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Rotáció 
Milyen indokkal lehet személyeket áthelyezni? 

 

Nézzünk először: is mi is az a rotáció? Körforgás, tengely körüli forgás (Magyar Értelmező 
Kéziszótár). Aki e szót a gyakorlatban helytelenül alkalmazza a munkahelyünkön, (esetünkben 
különféle szintű vezetők, irányítók körforgatása) valószínűleg saját magából indult ki, hiszen mindenki 
lecserélhető.  Igen, vannak munkahelyek, pl. ahol a szalag mellett a monotonitás elkerülése érdekében 
a különféle részmunkákat ellátó dolgozókat időnként megcserélik. 

 

Elfelejteni azonban nem 
szabad - nem lekicsinylően 
mondom, - hogy az ott 
tevékenykedők abszolút 
betanított munkát végeznek, 
mely nagyon rövid idő alatt 
elsajátítható. Köztudott, hogy a 
finomítóban a felvételi 
követelmény minimum érettségi, 
de előny, ha szakirányú 
végzettsége is van a jelöltnek. 
Amennyiben közöttünk 
dolgozik, tanulása az állami 
oktatással még egyáltalán nem 
ért véget. Első rendszerkezelői 
munkakörének az ellátásához 
tanulnia kell. Általánosságban az 
adott üzem egyszerűbb 
technológiai részével kezdi. 
Majd jöhet a többi üzemrész - 
területtől függően akár hat-nyolc 
-, ahol mindegyikből írásbeli és 
szóbeli vizsgát tesznek. Egy 
teljes üzem elsajátításához 
bonyolultságtól, mérettől 
függően akár két év is kell. Itt 
még mindig nem állhat meg, hisz 
át kell esnie egy-két 
üzemzavaron, speciális 
technológiai eseményen, 
gyakorlatot is kell szereznie. 
Gondoljunk bele, pl. az 
autószerelő a vizsga után rögtön 
gyakorlott motordiagnoszta? 
Vagy frissdiplomás tervezte a 
Nemzeti Színházat? Ekkor még 
csak az üzemi területen 
dolgozott, a műszerterem 
világába „bele sem szagolt”. 

Egy operátornak, vagy 
műszakvezetőnek ismét tovább 
kell tanulnia, minden 
technológiai folyamatot 
elmélyítve, összefüggéseit 
ismerve, irányítói aspektussal 
megközelítve. Töviről hegyire 
tudnia kell az üzemet, alaposan 
ismerve beosztottai szakmai, 
emberi képességeit. Mindezt 

olyan szinten, hogy adott esetben 
másodpercek alatt felelős döntést 
tudjon hozni. Más területek nem 
feltétlenül igényelnek ennyire 
gyors döntési kényszert, hiszen 
egy pénzügyi területen dolgozó 
szakember ráér áttanulmányozni 
minden adatot, és akár másnap, 
harmadnap is dönthet. A felelős 
döntés gyors meghozatala a 
magasabb szintű (operatív 
üzemirányítók, üzemvezetők) 
vállát is nyomja. 

 

 
A finomító több területén a 

gyors döntéshozatal naponta 
előfordul. Minden vezető előtt 
ismert, hogy nagyon nagy értékű 
technológiai berendezéseket 
kezelünk, irányítunk, mindehhez 
társul a rendkívül veszélyes, 
szabadba kikerülve gyúlékony, 
környezet-, és egészségkárosító 
anyagok nagy mennyisége is.   
"Ki gépen száll fölébe, annak 
térkép e táj” írta nagy költőnk, s 
úgy tűnik ez nálunk is igaz. 

Képzeljük el, elmennénk-e egy 
olyan orvoshoz szemészeti 
problémánkkal, aki azelőtt 
(rotáció) patológián dolgozott.  
Ért hozzá, hisz orvos ő is. 
Elvinnénk-e hozzá családunkat 
is? Persze erre azt felelik a 
szakértőink, hogy az orvosi 
terület meglehetősen specifikus. 

Képzeljük el, a rotáció 
erőltetője elviszi 

személygépkocsiját szerelőhöz. 
Azt a gépkocsit, amiben a 
családja is rendszeresen utazik. 
Mondjuk a példa kedvéért a fék 
nem tökéletes. A szervizvezető a 
rotációra hivatkozva a szintén 
szakvégzettségű 
(közlekedésgépész technikus) de 
hosszabb ideje 
motordiagnosztikával foglalkozó 
kollegájának adja ki a munkát. 
Végül is el tudja végezni. Sőt! 
Szerinte ez kihívás is. Nyugodt 
lelkiismerettel beültetné családját 
a javított autóba? 

Végül, van két kártyajátékos. 
Mindkettő kezében remek lap 
van. Nyerő lapok, a nyeréshez 
szükséges ásszal. Mindkettő 
kezében az ászokat 
megcseréljük.  Tulajdonképpen 
egy nem hozzáértő számára 
szinte semmit nem változtattunk, 
de mégis attól kezdve egyik 
kezében sem nyerő lap lesz. Ki 
nyer?  A bankos. 

Miért ezek a példák? 
Egy kollegám mondta, hogy pl. 

az FCC üzem indítása után, az 
ott dolgozó mérnökök az 
üzemindítás elméleti, és 
gyakorlati folyamatából 
készítették a másoddiplomához 
szükséges munkájukat. A 
kiemelt, stratégiai fontosságú 
üzemek irányítói közép, és 
műszakvezetői szinten most is a 
finomító legjobb elméleti, és 
gyakorlati szakemberei.  Mit 
szeretnék hangsúlyozni? Egy 
összetett üzem irányításának 
elsajátítása minden szempontból 
a technológia, a kémia-fizika 
magas szintű ismeretét igényli. 
Hozzá kell tennem, hogy 
esetünkben nem csak az FCC 
üzemről van szó. A finomító 
többi üzeme is korszerű. 
Irányításához gyakorlott, 
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szakképzett, naprakész 
személyzet igényel. Olyan 
kollegákat, akik a munkaidőnek 

akár az első pillanatában is kellő 
irányítási, és döntési készséggel 
rendelkeznek. 

(folyt. a következő oldalon) 
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Itt jön képbe ismét a „rotáció-
orvos” fejezet. Az éppen rotáló 
kollegáról senki nem gondolja, 
hogy munkakörébe nem tud 
„betanulni”. De! Mi a garancia 
arra, hogy „beiktatása” után egy 
nappal nem kell munkakörének, 
életének legnagyobb döntését 
meghoznia? A rotációt erőltető 
vezető könnyen elintézi; az általa 
odahelyezett irányító, az 
egyszemélyi felelős. 

Megkérdezte-e az illetékes 
felettes, a különféle vezetőket, 
hogy beosztásuk betöltése után 
mennyi idővel hoztak olyan 
döntéseket, melyek után 
nyugodtan hajtották álomra a 
fejüket. Ismétlem nem a 
hozzáértés miatt, sőt itt nem az ő 
hozzáértésüket kérdőjelezném 
meg, hanem a rotációt erőltető, 
csak a számok világában élő 
vezetőknek a szakmai 
hozzáértését.  A számok 
világában elképzelhető, hogy 
szakértő. Biztos tudja, a számok, 
adatok mögött nemcsak gépek, 

technológiák, hanem az ezeket 
működtető, irányító emberek 
adják. 

Szakemberek, munkatársak, ha 
úgy tetszik, „közkatonák”. 

Mégis mire jó a rotáció? 
Bocsánat, de ismét egy példa, 
felsővezetői szemszögből. Van 
egy üzemirányító, vagy egy 
műszakvezető. Meg vagyok 
elégedve vele, jó szakember, 
hibátlanul végzi a munkáját, 
lelkiismeretes. Mégis valamiért 
nem tetszik. Mindenki 
fantáziájára bízom, hogy miért 
nem. „Fogást” nem találok rajta, 
mégis a beosztásából ki akarom 
mozdítani. Egyszerű; rotálok. 
Aki a helyére kerül, csak 
hosszabb idő után lesz az adott 
területen alaposan jártas, ahová 
kerül, azt a területet szintén csak 
kevésbé ismeri? Nem baj majd 
megismeri, hibázik? Annál jobb, 
megvan a „fogás”! 

Itt jött el az ideje, hogy 
hangsúlyozzam: egy állam nem 
csak a kormányából, hanem a 

népéből is áll. Ugyanúgy egy 
cégnek nemcsak vezetői, hanem 
a dolgozói is vannak. (Persze ez 
utóbbiak csak egy költségvetési 
kiadási sor az éves mérlegben – 
legalábbis sokan csak ezt látják 
bennünk). 

Olyan vezetőkre van szükség, 
akikre emberileg, és 
SZAKMAILAG is fel lehet 
nézni. A rotáció közvetlenül a 
„közkatonákat” nem érinti, de 
közvetve feltétlenül. Minden 
hasonlat sántít, de párhuzam 
mégis van; ha egy katonai 
egységben nem a parancsnok a 
legjobb, döntést hozhat, az 
emberei végre is hajtják, a csata 
vesztes lesz, mi több, az 
áldozatok száma is nagy lesz.  

Más nézőpontból nézve, kinek 
is jó a rotáció? A rövidlátó 
bankosnak. 

Afterword: 

A bankos nyer, a casinó 
tulajdonosa veszít. 

 
Bako 

 

Motiváció a jövőképért 
 

Bizonyos vagyok abban, hogy semmit sem tud a Mol menedzsment arról, mekkora 
elkeseredettséggel élik meg a műszakban dolgozó kollégák azt a szinte megkövült hozzáállást, amellyel 
a cég „kezeli” azokat a problémákat, amik speciális, nappali beosztásban nem is tapasztalható 
lelki/fizikai terheket rónak a műszakban dolgozó munkavállalókra. 

 

Hogy is tudhatnának róla, hiszen nem 
kényszerülnek az átlagostól jelentősen eltérő, 
gyakorlatilag tervezhetetlen életvitel mellett a 
munkahelynek, egyben a családnak is megfelelni 
úgy, hogy annak valamennyi fizikai, pszichikai, 
egészségügyi hátrányait kell elviselni. Mindezt úgy, 
mintha éppen olyan normális társadalmi rend szerint 
mennének a dolgok, mint az éjszakánként és 
hétvégeken jól kipihent nappalos kollégáinknál, 
akiknél a természet eredeti rendje szerint változnak 
a munka és pihenőidők. 

Mindezek a műszakosoknál ismeretlen fogalmak, 
hiszen a Mol-ban folyamatos termelés van, és napi 
24 órában történik munkavégzés, amit szervezetünk 
nem normális állapotként kezel, és ezt lehetetlen, a 
„normális munkarendbe járókkal szemben” 
gyorsabban kopó emberi szervezetünkben 
ellensúlyozni. 

A tulajdonos mindezekkel nem foglalkozik, mert 
célja, a minél kisebb kockázattal szerzett, nagy 
profit. Maximalizálják a bevételt és minimalizálják a 
kiadást. A munkaerőt olyan árucikknek tekintik, 
„ami” a profitszerző gépezet egyik alkatrésze - nem 
is titkolt törekvésük minimális költségen birtokba 
venni és alacsony áron dolgoztatni. Álmaik közt 
talán az is szerepel, hogy kötöttségek, szakszervezet 
és munkajogi szabályozás nélkül. 

Mindeközben úgy tűnik, hogy egyes vezetők 
önmaguk motiválásával, minél kedvezőbb saját 
jövőkép kialakításával vannak elfoglalva. Arról 
azonban nem szól a fáma, hogy ki a felelőse annak a 
hatalmas összeg elköltésének, amit véleményem 
szerint hibásan megítélt, ráadásul nem is váratlanul 
bekövetkezett esemény miatt, rozoga stratégiával 
költöttek el saját részvényre. 

A kormány is teszi a „dolgát”: a dolgozó 
rétegekkel akarja megfizettetni a pénzügyi stabilitás 
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árát, ugyanakkor felmenti a pénztőkét és a 
spekulatív tőkét az általa előidézett válság 
következményeinek, és anyagi terheinek vállalása 
alól. 

Az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésén Veres 
János kimondta: 2009-ben a kormány 2,7 százalékos 
reálbér- csökkenéssel számol. 

B J 
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Az ÜT és a Szakszervezetek erősítik egymást 
Létszámleépítésekre vezérigazgatói válasz december 8-án 

 

A 13 fős üzemi tanácsba tizenkét Bányász jelölt és egy Vegyész képviselő jutott be. Ilyen esetben 
természetesnek tűnik, hogy a jelentős többségben lévő Bányász Szakszervezet képviselői közül 
választják vezetőjüket, már csak azért is, mert a korábbi elnököt is ők adták. Az élet azonban olykor 
rácáfol az előzetes várakozásokra, hiszen alakuló ülésükön Bakos Ernőt, a Vegyész Szakszervezet 
képviselőjét választották ÜT elnöknek, aki a Dunai Finomítóban 30 évig dolgozott három műszakban, 
ismeri az ott dolgozók körülményeit, gondjait és nem utolsósorban, hosszú évek óta ÜT tag, és így itt is 
széleskörű tapasztalatokkal rendelkezik. Korábban sikeresen adott be törvénymódosító javaslatokat, 
amit az országgyűlés el is fogadott. Ezek az ünnepi pihenőnapokról és a műszakváltási időről szóltak. 

 

- Ezelőtt alelnöke voltál, 
mostantól elnöke vagy az üzemi 
tanácsnak. Működéseteket 
tekintve minden marad a 
régiben? 

- Munkatársaink visszajelzése 
és a mi megítélésünk szerint is 
jelentős eredményeink között 
tarthatjuk számon, az ÜT. 
átlátható, nyílt működését (a 
jóléti keret felhasználásának 
nyilvánossága, dolgozói 
fórumokkal, üzemlátogatással 
egybekötött kihelyezett ülések 
stb.), a közvetlen személyes 
kapcsolat kialakítását 
munkatársainkkal, a 
tárgyilagosságot, a felelősség 
felvállalását a munkavállalók és a 
munkáltató közötti közvetítés 
során. Ha kellett 
kezdeményezést, közvetítő 
szerepet vállaltunk (jubileumi 
jutalom, terepi és műszakos 
dolgozók korengedményes 
nyugdíjazása). 

Ezeket is szeretnénk megőrizni. 
A hiányosságokon szeretnénk 
javítani: a munkatársak felé 
történő kommunikáción (a MOL 
CIP-en lehetőségünk lesz rá), az 
ÜT. tagok folyamatos képzését 
(hat új tagunk van), szabályzatok, 
utasítások szakszerűbb 
véleményezését, szükség esetén 
erőteljesebb közvetítői 
szerepvállalást a szakszervezetek 
és a munkáltató között. 

-Felkészültséged, képességeid 
nem megkérdőjelezve, komoly 
feladat lesz pótolni a 

köztudottan tárgyilagos, a 
munkavállalók érdekeit is szem 
előtt tartó Murin János 
elnököt, akivel az utóbbi három 
évben, szoros 
együttműködésben dolgoztál, 
hiszen te voltál az ÜT alelnöke. 

- Úgy gondolom, nemcsak 
János volt tárgyilagos a 
munkavállalókkal szemben, 
hanem az Üzemi Tanács minden 
tagja és bízom benne, hogy 
döntéseinkben és 
megnyilvánulásainkban ez meg is 
jelent. 

Ebben a kérdésben hagyományt 
szeretnénk teremteni. 

 

 
 
- Egy régóta fennálló 

félreértés eloszlatásában kérem 
segítséged – a teljesség igénye 
nélkül: mi az ÜT feladata? 

- A vállalat vezetése a 
tulajdonosok érdekében 
profitorientált, a piaci 

alkalmazkodást szolgáló 
döntéseket érdekelt meghozni.  
Az Üzemi Tanács feladata, – 
mint a munkavállalók érdekeinek 
képviselője – hogy a döntések 
szociális hatásainak 
átgondolásához segítséget 
nyújtson, információkat, 
javaslatokat, szempontokat adjon 
a humánusabb megoldásokhoz. 
Befolyásolja a vezetést, hogy ne 
csak gazdaságossági 
megfontolások alapján 
szülessenek döntések, 
munkavállalói érdekeket is 
vegyenek figyelembe. 
Döntéseinkben szem előtt kell 
tartani, hogy csak egy erős, 
fejlődni képes vállalat tudja a 
magasabb bér lehetőségét kínálni 
a munkavállalóknak, mely 
lehetőséget a szakszervezeteknek 
kell kihasználni a KSZ. 
megállapodás keretein belül. 
Egyszóval az Üzemi Tanács a 
munkavállalók képviselete a 
vezetésben. 

- Tudnál példát mondani, az 
üzemi tanácsi 
érdekképviseletre? 

- Az Üzemi Tanács csak a 
meggyőzés lehetőségével tud 
élni, de kezdeményezhetünk is. 
Az elmúlt időszakban a 
munkáltató gazdaságossági 
megfontolásból négy logisztikai 
telephelyet zárt be. A tisztes 
elbocsátás lehetőségén túl, 
javasoltuk az áttelepülési 
program felújítását (mely annak 
idején a Zalai és a Tiszai 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


finomítók desztillációs 
üzemeinek leállítása idején 
született), melynek keretében a 
bezárt telephelyek dolgozóinak 
harmada továbbra is a Mol-ban 
dolgozhat. Szándék és lehetőség 

esetén volt kollégáinknak 
továbbra is van esélyük a 
meglévő telephelyekre 
visszajönni dolgozni. Egy másik 
példa: jelentős szerepünk volt a 

korengedményes nyugdíj 
visszahozásában. 

 
 

(folyt. a következő oldalon) 
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- A szakszervezetek és az 
üzemi tanács két, egymástól 
függetlenül tevékenykedő 
szervezet. Lehet közöttük 
együttműködés? 

- Nemcsak lehet. Kötelező! 
Mindannyian munkavállalói 
érdeket képviselünk, még akkor 
is, ha az eszköztárban és a 
jogosítványokban különbségek 
vannak, valamint más-és más 
szempontokat kell figyelembe 
venni a működésben. Az Üzemi 
Tanács a munkáltatótól szinte 
minden információt megkap (a 
munkavállalóktól meg kell 
szereznie), hogy kellő ismeretek 
birtokában tudjon véleményt 
formálni. Az üléseinkre a 
reprezentatív szakszervezetek 
elnökeit meghívjuk, így a kapott 
információt megosztjuk. 

Együttműködve csak erősíthetjük 
egymást. 

- Úgy tudom, „terepjáró” 
ember vagy. Pontosabban: 
szívesen mész az emberek közé 
tájékozódni. 

- Három évig voltam a 
Termékelőállítás és 
Kereskedelem Divízió Üzemi 
Tanács elnöke, majd az utóbbi 
három évben a Mol Nyrt. ÜT. 
alelnöke. Murin Jánossal, az Mol 
Nyrt. teljes területét bejártuk 
tapasztalatszerzés céljából. Így 
megismerkedhettem az ott 
dolgozók munkakörülményeivel, 
problémáival, hiszen valós 
véleményt csak a lehető legtöbb 
információ birtokában lehet 
nyilvánítani. 

- Nem műszakos, nappalos 
körökben elterjedt az a 

mendemonda, hogy 10 
százalékos létszámleépítésre 
készül a Mol Nyrt. Van ennek 
valóságalapja? 

- Erről nincsenek 
információink. Mi minden valós 
és valótlan hírnek szeretünk 
utánajárni, mert a szóbeszédnek 
jobb elejét venni, a 
megalapozottakra pedig minél 
előbb szeretnénk reagálni. Ebben 
az esetben közvetlenül 
Vezérigazgató úrtól lesz módunk 
a december 8-i, ÜT. ülésen 
választ kapni. Az Üzemi 
Tanácsban a legelső szempont a 
munkahelyek védelme és az 
ehhez biztosított törvényi 
lehetőségekkel az üzemi tanács 
az elkövetkezendő időszakban is 
maximálisan élni fog. 

Brunecker Jenő 
 

A számítógép billentyűzete fertőzőbb, mint a WC-ülőke 
 

A Which? nevű angol fogyasztóvédelmi csoport 
véleménye szerint a hivatalokban, közösségekben 
használt számítógépes billentyűzetek sokkalta 
nagyobb egészségügyi kockázatot hordoznak, mint a 
közös illemhelyek WC-ülőkéi.  

A csoport által felkért szakértők egy átlagos 
londoni hivatal billentyűzeteit vizsgálták meg, s a 33 
eszközből négyen találtak egészségre káros 
mikrobákat, egyen pedig ötször annyi baktériumot, a 
határérték 150-szeresét mutattak ki, mint az iroda 
illemhelyének ülőkéin – az egészségügyi 
szakemberek e billentyűzet azonnali eltávolítását és 
fertőtlenítését rendelték el.  

Ahogy Peter Wilson mikrobiológus plasztikusan 
kommentálta az eredményt a BBC-nek: „…az van a 
billentyűzeten, ami használójának orrában és 
beleiben…”.  

A Which? közleménye felhívja a figyelmet, hogy 
a hivatalokban használt billentyűzeteket igen ritkán 
tisztítják (a becslések szerint az emberek 10 
százaléka soha, 46 százalékuk pedig legfeljebb 
havonta egyszer tisztítja meg a használt 
billentyűzetet), s egy fertőzött alkalmazott 
megbetegítheti a munkatársait, ezért rendszeres és 
alapos tisztítást ajánl az ilyen munkahelyeken. 

(itcafé) 
 

Veszélyben a korengedményes nyugdíj 
 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) honlapján egy kérdésre adott válaszból 
kiderül: ha marad a jelenlegi szabályozás, jövő évtől megszűnik a korengedményes nyugdíj. 
 

Jövő évtől - a már korábban elfogadott jogszabályok 
alapján - legkorábban 59 évesen kérhetik nyugdíjuk 
megállapítását a nők akkor, ha legalább 37 éves 
munkaviszonyuk van. 
Eddig a csökkentett nyugdíjra már 33 év 
munkaviszonnyal szert lehetett tenni, és azoknál a 

nőknél, akik ennél kevesebb időt dolgoztak, minden 
egyes gyerek egy hiányzó évet pótolt. 
A feltételek is szigorodnak: januártól mindenki, aki 
az előre hozott nyugdíjba vonulás mellett dönt, 
csökkentett ellátással számolhat, ha nincs meg a 40 
év munkaviszonya, és nőknél sem veszik 
figyelembe a felnevelt gyerekek számát. 
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Akiknek tehát három évük hiányzik a 62 éves 
"irányadó" korhatártól, és 37 év szolgálati időt 
tudnak igazolni - ez megint csak a nőket érinti -, 
10,8 százaléknyi nyugdíjcsökkenéssel 
számolhatnak, míg azoknál, akiknek 38 év 
munkaviszonyuk van, 7,2 százalékos a mérséklés. 
2013-tól a férfiak és a nők egyaránt legkorábban 60 
éves korukban kérhetik öregségi nyugdíjuk 
megállapítását, és ez az ellátás csökkentésével jár. 

Jövőre várhatón mintegy három százalékkal 
emelkednek az öregségi nyugdíjak, ám - ha 
elfogadják Szabó Lajos képviselői indítványát - ez a 
továbbiakban nem vonatkozna automatikusan a 
nyugdíjminimumra. 
Előterjesztése alapján ugyanis évről évre a kormány 
rendelkezne a legkisebb öregségi nyugdíj 
összegéről. 

Nol 
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Üzemi Tanács választás és a fordulók közötti különbségek 
 

No comment 
 

Az Olajág nem indult a III. fordulóban 
 

 

             Forduló         I       II       III       %      %      % I II 
Leadott szavazatok 3896 3929 3307      
Ebből érvénytelen 77 132 84      
Ebből érvényes 3819 3797 3223      
Leadott szavazatok száma 41725 25093 20743   Batta: 1078 1500 
         
Vegyész 11205 8877 6487 26,85 35,38 31,27   
Olajipari 7681 3378 4787 18,41 13,46 23,08   
Egyéni 1197 869 1111 2,87 3,46 5,36   
Bányász 14377 8037 8358 34,46 32,03 40,29   
Olajág 7265 3932 0 17,41 15,67    
         
     II-III ford. I-II I-III  
Perjésiné Kovács Katalin 1059 1204 1277  73 145 218  
Vágó Árpád 1044 1126 1256  130 82 212  
Kis Bálint 1074 1165 1251  86 91 177  
Komoróczyné Ladányi Judit 1103 1178 1221  43 75 118  
Török Károly 1078 1149 1190  41 71 112  
Horváth András 977 1121 1085  -36 144 108  
Zilahy Zoltán 967 1094 1078  -16 127 111  
Tüske Árpád 1075 1312 1037  -275 237 -38  
Papacsek Károly 997 1295 1005  -290 298 8  
Bognár Piroska 975 1377 975  -402 402 0  
Ferenczi János 800 1206 910  -296 406 110  
Pénzes Lajos 851 1165 870  -295 314 19  
Gaál Erzsébet 829 1297 857  -440 468 28  
Fórisch Géza 824 1225 833  -392 401 9  
Hasznosi Gyula 717 554 792  238 -163 75  
Horváthné Deák Annamária 677 504 715  211 -173 38  
Csiki Antal 696 493 680  187 -203 -16  
Müller Csaba 584 458 668  210 -126 84  
Nagy Zoltán 567 463 642  179 -104 75  
Várdai Kriszián 574 446 646  200 -128 72  
Kohán József 683 460 644  184 -223 -39  
Kószóné Veszprémi 
Gabriella 482 490 647  157 8 165  
Éblné Németh Margit 472 379 464  85 -93 -8  

 

Hogyan válasszunk karácsonyfát? 
 

December elején indul a karácsonyfa-biznisz. Egészen szentestéig válogathatunk a szebbnél szebb 
fenyők közül. A fa méretének csak pénztárcánk (és nappalink belmagassága) szab határt. A döntésnél 
nyugodtan legyünk válogatósak: egyáltalán nem mindegy, milyen fenyőfajt viszünk haza. 
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Melyik legyen? 
Az egyik faj illatos, de hullnak a tűi, a másik 
tartósabb, de kevésbé természetes látványt nyújt stb. 
Ez a kis összefoglaló azoknak szól, akiknek nincs 
határozott elképzelésük a megvásárlandó fajt 
illetően, illetve nem szeretnének a fenyőfaárus 
szakértelmére hagyatkozni. Ha pedig konténeres 
vagy földlabdás fácskát vásárolunk, nem mindegy, 
hogy kiültetés után mire számíthatunk. 

Csak frisset! 
A kivágott fenyőfák frissességét még vásárlás előtt 
célszerű megállapítanunk. Állítsuk fel a fácskát, és 
tönkjével üssük a talajhoz. Ha hulló tűleveleket 
látunk, akkor válasszunk másik fát (vagy kérjünk 
árengedményt). Hajlítsuk meg a fenyő egyik tűjét: 
ha gyorsan kirúgja magát, akkor friss, ha görbe 
marad, akkor már kiszáradóban van a fa. 
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Akinek humora van mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

 

Ha egy problémát kimondasz, félig már meg is 
oldottad 

* 
Idegeskedni annyi, mint mások hülyesége miatt 

önmagunkon bosszút állni. 
* 

Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, 
mint egy év beszélgetés alatt 

* 
A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi 
év volt életedben, hanem hogy mennyi élet volt 

éveidben 
* 

A tegnap történelem. A holnap rejtély. 
A mai nap: ajándék. 

* 
A tanítók csak az ajtót nyitják ki, 

belépned neked kell. 
* 

Az akadály az a rémisztő dolog, amelyet akkor 
látunk, ha levesszük szemünket a célról. 

* 
Aki gondolkodik, az akar, aki álmodozik, 

az más akarata szerint él. 
* 

Ne keresd annak a nőnek kegyeit, aki egykor 
azt mondta neked, hogy gyűlöl. 

* 
Nem beszélgethetsz délután öttől fél hatig 
Istennel, ha napközben úgy éltél, mint egy 

disznó. 
* 

A focimeccsen a lelátóról egy nő állandóan be-
bekiabál a pályára: 

- Tuskó bíró! Te féleszű! A rosseb egye meg azt 
a ragyás pofádat! 

Az egyik néző, akit már nagyon idegesít, beszól 
neki: 

- Hagyja már azt a szegény bírót, nem tett semmi 
rosszat! 

Mire a nő: 
- Ne mondja már! Én azt jobban tudom! Elvégre 

mégiscsak az én férjem, nem a magáé! 
* 

Bemegy egy ember a bankba. 
- Jó napot! Be szeretnék tenni az önök 

bankjába tízezer forintot, de nem merem, mert 

nem tudom, hogy visszakapom-e a pénzem, ha 
önök nem tudnak kifizetni. 

- Nyugodjon meg kedves uram, ha mi nem 
tudjuk kifizetni önt, akkor a megyei fiókunk 
fogja önnek kifizetni a pénzt. 

- És ha ők sem tudják kifizetni? 
- Akkor sincs semmi gond, akkor a Budapesti 

központ fogja kárpótolni önt. 
- És ha az egész bank csődbe megy? 
- Nézze, a kormány erre a célra létrehozott 

egy alapot, és abból fizeti ki önt. 
- És ha a kormány is megbukik? 
- Most mondja meg őszintén uram, ha 

megbukik a kormány, az nem ér meg önnek 
tízezer forintot? 

* 
Meghal a csapodár férj. A felesége a következő 

gyászjelentést jelenteti meg: 
- Szeretett férjem AIDS-ben elhunyt. 
Megkérdezi az anyja: 
- Lányom, miért írattad ezt a marhaságot? Hiszen 

a férjed autóbalesetben halt meg! 
- Persze! Csak gondoltam megijesztem a 

szeretőit. 
* 

A férjet padlósúrolás közben találja otthon a 
barátja. 

- Hát megmondom neked őszintén, nekem 
ilyesmit eszembe se jutna csinálni - mondja 
elismerően. 

- Nekem sem - válaszolja a férj. - A feleségem 
találta ki. 

* 
Partizán hadinapló. 
Hétfő: Ma véres harcok árán kivertük a nácikat a 

kiserdőből. 
Kedd: A gaz nácik visszafoglalták a kiserdőt. 

   Szerda: Feláldoztuk a fél sereget, de megint a 
miénk a kiserdő! 

Csütörtök: Ma kijött a csősz a kunyhójából és 
mindenkit elzavart a francba. 

* 
János bácsit rablók támadják meg éjszaka a 

belvárosban. János bácsi kiabálni kezd: 
- A miniszterelnök mondjon le! A 

miniszterelnök mondjon le! 



Alig hangzik el a kiáltás, egy tucat 
rohamrendőr, gumibotot lóbálva rohan a 
helyszínre. 

- Miket ordibál itt maga fasiszta?! 
- Miért, ha segítségért kiáltottam volna, 

maguk idejönnek??? 
* 

- Miért van a méheknek királynőjük? 
- Mert ha kormányuk volna, nem lenne méz. 

* 

Kiss és Kovács ülnek a fodrásznál. Először 
Kiss fodrásza végez a borotválással, és kérdi: 

- Uram, kér egy kis kölnit? 
- Inkább nem, mert a feleségem azt fogja 

hinni, hogy a kuplerájban jártam. 
Kovács is végez. 
- És Ön kér egy kis kölnit? 
- Kérek, az én feleségem ugyanis nem tudja, 

milyen szag van a kupiban. 

 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

A Tárnoki-szőlőhegyen 240 négyszögöles, szépen gondozott, parkosított telek, termő 
gyümölcsfákkal, 40 négyzetméteres faházzal, szoba-konyha- fürdőszoba-terasz eladó. 

Hideg- meleg-víz, villany-fűtés, telefonvonal-riasztó. 
A "Pici" buszmegállótól 3 perc gyalogút, illetve 100 méteres magán autóúton közelíthető meg, 

 

Eladási ár, lakhatóan berendezett és bútorozott faházzal: 5.000.000.-Ft. 
 

Telefon: 06-20-772-5730 

ELADÓ LAKÁS! 
 

Százhalombattán, a Móricz Zsigmond közben eladó egy 50 m2-es, két szobás harmadik 
emeleti panellakás. 
 

Irányár: 9,2 millió forint 
 

Érdeklődni lehet: 06-20-965-2708-as telefonszámon 
 

ZALAKAROSON ! 
 

ÜDÜLŐSZÖVETKEZETI TAGSÁG (Napfény Üdülőszövetkezet) ÉVI 2X2 HETES ÜDÜLÉSI 
JOGGAL ELADÓ. 

 
AZ ÜDÜLÉSRE 1,5 SZOBÁS APARTMANBAN VAN LEHETŐSÉG KÖZVETLENÜL A FÜRDŐ 

SZOMSZÉDSÁGÁBAN. 
 

Eladási ár: 450 eFt 
A jog fenntartása évente mintegy 80-85 eFt. 

 
2009-ben április 29-május 12. és október 28-november 10 

2010-ben március 31-április 13. és szeptember 29-október 12. 
2011-ben március 2-15. és augusztus 31-szeptember 13. 

 
A turnusok közvetlen hozzátartozóknak átadhatók! 

 
Érdeklődni hétköznap a 93/313-040/71668-as telefonszámon lehet. 

 

Középkorú hölgy, Százhalombattán gyermekfelügyeletet és takarítást vállal! 
 

Tel: 06-20-5863-756 

H é t v e z é r  É t t e r e m  
 

Szeretettel várunk mindenkit, akik elfogadható áron, kultúrált körülmények között, udvarias kiszolgálás mellett, 
ízletes falatokra vágynak! 

Ingyenes  házhozszállí tás Százhalombatta  e g ész  terül e té n! 
Nyitva: Hétfő-csütörtök: 1130-2100, Péntek-szombat: 1130-2200, Vasárnap: 1130-1700 

Százhalombatta Óváros, Kossuth L. u. 2. - a focipálya mellett. 
Tel: 20/462-7955 
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