés nélküli”, folyamatosan, 

hibátlan munkával hasznot termelő talpas munkavál-

lalók tömege, a kisebbség pedig az a létszámában 

soványka, ám juttatásaiban vastag vezetői zóna, ame-

lyik sorozatban olyan megalázó bérajánlatokat tesz, 

illetve változtatásokat csikarna ki, amiktől joggal 

háborodik fel a szorgalmas többség. 

Lehet, hogy egyeseknek meglepetést okozok, de 

például az Európa Unióban írásban is rögzített, ter-

mészetes felfogás az, hogy az emberi erőforrás a leg-

nagyobb vagyona ma egy vállalatnak. Arrafelé lehúz-

zák a rolót, mikor egy cég tartósan nyereségtelenné 

válik. Ellenben, amikor folyamatosan nyereséget hoz, 

azt a „végvári” munkavállalók is érzik bankszámláju-

kon. Mint azt az Olajipari Szakszervezet folyamato-

san jelzi – és nem árt ismételni, hátha egyszer észre-

veszik magukat az erre hivatott urak –, a gazdasági 

hasznot nem „odafent”, hanem idelent állítják elő. 

Irodákban, logisztikán, üzemekben. Éppen ezért lehe-

tetlen hatékony működést feltételezni anélkül, hogy a 

cég odafigyeljen dolgozói kiegyensúlyozott életvite-

lének feltételeire. Ezt pedig – sok mást megelőzve – a 

bér és az ehhez kapcsolódó javak határozzák meg. 

* 

A Dunai Finomító irodaházi büféjében, szemmel 

láthatóan mesterségesen felfújt, feltehetően térfogat-

növelő adalékanyagokkal kezelt áraikat tekintve meg-

lehetősen drága, töltelékben azonban szerény péksü-

temények – lekváros és túrós – vannak többnyire. 

Állítólag valamilyen pékségből hozzák, pedig a hely-

színi előállításuk valószínűleg lényegesen kevesebbe 

kerülne, a még itt vásárlók megelégedésére. 

Manapság országos tendenciaként jelentkezik, hogy 

egyre kisebb tömegből egyre nagyobb térfogatot sze-

retnének kihozni a gyártók. A légbefúvatással készí-

tett cukrászati habok és krémek, ízesített tej alapú 

desszertek, a tejszínhab, a habkönnyű piskótalap, a 2 

kg-osnak látszó, valójában csak 1 kg-os fehérkenyér 

és az önsúllyal alig rendelkező „mega zsemlék és 

kiflik” mind észrevétlenül részévé váltak étrendünk-

nek. A „látványvadászat” fontos kelléke lett az élel-

miszeriparnak.A felfújt termékek tehát többnyire 

tápanyagban igen szegények, levegőben viszont gaz-

dagok. Az ilyenfajta péksüteményeknek és kenyerek-

nek szinte csak a héját kell rágni, a bélzete vattacu-

korként szétomlik a szánkban. 

Itt jegyzem meg, hogy például a Dunai Finomító 

büféjében a rántott szeletnél már a látszatra sem ad-

nak. Egyik kicsi, a másik még kisebb. Két közös tu-

lajdonság azonban van bennük: az egyik az áruk, a 

másik pedig az, hogy terjedelmüket növelendő, olyan 

laposra klopfolják őket, mintha egy úthenger ment 

volna át rajtuk. 

A kínálat szegényes, ezzel szemben Az árak olyan 

magasak, hogy alaposan meggondolja az ember, mi-

kor, mit vegyen. 

* 

A piszkafa régies elnevezés (hímnemű, módosított 

megfelelője a piszkavas). Évszázadokkal ezelőtt a 

célra megfelelő keményfából faragták ki. Ma, precíz-

nek mondott világunkban is kísérleteznek hasonlóval, 

de akad köztük olyan is, amit nem kellő gonddal ké-

szítettek, így aztán faragatlan marad. 

Van olyan piszkafa, aminek szinte alkalmaztatásá-

val egy időben az a kényszerképzete, hogy tárolójá-

ban olyan dolgokat kell kifundálnia, amivel látványo-

san bolygathatja azon parazsak némelyikét, melyek 

az ő kotrókörzetébe tartoznak. Teszi mindezt azért, 

mert tudja, hogy mindenkinek van gyenge pontja, 

amit hosszas piszkálódás után meg lehet találni (vagy 

ezért, hogy az ő gyenge pontjait ne keresse, és ne 

piszkálja senki).  Tisztában van korlátozott szellemi-

szervezői képességeivel, ezért  

A kolléga munkavégzését, viselkedését folyamato-

san kritizáló, az egyes parazsakat kipécéző piszkafa 

kimeríti a tűzhelyi zaklatás fogalmát. E tekintetben a 

piszkavasak sem különböznek, hiszen azok is képe-

sek arra, hogy pletykás piszkafákat megszégyenítő 

módon, az adott zsarátnok háta mögött fejtsék ki vé-

leményüket. Közös jellemzőjük, hogy parazsakkal 

szembe nézni egyik eszköz sem mer. 

Gyakran túlterheli az alkalmazottat: ilyenkor az újabb 

és újabb feladatok adása nem teszi lehetővé az előző 

munka normális, hatékony elvégzését. A taktikus, ám 

rosszindulatú vezető rendszeresen képességeit meg-

haladó, váratlan feladatok elé állítja, a bukás után 

pedig joggal hibáztatja beosztottját, mégpedig kollé-

gái előtt. A bűnbaknak kikiáltott munkatársa idővel 

kollégái szolidaritását is elveszíti. Az elszigetelődés 

fizikai formát is ölthet: asztalát áthelyezik, munkatár-

sai levegőnek nézik. 

A munkahelyi zaklatás végső célja a munkatársak 

sakkban tartása. Rendkívül veszélyes helyzet alakul-

hat ki, ha a munkavállalók egzisztenciális kényszer-

ből tartanak ki a zsarnokoskodó főnök mellett. A 

főnök hatalma ilyenkor végtelennek látszik, a kollé-

gák gyakran nem tudnak - vagy mernek tenni felette-

sük ellen. A főnöki zaklatás áldozatai egyáltalán nem 

a gyengén dolgozó kollégák. Gyakran a jó képességű, 

remekül teljesítő, a főnök hülyeségeit kritikusan 

szemlélők, nem minden bírálat nélkül elfogadók a 

vezetői piszkálódás közvetlen áldozatai.  
Bé Jé
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Segíts, hogy segíthessünk! 
 

Bedegi Krisztina 49 éves. Pedagógus és autoimmun beteg. Az autoimmun folyamatok szervezetében az izmok 

gyulladását, folyamatos sorvadását okozzák. Elsősorban a végtagjai érintettek, így a mozgásban szenvedi a 

legnagyobb hátrányt. Jelenleg rollátor segítségével közlekedik, de lépcsőn járni már nem tud. 

 

Betegsége gyógyíthatatlan, állapota folyamatosan romlik. 

 

Aktív pedagógus, sérült gyermekek oktatásával, fejlesztésével foglalkozik az Érdi Móra Ferenc Általános Isko-

lában. Közel húsz éve él Százhalombattán, a lakótelepen. 

 

A társasházból csak segítséggel tud ki- és bejutni, mert 7 lépcső vezet fel a földszinti lakásához. 

 

Csak egy rámpás lépcsőlift jelenthet megoldást számára, melynek költsége 3.500.000 Ft. 

 

Krisztina napról napra egyre nehezebben közlekedik. Szeretne dolgozni, minél tovább aktív tagja maradni a 

társadalomnak, tanítani tovább a gyermekeket. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy lehetőségeihez mérten támogassa kezdeményezésünket egy rámpás lift beszerzé-

sére és felszerelésére. 

Adományát a százhalombattai Sérültekért Alapítvány OTP Bank 11742135-27248898 számú számlaszámára 

juttathatja el. 

Hálásan köszönjük a segítséget! 

 

 

Sérültekért Alapítvány  Lukács Bernadett    Sinka László 

    Százhalombatta   +36 20 394-8853   +36 30 862-5554 

 

 

 
 

Lakástakarék akció akár 20 000 ajándék utalvánnyal! 
 

Ha már rendelkezel ingatlannal vagy a jövőben szeretnél vásárolni ingatlant - akár a gyermeked részére - 

akkor a lakástakarékot Neked találták ki. 

 

Nem tudod mire is jó még a lakástakarék? Lakásvásárlásra, építésre meglévő hitel visszafizetésére meglévő 

ingatlan felújítására, bővítésére! 

Sőt, hosszú távú megtakarításaink segítségével kiválthatod meglévő lakáshiteledet. 30%-os állami támoga-

tás a befizetéseid után (szerződésenként Max. 72 000 Ft/év) 

 

Mi az akció lényege? 

 

Az eddigi középtávú, 6 éves futamidejű lakástakarékjaink mellett a hosszabbtávon takarékoskodóknak is 

szeretnénk kiemelkedően jó alternatívát kínálni. 

 

Megindultak a kamatok, mi lesz a hitelemmel? 

Lakáshitel: elkezdődött, nőnek a törlesztő részletek! 

Időzített bombaként ketyeg a kamatemelés a lakáshiteleknél? 

 

Kérj konzultációs időpontot: 

 

Tel: +36203140987 vagy Nbole@mol.hu ;    bole@bankmonitor.hu 

 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
https://bankmonitor.hu/cikk/megindultak-a-kamatok-mi-lesz-a-hitelemmel/
https://bankmonitor.hu/cikk/megindultak-a-kamatok-mi-lesz-a-hitelemmel/
mailto:Nbole@mol.hu
mailto:bole@bankmonitor.hu
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Ha intelligens vagy, annak az az előnye, hogy 
bármikor megjátszhatod az ostobát, míg fordít-

va ez teljesen ki van zárva. 
* 

Nem aggódok az öregedés miatt. Ugyanolyan 
baromságokat csinálok, mint fiatalon, csak 

sokkal lassabban teszem. 
* 

Gondolkodni nehéz, ezért sokan csak címla-
pokból ítélkeznek. 

* 
Amikor a változás szelei fújnak, a kétkedők 

falakat húznak föl, az optimisták pedig  vitorlát. 
* 

Aki neked pletykál, az rólad is fog! 
* 

Ha valakinek fontos vagy, tudja, hogy hol ke-
ressen. Ha nem keres, nem vagy fontos neki. 

* 
Néha jó lenne újra gyereknek lenni, amikor egy 

horzsolás volt a legnagyobb fájdalom. 
* 

Az együtt érző ember sohasem gazdag. 
A gazdag ember sohasem együtt érző. 

* 
Az őszinte szavak soha nem szépek, a szép 

szavak nem mindig őszinték. 
* 

- Katona! Mit érez, amikor látja ezredünk zászlaját 
lobogni? 
- Szelet. 

* 
- A következő személyt, aki megszakítja a tárgya-
lást, hazaküldöm! – mondja a bíró. 
Vádlott: 
- Éljen! 

*  

Pistike lelkendezve rohan haza a bizonyítványával: 
- Papa, óriási mázlid van! 
- Na, mesélj! 
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned! 

* 

Jancsi és Mariska legeltetik az állataikat. Jancsi 
egy tehenet, Mariska egy bikát. Egyszer csak a 
bika felkapaszkodik a tehén hátára. Jancsi nézi 
egy ideig, majd megkérdezi Mariskát: 
- Mit szólnál hozzá, ha én is azt csinálnám, amit a 
bika? 
Mariska elgondolkodik, majd válaszol: 
- Tőlem csinálhatod, a te tehened! 

* 
A férj elindul a hivatalba dolgozni, a feleség észre-
veszi, hogy otthon felejtett valamit. Gyorsan felhív-
ja a az irodájában, ahol a kolléganő veszi fel a 
telefont. 
- Szeretném tudni, hogy bent van-e már a férjem? 
- Még nincs, de már próbálkozik! 

* 

Doktor úr! A feleségem olyan ingerült, állandóan 
veszekszik, mindenbe beleköt. 
- Miért nem viszi el egy szép tengeri hajókirándu-
lásra? 

- Fölösleges lenne, elég jól úszik. 
* 

A férj későn keveredik haza a kocsmából. Felesé-
ge az ajtóban várja: 
− Te hol voltál idáig? 
− Nem látszik rajtam? 
− Nem – mondja dühösen az asszony. 
− Akkor még visszamegyek. 

* 

- Előfordult elmebetegség a családban? 
- Igen, a húgom volt az. 
- És miben nyilvánult ez meg? 
- Kikosarazott egy milliomost és hozzáment egy 
utcaseprőhöz. 

* 
Szőke nő bemegy egy cukrászdába: 
- Mit tud adni, aminek alacsony a cukortartalma, és 
nincs benne zsír? 
- Szalvétát. 
 
A HR igazgató új irodát kap, berendezteti luxusbú-
torokkal, és beül a hatalmas íróasztal mögé. Kis 
idő múlva belép az irodába egy férfi, táskával a 
kezében. Az igazgató hirtelen felkapja a telefont, 
és hangosan beszélni kezd. 
Repkednek a számok, a milliárdok, és tárgyalások 
időpontjai, majd kisvártatva leteszi a kagylót, és a 
férfihez fordul: 
- Miben segíthetek? - kérdi. 
Mire a másik: 
- Jöttem bekötni a telefont. 

* 
Egy fehérbőrű házaspárnak barna bőrű, fekete 
hajú gyereke születik. Kérdi a férj a feleségét: 
- Hát, Gizi, hogy lehet nekünk ilyen gyerekünk? 
- Tudod kedvesem, amikor a gyerek született, ne-
kem nem volt tejem és a kórházban egy cigány-
asszony szoptatta. 
Erre férj felhívja anyját és örömmel elmeséli neki a 
hírt. 
- Tudod kisfiam, amikor te születtél nekem se volt 
tejem és a szomszéd tehéntől hoztunk tejet. Attól 
lettél ilyen marha. 

* 
Dezső nyafogva panaszolja apjának, hogy nem 
tudja egyedül a házi feladatot megírni. 
- Miről kell írnod? - kérdi az apa. 
- Arról, hogyan élt az apánk múltban és hogy él 
ma? 
- Na, majd én diktálom, írd: a múltban szabadság, 
autó, pezsgő, szálloda, szép lányok, jelenleg pedig 
trolibusz, kisfröccs, Duna part, anyád. 

* 
- Ki tudja nekem megmondani, hogy mikor jó a 
fáról leszedni a gyümölcsöt? – kérdi a tanító néni. 
 Dezső jelentkezik: 
- Amikor a kutya meg van kötve! 

* 
- Apu, tulajdonképpen ki volt Éva? – kérdezi a 
kisfiú 
- Tudod, fiam, ő volt az első nő, aki nem tudott mit 
fölvenni. 

http://zsxd.hu/2011/03/09/az-oszinte-szavak-nem-szepek-a-szep-szavak-nem-oszintek/
http://zsxd.hu/2011/03/09/az-oszinte-szavak-nem-szepek-a-szep-szavak-nem-oszintek/
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Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések  ingyenesek 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: Kovács László 
Levelezési cím: 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 városi sportuszoda parkolójánál. 
 

Nyitva tartás: H-P 1000 – 1200 illetve 1300 – 1700 között. 

 

Megbízható dugulás elhárítás 

 

Hétvégén és ünnepnapokon is! 
Nincs kiszállási díj! 

Tel: 06-70-303-6003 
 

 

 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

Tel: 06-70-623-7443 E-mail: durmics.durmics@gmail.com 

Berzsenyi SZOLÁRIUM és SZÉPSÉGHÁZ 
Százhalombatta, Berzsenyi Dániel u. 14. 

Telefon: +36-70-617-9055. Facebook: Berzsenyi Szolári-

um. 
.Exkluzív  környezet 

3 álló + 4 fekvő szolárium 

Nyitva tartás: 

Hétfő-péntek: 800 - 2100 

Szombat-vasárnap: 900 - 2100 

Non–Stop Szolárium 
Hotel Training külső oldala 

Augusztus 20 utca 

Tel: +36-30-211-0005 

www.oktanszoli.hu 

2 álló + 1 fekvő szolárium 
100 forintos érmével működnek 

100 forintos érmével mű-

ködnek! 

 

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