
 

XXIV. évfolyam  Honlapunk: www.olajipariszakszervezet.hu   2019 március 

 

Önmagadért-velünk!  
 

 

 
 

A porond mögötti tennivalókat a munkavállalók felügyelik! 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


 
Drótpostacímünk: olajipariszakszervezet@mol.hu

 

Márciusi ifjak forradalma 
V. Ferdinándot lemondatták, a lázadó magyarokra pedig véres megtorlás várt 
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1848 kora tavaszán minden este tucatnyi nagyreményű fiatalember pipázott a Pilvax kávéházban. 

Szürcsölgették a híresen jó budai borokat, viccelődtek a szivarjából bodor füstfellegeket eregető fiatal-

asszonnyal, Petőfiné Szendrey Júliával, aki modern szellem és író is volt, így ott ülhetett közöttük. 
 

S ha ott ült, bele is szólt a vitákba: mit kellene tenni 

annak érdekében, hogy a magyar név megint szép 

lehessen, méltó régi nagy híréhez. Mindegyikük vi-

dékről került Pestre, és tökéletesen tisztában volt vele, 

hogy a gyorsan fejlődő város hamarosan az ország 

középpontja lesz. 

Tudták, József-napra nemcsak a közeli falvakból, de 

távolabbról is sokan jönnek olyan férfiak és nők, akik 

venni, eladni és híreket hallani akarnak. Érdekük az 

országos gondok megoldása, amiről immáron hóna-

pok óta vitáznak Pozsonyban. A pilvaxosok közül 

nem mindenki követte harciasságban a radikális szel-

lemet, de valamennyien elégedetlenek voltak a tekin-

télyes férfiakból alakult Ellenzéki Kör nézeteivel. 

Mégis keresték velük a kapcsolatot. 

Elhatározták, hogy a vásár alkalmából lakomát 

szerveznek, és azon ismertetik saját javaslataikat. 

Petőfi Sándor tudta, az itt összegyűlők nem lelkesed-

nek az akasztásokért, ezért megírta a Nemzeti dalt, s a 

nemzeti egységre gondolva hirdette: „ide veled, régi 

kardunk!” Nem számított, hogy ő, aki nem tartozott a 

nemesek közé, nem örökölhette ősei kardját: a nemzet 

egységére – együttműködésére – volt most szükség. 

A teendőkről vitáztak március 14-én este is, amikor 

megérkezett a bécsi hajó a nagy hírrel: a császárvá-

rosban kitört a forradalom. 

 Az nem lehet, gondolták, hogy megint lemarad-

junk. Megbeszélték, másnap korán találkoznak, és 

kikényszerítik, hogy cenzúra nélkül sokszorosítsák 

írásaikat. Mire a Landerer nyomda elé értek, ezernél 

is többen voltak. 

Az öreg nyomdász azonban ellenállt. Megtagadta az 

engedelmességet, és fölment a szedőterem fölötti 

lakásába. Legényei azonban engedély nélkül is neki-

álltak, hogy kiszedjék a Nemzeti dal és a Tizenkét 

pont szövegét. Ez az akkori körülmények között idő-

igényes feladat volt, el is tartott délig, mire elkészül-

tek a – mi fogalmaink szerint két rövid – írás lehúzá-

sával, megszárításával. 

Végül forgalomba hozható állapotban átadhatták a 

megrendelőknek. A diadalmas fiatalok tudták, ilyen-

kor Pesten mindenki ebédel, ők sem tehetnek mást. 

Előtte azonban elrohantak friss és cenzúrázatlan – így 

már önmagában sajtószabadságot hirdető – írásaikkal 

az egyetemre és más intézményekbe, ahol kihirdethet-

ték, hogy délután mindenkit várnak a Múzeum kertjé-

be. 

Hála a sok diáknak és a vásárra érkező vidékieknek, 

meglepően nagy tömeg gyűlt össze. Tízezrek ismétel-

ték harsány egyetértéssel: „Esküszünk, esküszünk, 

rabok tovább / Nem leszünk.” 

A szervezők nem elégedtek meg ennyivel: fölszólí-

tották a tömeget, menjenek a Városházára. Ott a ta-

nácsnokok már tudták, hogy valami alakulóban van. 

Az ablakon kitekintve első gondolatuk az volt, hogy a 

katonaság segítségét kérik. 

A parancsnok azonban ugyancsak tudott a bécsi for-

radalomról, ezért kellően bizonytalan volt saját felet-

teseinek még a kilétében is ahhoz, hogy beavatkozzék 

valamibe, amiben nem kell feltétlenül részt vennie. 

Nem adott katonát. A forradalmi tömeg vezetőitől a 

városi tanács csak a rend fenntartását kérte. Rendbon-

tásra nem került sor. 

A fiatalok gyorsan kijelölték az új feladatot: át Bu-

dára, a Helytartótanácshoz! A tömeg akadálytalanul 

följutott a Várba, a Helytartótanács épülete elé, s 

gyorsan megegyezett az urakkal, hogy a tizenkét pont 

egyike sem tartozik a legfőbb magyarországi kor-

mányszerv döntési hatáskörébe. Ismét ki kellett vala-

mit találni, és a Helytartótanács ebben partnernek 

bizonyult: kiengedték a fogságból Táncsics Mihályt. 

Az 1847 óta folyamatosan ülésező rendi országgyű-

lésről ekkor még senki nem tudhatta, hogy az utolsó 

lesz. Pozsonyban az alsótábla március 3-án elfogadta 

Kossuth Lajos felirati javaslatát a kívánt változások-

ról. 

Az Ellenzéki Kör tagjainak megbízásából odaérke-

ző Irányi Dániel a pesti teendőkről Kossuthtal egyez-

tetett, majd miután visszatért Pestre, Irinyi József 

tizenkét pontba foglalta a legfontosabb követeléseket. 

Ezt jóváhagyásra Pozsonyba is elküldték. E szövegből 

alakította ki a (ránk maradt) nyomtatott változatot 

március 15-én reggel Jókai Mór, Bulyovszky Gyula, 

Vasvári Pál és Petőfi Sándor. 

Nehéz megmondani, a 13-i bécsi forradalom kirob-

banásához mennyiben járult hozzá Kossuth egy Po-

zsony-Pressburgban németül megjelent, rendkívül sok 

példányban kinyomtatott újságcikke, de annyi bizo-

nyos, hogy az ottani forradalmárok lelkesen olvasták. 

Az országgyűlés küldöttségét 15-én reggel magyar 

zászlóval föllobogózott gőzös vitte a közeli Bécsbe, s 

két nap múlva, 17-én – a törvényességre gondosan 

vigyázva – V. Ferdinánd teljhatalommal ruházta föl 

István nádort, aki megbízta gróf Batthyány Lajost az 

önálló magyar kormány megalakításával és vezetésé-

vel. 

Másnap az országgyűlés elfogadta a köztehervise-

lést, az úrbéri szolgáltatások és a papi tized megszün-

tetését: a függetlenségre vágyó Magyarország elkezd-

hette a szükséges reformok végrehajtását. 

 
(folyt. a következő oldalon) 
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A kinevezett felelős minisztérium csak Budán, illet-

ve Pesten tudott gyorsan működésbe lépni, személyi 

állományát nagyrészt az itt lévő kormányhivatalok 

biztosították. Ide hívták össze az évenkénti ország-

gyűlést is. A törvény előtti egyenlőség elve sem lehe-

tett vita tárgya, noha megvalósítása számtalan nehéz-

séggel járt. 

A Nemzeti őrsereg csíráját a pesti nemzetőrség 

megszervezése jelentette. A Nemzeti Bank követelése 

benne volt a pénzügyi önállóság szükségességének 

többszörös hangoztatásában, de csak sok évvel ké-

sőbb jött létre. 

Az unió Erdéllyel azáltal valósult meg, hogy a ná-

dor csak egy miniszterelnököt és kormányt hagyott 

jóvá, Erdély különállásáról komolyabban szó sem 

esett. A legkényesebb pont a katonaság esküje volt és 

maradt is a Habsburg Birodalom széteséséig. Végül 

magyarul nem is tudó tisztek sokasága a magyar kor-

mányra tett esküje alapján harcolta végig a szabad-

ságharcot. 

Mert az engedékeny V. Ferdinándot gyorsan le-

mondatták, a lázadó magyarok elleni harcot pedig 

megindították. Végső soron az „oszd meg és ural-

kodj” elve sikeresnek bizonyult, de megásta a biroda-

lom sírját. 

A Batthyány-kormány ellen uszított horvátok, szer-

bek, románok és szlovákok a bosszúállási, gyilkolási, 

rablási, gyújtogatási lehetőségek mellett rádöbbentek 

önálló nemzeti érdekeikre, amelyeket csak a magya-

rokéval szemben láttak kivitelezhetőnek. 

Amíg fegyvert nem fogtak ellenünk, kevesen gon-

doltak arra, hogy azért, mert más nyelvet beszélnek, 

más nemzethez is akarnának tartozni. Keserves tanul-

ság. 

A fiatalok ugyanakkor a végsőkig kitartottak márci-

us tizenötödike nemzeti egységet kívánó szelleme 

mellett, hogy Magyarország magyar ország legyen. 
 

Taxner Tóth Ernő  

A szerző irodalomtörténész, professor emeritus 

 

 

 
 

Szabad sajtó udvarnak nevezte el ezt a házat Petőfi Sándor a nagy magyar költő, az 1848. március 15-

én benne lejátszódó történelmi események emlékére. Itt működött 1840-től Landerer és Heckenast 

Nyomda- és Kiadóvállalata. 

 

Itt adták ki Kossuth Lajos Pesti Hírlapját, majd az Életképeket: Petőfi Sándor, Jókai Mór és a forradalmi ifjú-

ság folyóiratát. 1848. március 15-én a magyar ifjúság vezetői: Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi 

János és mások lefoglalták a nyomdát, kinyomtatták a Tizenkét Pontot és a Nemzeti dalt. Később itt készítették 

elő a Kossuth-bankók nyomódúcait. 

A 1854-ig itt működött nyomda helyén nyílt meg a Kammon Kávéház, a fiatal magyar írók, költők és művé-

szek találkozóhelye. Egykor e házban lakott Arany János, Bajza József, Garay János, Kossuth Lajos, Kultsár 

István és Vörösmarty Mihály is. 
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Munka törvénykönyve változások 2019  
Kedvező változások a munkát vállalóknak 

  

Nem sok, de annál nagyobb port kavaró változásokat hoz 2019., a Munka törvénykönyvében. Alábbi-

akban bemutatom, illetve ahol szükségét érzem, értelmezem a többségünket érintő főbb pontokat. 
 

Rendkívüli munkaidő 

Nincs változás azzal kapcsolatban, hogy teljes 

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a 

munkáltató naptári évenként 250 óra rendkívüli mun-

kaidőt rendelhet el. Ez a szám kifejezetten a két fél 

írásbeli megállapodása esetén emelhető 400-ra. Tehát 

kollektív szerződés hiányában +150, kollektív szerző-

déssel +100 óra túlmunkát jelent az eddigi, évi 250, 

illetve 300 órán felül. 

A munkavállaló a megállapodást mindkét esetben a 

naptári év végére mondhatja fel. 

A rendkívüli munkaidőt arányosan kell alkalmazni, 

ha 

 a munkaviszony évközben kezdődött, 

 határozott időre vagy 

 részmunkaidőre jött létre. 

Felmondási tilalom 

Fentiekkel összhangban bekerült a Mt.-be, hogy 

nem lehet munkáltatói felmondás indoka az, ha a 

munkavállaló nem vállalja a + 150 óra – vagy kollek-

tív szerződés esetén a + 100 óra – rendkívüli munka-

időt, ezért nem írja alá az ezzel kapcsolatos megálla-

podást, esetleg naptári év végére felmondja azt. 

Munkaidőkeret 

A munkaidőkeret tartama alap esetben továbbra is 

legfeljebb 4 hónap vagy 16 hét, illetve bizonyos ese-

tekben 6 hónap vagy 26 hét. (pl. megszakítás nélküli, 

a több műszakos, a készenléti jellegű munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló esetén) Ami változás 

2019-től, hogy kizárólag kollektív szerződés rendel-

kezései szerint a munkaidőkeret tartama az eddigi 12 

hónap helyett legfeljebb 36 hónap, ha ezt objektív 

vagy műszaki vagy munkaszervezési okok indokol-

ják. Az „objektív” szó is frissen került be a jogsza-

bályba, ami azért megnyugtató lehet mindannyiunk 

számára 

Kiegészítésre került a Mt. 165. §-a, miszerint ha 

kollektív szerződés rendelkezése szerint 36 hónap a 

munkaidőkeret, akkor órabéres munkavállalóval csak 

kollektív szerződés rendelkezése szerint köthető attól 

eltérő megállapodás, hogy a munkáltató a munkabért 

az adott hónapban irányadó általános munkarend sze-

rinti munkanapok számának, és a napi munkaidőnek 

az alapulvételével számolja el és fizeti ki. Tehát kol-

lektív szerződés rendelkezése nélkül a felek nem álla-

podhatnak meg abban például, hogy a munkáltató a 

ténylegesen ledolgozott órák alapján fizeti ki munka-

vállaló részére a munkabérét. 

Munkaerő kölcsönzés 

Kiegészítésre került a Mt. 298. § (5), miszerint 

2019-től a Kormány felhatalmazást kap arra, hogy a 

munkaerő-kölcsönzésért a kölcsönbeadónak fizetendő 

minimális kölcsönzési díjat is rendeletben állapítsa 

meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja 

elő. 

Remélem, hogy minden érintett megtalálja a válto-

zásokban azt, ami pozitív lehet számára az új évben. 
 

Szörényi Marianna szakértő 

www.5percado.hu   

 

Nem várt sikerrel zajlott le a figyelmeztető sztrájk a paksi atomerőműben 
 

A Paksi Atomerőmű szakszervezetei sikeresnek értékelték a 2019. március 2-án lezajlott figyelmeztető 

sztrájkot, sajtóközleményüket az alábbiakban közöljük. A paksi atomerőmű fegyveres biztonsági őrség 

kiszervezésben érintett munkavállalói - akiknek ma délelőtt munkaidő volt elrendelve - 11 óra és 13 óra 

között végrehajtották 2 órás figyelmeztető sztrájkjukat. 
 

Ez idő alatt az állomány többi tagjának a szakszer-

vezet tartott tájékoztatót a paksi atomerőmű előtt ta-

lálható szoborparkban, amely lehetőséget a munkálta-

tó is kihasználta és mind szóban, mind írásban tájé-

koztatta a munkavállalókat a munkakörülményeik 

változásáról. 

A nem várt siker pedig, hogy a kiszervezésben érin-

tett munkavállalókat a munkáltató a mai nappal fel-

mentette a fegyveres szolgálat teljesítésének kötele-

zettsége alól és március 7. napjáig eltekintett a mun-

kavégzési kötelezettség teljesítésétől is. Az intézkedés 

alapja a szakszervezetek feltételezése szerint a folya-

matos sztrájktól való félelem. A kiszervezésben érin-

tett munkavállalóknak adott tájékoztató alapján már-

cius 7 és 22 között általános munkarend szerint reggel 

7:00 és délután 15:20 között kell a munkaidejüket 

letudni. A munkavállalókat egyelőre nem tájékoztat-

ták, hogy ezen munkaidőben mi lesz a pontos felada-

tuk. 

A munkáltató tájékoztatása alapján az Atomix Kft., 

mint amely gazdasági társaság március 23. napját 

követően a fegyveres biztonsági tevékenységet átve-

vője látja el már a mai naptól a paksi atomerőmű őr-

zését. A munkáltató a szakszervezetekkel hétfőn dél-

után folytatja a konfliktus tárgyában legközelebbi 

egyeztetését. 

A sajtóközleményt kiadta: 

 

Hatvani Jácint, Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi 

Szervezete Paksi Atomerőmű elnöke 

Lőrincz László, Paksi Atomerőmű Dolgozóinak 

Szakszervezete elnöke 
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Wass Albert: A patkányok lázadása 
 

Az ember háza ott állt a dombon és uralkodott. Uralkodott a kerten, fákon, bokrokon és veteménye-

ken. Uralkodott a szántóföldeken, réteken és legelőkön, és uralkodott az erdőn is, amelyik a domb mö-

gött kezdődött és felnyúlt egészen a hegyekig. 
 

A fák gyümölcsöt teremtek, a gyümölcsöt leszedte 

az ember, aki a házban élt, és eltette télire. Összegyűj-

tötte a veteményt, és a pincébe rakta, hogy ne érhesse 

a fagy. A szántóföldekről begyűjtötte a gabonát, a 

rétekről a szénát és az erdőből a tüzelőfát. És mindent 

úgy helyezett el a házban, vagy a ház körül, ahogy az 

a legcélszerűbb volt. Tél kezdetén beterelte állatait a 

legelőről, meleg istállókban adott szállást nekik, és 

gondoskodott róluk. 

Így élt az ember. Még tudni kell azt is, hogy a ház 

kéményén tavasztól őszig gólyák álldogáltak, s az 

eresz alatt egy fecskepár fészkelt. Tudni kell, hogy 

tavasszal rügyező nyírfák illata vette körül a házat, s 

nyáron madárdal és sok virág. A háznak nagy vaskos 

falai voltak, s az ember évente egyszer fehérre me-

szelte őket, kivéve ott, ahol a vadrózsa kúszott reá. Ez 

a vadrózsa június derekán virágzott, s olyankor a szé-

lesre tárt ablakon keresztül az illat beömlött a szobák-

ba. 

Így élt a ház és benne az ember, sokáig. Egy borús 

őszi napon, mikor az eső zsinóron lógott az égből, 

valahonnan két kis ázott patkány érkezett. Messziről 

jöttek, fáztak, éhesek voltak. Meglátták a házat, be-

surrantak a nyitva hagyott ajtón és elrejtőztek a pin-

cében. Ennivalót bőven találtak, jóllaktak, és hamaro-

san hízni kezdtek. Télen már fiaik voltak s tavaszra 

megint. A fiatal patkányok, akik ott nőttek fel, már 

otthonuknak érezték a házat, és úgy futkostak a pin-

cében, mintha övék lett volna. 

Az ember eleinte meg sem látta őket. Később észre-

vette ugyan, hogy valami eszi a veteményt, de nem 

törődött vele. Volt elég. Jutott belőle annak, aki éhes. 

Egyszer aztán meglátott egy fal mellett elszaladó 

patkányt. - Milyen apró, és milyen félénk. - gondolta - 

Éljen hát ő is, ha akar. 

És telt az idő, és a patkányok szaporodtak. 

Először feltúrták a pincét. Aztán ásni kezdték a fa-

lakat. Kanyargós, mély lyukakat fúrtak belé, keresz-

tül-kasul, és itt-ott már a szobákba is eljutottak. Az 

ember csóválta a fejét, mikor szobájában az első pat-

kánylyukat meglátta. És mert nem szerette a rendet-

lenséget: betömte, és bemeszelte a nyílást. Másnap 

reggelre újra ott volt. Az ember háromszor egymás 

után tömte be, és a patkányok háromszor egymás után 

fúrták ki megint. Akkor az ember legyintett, és azt 

gondolta: - Ők is kell, hogy éljenek. S ha nekik csak 

így jó, hát legyen. És attól kezdve nem tömte be többé 

a lyukakat. 

A patkányok pedig rohamosan szaporodtak tovább, 

és szaporodtak a lyukak a ház falában is. Már nem-

csak a pincében, hanem a kamarában, a padláson, sőt 

éjszakánként a szobákba is besurrantak, és megrágtak 

minden megrághatót. 

Egyszer aztán, amikor az ünneplő csizmáját kezdték 

rágni, az ember megharagudott, és odasújtott botjával. 

Az egyik patkányt fejbe találta éppen, s a patkány 

kimúlt. 

Vérig sértve röffentek össze erre a patkányok és 

azonnal kihirdették, hogy az ember ellenség, aki nem 

hagyja őket élni, szabadságukat korlátozza, jogaikat 

mellőzi, gyilkos, gonosz és önző. - Nem leszünk a 

rabszolgái tovább! - visította a főpatkány egy zsíros-

bödön tetejéről - Követeljük a szabadságunkat, és a 

jogainkat. 

És a patkányok elhatározták, hogy harcot kezdenek 

az ember ellen. 

Az ember minderről nem tudott semmit. Haragját 

hamar elfeledte, vett más ünneplő csizmát magának, 

és nem törődött a patkányokkal tovább. Pedig akkor 

már rengeteg sokan voltak. Megették a pincében az 

összes veteményt, a kamarában az összes lisztet, és az 

összes sajtot, sőt már a szalonnát is rágni kezdték, 

pedig tudták, hogy az az ember legféltettebb kincse, 

amiből még a kutyájának sem ad. Az ember, mikor 

ezt észrevette, fogta a megmaradt szalonnát, rúdra 

kötözte, s a rudat a dróttal fölakasztotta a gerendára. 

Ebből lett csak az igazán nagy felháborodás a pat-

kányok között. - Szemtelenség, gyalázat! - kiabálták, 

mikor rájöttek, hogy nem férkőzhetnek hozzá. - Elra-

bolja az élelműnket, kifoszt, kizsákmányol! Nem 

tűrjük tovább! 

És föllázadtak. - Mienk a ház - hirdették ki maguk 

között -, mienk is volt örökké, csak megtűrtük benne 

az embert, amíg jól viselte magát! De most elég! 

S egy éjszaka, amikor aludt, rárohantak az emberre, 

összeharapták, kikergették a házból, messzire elüldöz-

ték, s aztán büszkén kihirdették a kertnek, fáknak, az 

állatoknak és a madaraknak - még a virágoknak is - 

hogy a ház nem ember-ország többé, hanem patkány-

ország, jog és törvény szerint. 

S azzal uralkodni kezdtek patkánymódra. 

Mindent felfaltak, ami ehető volt, és mindent meg-

rágtak, ami nem volt ehető, de a szeműk elé került. 

Kiürült rendre a pince, a kamara és a gabonás. Elköl-

töztek a madarak, elpusztultak a virágok, a ház fala 

omlani kezdett és megfeketedett, fák, és virágok illa-

tát bűz váltotta föl. A vetemény ott pusztult a földben, 

mert nem szedte ki senki. A gyümölcs megérett, le-

hullt, és elrohadt. A gabona aratatlan maradt, kimosta 

az eső, kicsépelte a szél. 

És eljött a tél, és a patkányok addigra már megettek 

mindent, ami ehető volt, megrágtak mindent, ami 

rágható volt. A falak tele voltak lyukakkal, a tetőről 

lehullott a cserép, ablakok és ajtók alatt öles nyílások 

tátongtak. 
(folyt. a következő oldalon) 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu


 
Drótpostacímünk: olajipariszakszervezet@mol.hu

 

És akkor éhezni kezdtek, mert nem volt egy szem 

gabona több, és az ajtók hasadékain, meg a falak od-

vain besüvített a szél, a megrongált tetőn behullott a 

hó, és nem tudtak segíteni magukon. 

Először veszekedni kezdtek, marták és ölték egy-

mást, rágták és ették egymást, de végül is nem tehet-

tek egyebet: fölkerekedtek és otthagyták a tönkretett 

birodalmat. 

Az ember pedig tavaszra szépen visszajött megint, 

rendbe hozta a tetőt, kitakarította a házat, a falakat 

megigazította, kimeszelte, a földet felszántotta, vetett 

és ültetett, s mire megjött a nyár, újra virágillat és 

madárdal vette körül a házat. 

Őszire ismét megtelt a pince, a kamara és a gabo-

nás, és mire megjött a tél, olyan volt már minden, 

mintha semmi sem történt volna. 

Azonban elrejtőzve maradt mégis néhány patkány a 

falakban, vagy a pince gödreiben. És amikor az ember 

észrevette, hogy újra szaporodni kezdenek hosszasan 

elgondolkodott, hogy mit is tegyen velük. 

 

Ti is gondolkodjatok, s aszerint cselekedjetek! 
 
 

        
 

Nőnapi köszöntő 
Szuhanics Albert 

 

Lágy szellők hangját hallgatom  

a nőnapon, a nőnapon.  

most néhány szót kell mondanom,  

ez alkalom, ez alkalom...  

 

Mert nincs annál szebb álomkép,  

úgy gondolom, úgy gondolom.  

Ha kezünk fogja női kéz,  

ezt jól tudom, ezt jól tudom...  

 

Ők a férfi örök társa,  

nagyon-nagyon, nagyon-nagyon.  

Testünk, lelkünk tükörmása,  

minden napon, minden napon...  

 

Élet nélkülük nem lenne,  

semmi olyan, semmi olyan.  

Elhullnánk a végtelenbe  

otthontalan, otthontalan...  

 

Nem ismernénk soha szépet,  

oly édesen, oly édesen.  

Szív szerelmet, boldog életet,  

mi sohasem, mi sohasem...  

 

Nőinket sosem feledjük,  

bizony-bizony, bizony-bizony...  

S nem csak nőnapon szeretjük,  

nagyon-nagyon, nagyon-nagyon! 
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Akinek humora van, mindent tud, kinek humora nincs, mindenre képes.
 

Úgy vettem észre, hogy mindenki, aki az abortusz 
pártján áll, már megszületett. 

* 
Gyagyás, aki a várban bízik, és nem a katonáiban. 

* 
A házasság egy olyan kapcsolat, hogy az egyik fél-

nek mindig igaza van. A másik fél meg a férfi. 
* 

Anya csak egy van. Anyós is, csak az többnek tűnik. 
* 

Döntsd el, pár kapcsolat vagy párkapcsolat. 
* 

Már a gyermekkor sem a régi. Régen almát loptunk 
a szomszédtól. Most wifit. 

* 
Üzenem azoknak a csajoknak, akik azt mondják, 
"minden pasi egyforma", hogy talán nem kellett 

volna mindet kipróbálni... 
* 

A cégvezetők nem félnek a melósok igazságától. 
Ellenkezőleg, bátran harcolnak ellene. 

* 
Addig, amíg a cég úgy tesz, mintha jól megfizetne, 

addig én is úgy teszek, mintha jól dolgoznék. 
* 

Székely koma pesten átmegy a piros lámpánál. Megál-
lítja a rendőr: 
- Bátyám, ez a piros lámpa 5,000- forintjába kerül. 
- Drága, nem kell! 

* 
- Mi nézel Jancsi? 
- Semmit Maris! 
- Akkor miért van a kezedben már egy órája a házassá-
gi anyakönyvi kivonat? 
- Keresem rajta, hogy mikor jár le! 

* 
- Halló! Érdeklődnék, hogy fájdalmas-e a tetoválás? 
- Attól függ. Helyileg hol lenne? 
- Mosonmagyaróváron. 

* 
– Doktor úr, csak azért kerestem fel ismét, hogy őszinte 
köszönetemet fejezzem ki önnek. 
– Ne haragudjon, de nem emlékszem. Ón paciens vagy 
örökös? 

* 
Két kisgyerek játszik a homokozóban. Az egyik meg-
kérdi: 
- Az én apukám buszsofőr, a tied mit csinál? 
- Amit anyám mond... 

* 
- Nagypapa, és milyen 80 évesen a szex? - kérdezi a 16 
éves unoka. 
- Hát, hogy is magyarázzam el neked? Próbáltál már 
kötéllel biliárdozni? 

* 
- Anyu, vegyél nekem fagyit! 
- Attól hogy még apáddal lefekszek, engem ne szólíts 
anyunak! 
- Akkor hogy szólítsalak? 
- Normálisan, mondd, hogy Józsibá! 

* 
- Dezső! Tegnap miért nem jöttél a kocsmába? 

- Mert az asszony úgy döntött, hogy nincs kedvem hoz-
zá! 

* 
Öreg nyugdíjas megáll Trabanttal a pirosnál. Mellette 
piros Ferrariban egy húszéves szőke bombázó. Az öreg 
megszólítja: 
- Mondja már meg aranyoskám, hogy lehet az, hogy én 
40 évet húztam le folyamatos három műszakban és 
csak egy huszonöt éves Trabantom van, magának meg 
ilyen fiatalon Ferrarija? 
- Orális szex tata! 
- Orális szex? Az a szopás? 
- Nem tata, a 40 év műszakozás, az a szopás... 

* 
Dezső felel történelemből. Kérdi a tanárnő: 
- Hol írták alá a nagyhatalmak a trianoni diktátumot? 
- Hát a lap alján! 

* 
- Én, ha egy kicsit iszok, senkitől sem félek! 
- Még az asszonytól sem? 
- Hát, annyit még sosem ittam. 

* 
- Doktor úr, rettenetesen félek a foghúzástól. Inkább 
szülnék még egy gyereket. 
- Döntse el asszonyom, mert akkor úgy állítom a szé-
ket... 

* 
- Te hogy készültél a Valentin napra? 
- Hülye vagy? Az asszonyt nem Valentinnak hívják! 

* 
Szomszédasszony újságolja a másiknak: 
- Képzeld, tegnap voltam egy fantasztikus előadáson, 
ahol egy varázsló csak kiejtette a száján, hogy Csirbi-
csiribá, és erre minden eltűnt körülötte. 
- Ez nekem nem újdonság - mondja a másik. - Én is, ha 
csak kiejtem a számon azt a szót, hogy "mosogatás", 
akkor abban a pillanatban eltűnik az egész családom. 

* 
- Sorolj fel néhány állatot! - mondja a tanár az iskolá-
ban. 
- Kutyuska, tehénke, disznócska. 
- Jó, de nem kell mindig utána mondani a kicsinyítő 
képzőt! 
 - Macs, kecs, csir, puly. 

* 
Egy nő, gyerekkel a karján bemegy a gyerekorvoshoz: 
- Szeretném megméretni a kisbaba súlyát! - mondja. 
- Sajnos, a babamérlegünk elromlott, de van egy másik 
módszer: az anyuka megfogja a babát, feláll a felnőtt 
mérlegre, majd leteszi a kisbabát és megmérjük az 
anyuka súlyát külön is, a kettő különbsége adja meg a 
kisbaba súlyát. 
- Ó, ez nálam sajnos nem fog működni - mondja a nő - 
Én nem az anyukája vagyok, hanem a nagynénje. 

* 
A feleség egy ismerős arcot vesz észre az étteremben. 
Odaszól a férjének: 
- Nézd csak, ott az a részeges alak az előző férjem! 
Mióta hét éve elváltam tőle, egyfolytában csak iszik, 
állandóan részeg! 
- Ez tényleg furcsa. Ennyi ideig azért senki nem szokott 
ünnepelni! 
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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 
 

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. 

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA ÉS EGYÉB FAIPARI TERMÉKEK KÉSZÍTÉSE 

 

Durmics Roland 

Asztalos vállalkozó 

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

Miért válassza az ELMŰ-ÉMÁSZ kulcsrakész napelemes rendszereit? 
 

A telepítéshez szükséges valamennyi előkészítő feladatot elvégezzük. 
 

Ügyfeleinknek csúcstechnológiát képviselő, egyedileg bevizsgált és magas minőségellenőrzésen 
átesett berendezéseket kínálunk. 
 

A 10 év teljes körű garancián felül napelemeinkre 25 év teljesítménygaranciát biztosítunk, továb-
bá szükség esetén vállaljuk az esetleges hibaelhárítást, hogy a rendszer évtizedeken át megbíz-
hatóan szolgálja az Ön kényelmét. 
 

Professzionális műszaki hátterünket 125 év szakértelmével garantáljuk az Ön számára. 
 

Finanszírozási kérdésekben is megoldást nyújtunk, napelemes rendszerét díj- és kamatmentes 
részletre is megvásárolhatja. 
 

Pénzügyi teljes analízisét is díjmentesen elvégezzük. 
 

* 2019. március 1-től érvényes árlistánkat megtalálja honlapunkon: https://enhome.hu/araink 
 

Kérjen ajánlatot: 
 

Bőle Norbert, Tel: +36-20-314-0987, E-mail: norbert.bole@enhome.hu 
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