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Szerbusztok! 
 

Ötvenegy éve, 1968 nyár közepén jöttem a DKV-hoz. Társaimmal együtt, néhány üzem indításában és 

üzemeltetésében vettem részt, majd, itt nem részletezendő okok miatt, 32 év műszakozás után a dokik 

eltiltottak az üzemek (egyes, súlyosan elfogult, terepismeret nélküli vezető szerint zárt rendszerű) légkő-

rétől. 
 

Mottó: „Sok mai ember puszta megszokásból még mindig a fiatal nemzedékhez számítja magát, mert tegnap 

még odatartozott, és nem veszi észre, hogy már megkapta az obsitot!” 
 

A TÉNYKÉP című kiadványt, 

szinte az Olajipari Munkások Szak-

szervezete megalakulásával egy 

időben, 1995-ben találtam ki, mert 

azt gondoltam, hogy egy szakszer-

vezetnek kell valamiféle „szócső”, 

aminek segítségével időnként köz-

vetítheti gondolatait a minket kö-

rülvevő világról. Azóta is szerkesz-

tettem annak minden előnyével és 

hátrányával együtt – köszönet az 

azóta elhunyt Hajzer Barnabás 

OMSZ elnök kezdeti és folyamatos 

támogatásáért! 

Most jött el az idő ahhoz, hogy 

elköszönjek Tőletek. 

Az újság „életében” voltak jobb 

és kevésbé sikeres írások, melyek-

ben az állandóságot a munkaválla-

lókkal szembeni elfogultság jelen-

tette. 

Remélhetőleg a Ténykép úgy lett 

a kezdetektől egyre színesebb, hogy 

közben – küllemre – fekete-fehér 

maradt. 

Nem tudok mást mondani, mint 

egy közhelyet: az egyik szemem 

sír, a másik nevet! Remek időszak 

volt. Köszönet az olvasói dicsérete-

kért és a kritikákért, melyekből 

mindig tanultam! 

Nehéz ilyenkor összeszedni a 

gondolatokat, és a kavargó emléke-

ket szinte lehetetlen sorba rendezni. 

Nem is áll szándékomban. Inkább 

másra terelném a szót. 

Ismertek, hajlamos vagyok a 

szenvedélyes, néha (khm) túlzott 

reakciókra. Most is ezt teszem. 

Mivel önállóan gondolkodtam és 

a saját utamat jártam, természetesen 

olykor vérig sértettem mindenkit, 

akiről azt gondoltam, hogy nem a 

munkavállalók érdekeit képviseli. 

Mert vannak olyan önmagukat 

vezetőnek gondolók, akik úgy vé-

lik, hogy a melós – irodában, la-

borban, üzemekben, logisztikán, sőt 

még a tűzoltóknál is – „csak” egy 

végletekig kizsigerelhető beszélő 

szerszám. 

Nem adtam gyakran tanácsokat. 

No, nem azért, mert attól féltem, 

hogy rossz tanácsokat adtam volna. 

Ennél egyszerűbb a válasz: nem 

akartam olyan tanácsokat adni, 

amely témákban zsigereimben érez-

tem a biztos kudarcot. Másrészről, 

mindig is az volt a véleményem, 

hogy egy tanácsra szoruló ember-

nek a – képletesen szólva – a bőré-

be kellene bújni ahhoz, hogy meg-

értsük tanácstalansága okát és meg-

találhassuk annak megoldását. 

 
Most kivételt teszek. Kérés nélkül 

is tanácsot próbálok adni: 

Csakis a szervezett közösség vá-

lik meghatározó erővé, az ember 

egymagában elvész, arról nem 

szólva, hogy az egyént a munkálta-

tója szó szerint is kihasználja. 

Nagyon fontos a munkavállalók 

védelme, de ez csak akkor valósul-

hat meg, ha egy olyan közösségbe 

tömörülnek (szakszervezet), ami 

egy jó vezetővel képes és tud is 

védelmet nyújtani számukra. 

Visszatérve eredeti mondandóm-

hoz, gyakran hallom, hogy úgy 

érzik, az ismeretlenbe ugranak bele, 

és ezért egyszerre vannak tele fé-

lelmekkel és reményekkel azok, 

akik véglegesen otthon maradnak, 

otthon maradhatnak. Én, nem érzek 

ilyesmit, tele vagyok megvalósítha-

tó tervekkel, többet fogok otthon 

„bütykölni” és több időt fogok 

mostantól tölteni a családommal. 

Azt gondolom, hogy ez az egyik 

legjobb dolog a világon. 

Még 2019 december 31-ig, üze-

mesen szólva, külső cirkulációként 

teszem a dolgomat, majd – remél-

hetőleg – szeretteim körében töltök 

boldog és békés éveket. 

Büszke vagyok arra, hogy tagja 

lehettem ennek a közösségnek, de 

egyszer minden véget ér! 

Ezt a – szerencsére családom által 

támogatott – döntést egy hosszú, 

évekig tartó gyötrelmes vívódás és 

mindent mérlegte tévő gondolkodás 

előzte meg. Nehéz volt. 

A legjobbakat mindenkinek. 

Tényleg. És ne veszítsük szem elől 

egymást! 

Vigyázzatok magatokra és egy-

másra! 

Szerbusztok. 

* * * 

Mintegy utóiratként figyelmetek-

be ajánlom Németh Mihály bará-

tomat, aki – ahogy mondani szok-

ták – ezer éve DKV-DUFI műsza-

kos dolgozó, Finomítás Vezérlő. Ő 

tartja karban, írja, lektorálja, törde-

li, archiválja (őrzi meg az utókor-

nak) és terjeszti, nem utolsó sorban 

Ő lesz felelős szerkesztője a jövő-

ben a Tényképnek. Fogadjátok ezen 

a nem könnyű terepen olyan türe-

lemmel és figyelemmel, ahogy 

engem fogadtatok annak idején! 
 

Brunecker Jenő 
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Kórunk 
www.lovasijaszat.hu 

 

Egy amerikai polgár huszonegy éves koráig nem fogyaszthat alkoholt. Tizennyolc éves koráig nem él-

het nemi életet, de nyolc éves korában dönthet a nemi identitásáról. 
 

Egy bűnözőnek több joga van, 

mint az áldozatának. Egy tanárának 

kevesebb joga van, mint a diákjá-

nak. Szótárunkba került a megélhe-

tési bűnözés és szétvált az igazság 

és a jog. 

Gyermekeinket féltjük a drogtól, 

de nem tudjuk, milyen tartalmak-

hoz férnek hozzá a neten. Féltjük a 

rossz társaságtól, de hagyjuk, hogy 

behálózza őket a Facebook. 

A veszélyes hulladék szállítására 

és tárolására szigorú szabályok 

vannak, de a kereskedelmi tv-ket 

senki és semmi nem korlátozza a 

társadalmat mételyező szenny és 

mocsok sugárzásában. 

Elszakadtunk a természettől és 

ezzel együtt elvesztettük természe-

tességünket. 

Ma már a vallásos ember is ma-

terialista. A karácsony bevásárló 

őrületté vált, a templomokat a plá-

zák váltották fel. ”Még soha nem 

volt az ember ennyire szabad.” 

Szabadon választhatunk a szuper-

marketek közül és dönthetünk, 

milyen terméket teszünk a kosa-

runkba, de eszébe ne jusson senki-

nek, hogy zárva tartsanak vasár-

nap. 

Korunk prófétái és felkent papjai 

a motivációs trénerek. Hitről és 

szeretetről prédikálnak, de nem 

istenben kell hinned, hanem önma-

gadban, nem a teremtett világ felé 

kell szeretettel fordulnod, hanem 

önmagad felé, nem az üdvösség a 

cél, hanem az anyagi világban való 

tobzódás. 

A mobiltelefonok már kezdenek 

okosabbak lenni, mint felhasználó-

ik. 

Egy nemzet vezetőjét bárki bár-

milyen stílusban bírálhatja és szid-

hatja, le is válthatja, de próbálja 

meg egy kereskedelmi csatornával 

ugyanezt. 

Mára már világos számunkra, 

hogy míg civilizációnk maximali-

zálta szellemi képességeink kiak-

názását és olyan kényelmessé tette 

életünket, hogy az már kezd ké-

nyelmetlenné válni, lelkünk az 

Antikrisztus zsákmánya lett. 

 
Büszkék vagyunk világméretű 

Disney-Ladn-ünkre, jól kiszóra-

koztuk magunkat, most már le 

kéne állítani a ringlist, csakhogy 

mindnyájan rajta ülünk. 

A lelke mélyén minden ember 

tudja, hogy ennek a valamikor 

szebb napokat élt Föld nevű boly-

gónak nincs gazdája. Aki azt hiszi, 

hogy a globalizáció megtorpan, 

mielőtt felemésztené kulturális és 

biológiai környezetünket, téved. 

Ne várjunk a cselekvéssel, hiszen a 

kőkorszaknak sem az vetett véget, 

hogy elfogyott a kő. 

A Titanic süllyed, de vannak 

mentőcsónakok. A mikroközössé-

gek válhatnak a józanész, a termé-

szet közeliség Noé bárkáivá, re-

ményt adva emberi mivoltunk 

megőrzésére. Ami rendkívüli mó-

don megnehezíti a ladikokra való 

átszállást, az a gigantikus méretűvé 

duzzasztott egónk. Civilizációnk 

olyan kényessé tette derék polgára-

it, hogy komfortzónájuk legcseké-

lyebb elhagyása is forradalmi indu-

latokat válthat ki. 

Persze korunkban a lázadás is a 

virtuális térre korlátozódik. Egy 

kényelmes fotelból a világháló 

valamely virtuális bilijében eget 

rengető viharokat vagyunk képesek 

korbácsolni indulataink korlátlan 

szabadon engedésével. Lehetőleg 

álnéven, vigyázva, hogy az álta-

lunk felkavart fekália nehogy ránk 

is fröccsenjen. 

Megváltoztatjuk a világot, majd 

ez a megváltozott világ változtat 

meg minket. Ez mára olyan sebes-

séget ért el, hogy sokan azt sem 

tudják már, hogy fiúk-e vagy lá-

nyok, de ha mondjuk, tudnák, azzal 

se mennének sokra, mert ki mon-

daná meg nekik, mit is kezdjenek 

ezzel a felismerésükkel, mihez 

igazodjanak, ha nők, és mihez, ha 

férfiak. 

Hány meg hány mentőcsónakot 

láttam már elsüllyedni, mert senki 

sem evezett, mert össze-vissza 

eveztek, mert túl kevesen voltak, 

mert túl sokan voltak, mert nem 

tudták eldönteni, mi a helyes irány. 

 Ennek ellenére itt állok én is, 

tökhéj ladikom orrában a háborgó 

tengert fürkészem és kérlelhetetle-

nül mutatom az irányt és könyörte-

lenül diktálom a tempót. 

Mögöttem erős és elszánt evező-

sök, férfiak és nők. 

Tudom, hogy nem vagyok kü-

lönb náluk és hiszem, hogy nem 

bennem bíznak, hanem abban, 

amiben én is bízok. 
 

 

Kassai Lajos 

lovasíjász 

 

2019. szeptember 20-án az Európai Szakszervezeti Szövetség Rendkívüli Végrehajtó Bizottságának ülé-

sén előterjesztett dokumentum szerint nem csökkent a nyugat- és kelet-európai bérek közötti különbség, 

annak ellenére sem, hogy a termelékenységben már régen nincs nagy különbség az országok között. 
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Gondoskodó Alapítvány 
 

Ebben a harácsoló, munkaerőt a végletekig kizsákmányoló világban ritka és megbecsülendő dolog az, 

ha egy cég, akkor is támogatja volt munkatársait, amikor azok nyugdíjba vonultak. Ennek akkor érzi 

igazán jelentőségét egy adott nyugdíjas, mikor olyan ismerőseivel beszélget, akiknek cége már nyugdíja-

zásuk pillanatában elfelejtette őket. 
 

Ki nem szeretne naphosszat kel-

lemes balatoni vízben lubickolni, 

kipróbálni egy kényelmes és min-

den igényt kielégítő szálláshely 

valamennyi testet-lelket feltöltő 

szolgáltatását, finomakat enni és 

inni, múzeumot látogatni, kirán-

dulni, sétálni a friss levegőn, ipari 

létesítményektől mentes tájakon? 

Azt mondják, hogy nyugdíjasnak 

lenni jó, hiszen a jól megérdemelt 

pihenés mellé sok ideje is van az 

embernek (bár a gyakorlat mindun-

talan rácáfol erre az elméletre). 

Balatonlellén nem volt sok ideje 

magára annak az ötven nyugdíjas-

nak, akik, 50%-os kedvezménnyel 

részt vettek az első ilyen kikapcso-

lódáson-üdülésen, mert Marti 

György, a MOL Gondoskodás Ala-

pítványának titkára gondosan 

ügyelt arra, hogy szinte mindig 

legyen olyan program, amelyek 

közben nyugdíjasaink elfelejthetik 

a hétköznapokat, mert ahogy egyi-

kük mondta: „Balatonlellén min-

den nap ünnep volt”. 

A „központi” programban volt 

ingyenes borkóstolás a szálláshe-

lyen, a helyi, méltán nevezetes 

Afrika múzeum kiállításának láto-

gatása, ugyanígy a Tájház is érde-

kes látnivalókat kínált, és ha valaki 

vitorlázni akart, hát azt is kipróbál-

hatta. Fakultatíve pedig bejárhatták 

a szépen rendezett városközpontot, 

elmehettek és megnézhették a kör-

nyező kilátókat – Balatonboglár: 

Gömbkilátó, vagy Fonyód: Vár-

hegy kilátó – ahol gyönyörködhet-

tek a gyönyörű szép balatoni táj-

ban. 

Az öt nap (négy éjszaka) alatt ré-

gi barátságok elevenedtek fel és 

sok újonnan kötött ismeretséget 

tapasztalhattunk, ahol sokszor ke-

rült szóba nosztalgikus módon a 

régmúlt. Ilyenkor szinte kisimultak 

az arcok, egyenesebbek lettek a 

testtartások, mintha kicsit visszafi-

atalodtak volna az emberek. 

És most lássuk azokat a körül-

ményeket, amiről a MOL Gondos-

kodás Alapítvány – szó szerint is – 

gondoskodott. A Lelle-strand 

Apartmanházban ingyenes a parko-

lás, az ellátás félpanzió volt (bősé-

ges és ízletes ebéd és vacsora), a 

Balatoni szabad strand 50 méterre 

van, a híres Napfény strand ho-

mokfövenye pedig szintén 50 mé-

terre található. Balatonlelle hajóál-

lomás 50 m, vitorláskikötő 50 m. 

 
Ingyenes WIFI, bababarát szál-

láshely, légkondicionálás, modern, 

teljesen felszerelt konyha minden 

apartmanban, televízió, fürdőszoba 

és WC szintén, medence az udva-

ron stb. Felsorolni is nehéz, mi 

minden segítette a MOL nyugdíja-

sok kikapcsolódását-pihenését. 

Összefoglalva, remek öt napot 

töltöttek Balatonlellén nyugdíjasa-

ink, akik kivétel nélkül azt mond-

ták, hogy nagyon jó érezték magu-

kat és még sokáig tudnának ma-

radni ilyen körülmények között. 

Mindenesetre a Gondoskodás 

Alapítvány kuratórium elnökének 

Murin Jánosnak és a kuratórium 

tagjainak jövő évi tervei között 

szerepel az ismétlés – megduplá-

zott nyugdíjas létszámmal. 

Úgy tudom, hogy a MOL Nyrt. 

illetékesei támogatják a programot. 

* * * 
A MOL Gondoskodás Alapít-

ványt több mint 20 éve alapította a 

Magyar Olaj és Gázipari Nyilváno-

san Működő Részvénytársaság.  Az 

alapítvány a MOL Nyrt. nyugdíja-

sainak, illetve jogelődje nyugdíja-

sainak, valamint a munkaviszony 

megszüntetésekor olajipari végki-

elégítésben részesülőknek a támo-

gatása céljából tevékenykedik, 

elsősorban életkörülményeik javí-

tása, egészségi állapotuk miatt 

szükségessé váló gyógykezelésük 

elősegítése, valamint a velük való 

kapcsolattartás lehetőségének 

megőrzése érdekében. 

Az alapítvány lehetőségeihez 

mérten anyagi fedezetet nyújt a 

nyugdíjasok szociális és temetési 

segélykérelmeihez, valamint meg-

szervezi a nyugdíjas kollégák rész-

vételét évente egy alkalommal a 

MOL Regionális Családi napokra, 

ahol mind egymással, mind egyko-

ri kollégáikkal, vezetőikkel talál-

kozhatnak és őket érdeklő progra-

mokon vehetnek részt. 

Az anyagi segítségen túl az ala-

pítvány önkéntes segítői, a területi 

felelősök nem anyagi jellegű segít-

séget is nyújtanak, látogatják és 

tartják a kapcsolatot a rászoruló 

nyugdíjasokkal. 

A MOL Gondoskodás Alapít-

vány 2018. augusztus 1-től önálló 

honlapot működtet a könnyebb 

elérhetőség és tájékoztatás érdeké-

ben. A honlap elérhetősége: 

www.molgondoskodas.hu. Itt az 

üdülésről készült képek is megte-

kinthetőek. 

A honlapon megtalálható az 

Adatvédelmi Szabályzat (GDPR) 

és ennek megfelelnek az új segély-

kérő űrlapok, amelyek letölthetőek. 

Kérem az aktív kolléganőket és 

kollégákat, hogy nyugdíjas munka-

társaikkal közöljék a Gondoskodás 

Alapítvány internetes elérhetősé-

gét. 
Brunecker Jenő 

mailto:olajipariszakszervezet@mol.hu
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1849. Október 06 Arad – tomboltak az osztrák gyilkosok 
 

 
Első sor: Leiningen-Westerburg Károly, Damjanich Lajos, Török Ignác, Aulich Lajos, Vécsey Károly 

 

Középen: Lázár Vilmos, Dessewffy Arisztid, Nagy-Sándor József, Knézich Károly, Schweidel József 
 

Lent: Kiss Ernő, Lahner György, Poeltenberg Jenő 
 

JEGYEZZÜK MEG NEVEIKET! 
 

 
Ugyanezen a napon gyilkolták meg az osztrákok gróf Batthyány Lajos, 

első felelős magyar miniszterelnököt is. 
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Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményei 
 

1848. február 23. 
Párizsban kitört a forradalom. A pozsonyi diétán 

az ellenzékiek elérkezettnek látták az időt a cselek-

vésre. 

1848. március 13. 
Bécsben kitört a forradalom. Metternich megbukott, a 

császár ígéretet tett az alkotmányra, sajtószabadság 

lépett életbe. 

1848. március 15. 
A bécsi forradalom hírére a pesti fiatalok a cselekvés 

útjára léptek. Reggel a Pilvax kávéházból indultak el 

történelmi útjukra. Először az egyetemeket járták 

végig. Lefoglalták a Landerer és Heckenast nyomdá-

jának egyik gépét, és kinyomtatták a Nemzeti dalt és a 

tizenkét pontot. 

Tizenkét pont: 
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltör-

lését. 

2. Felelős minisztérium Buda-Pesten. 

3. Évenkénti országgyűlést Pesten. 

4. Törvény előtti egyenlőséget, polgári és vallási 

tekintetben. 

5. Nemzeti őrsereg. 

6. Közös teherviselés, képviselet egyenlőség 

alapján. 

7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. 

8. Esküdtszék. 

9. Nemzeti Bank. 

10. A katonaság esküdjön meg az alkotmányra, a 

magyar katonákat ne vigyék külföldre, a kül-

földieket vigyék el tőlünk. 

11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttas-

sanak. 

12. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgal va-

ló egyesítése. 

A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak. 

A pesti városháza elé vonultak és a városi tanáccsal 

elfogadtatták a  tizenkét pontot. Így a petíció, mint 

Pest város követelése mehetett Pozsonyba. 

A tömeg Budára vonult, hogy a Helytartótanács en-

gedje szabadon a sajtóvétség miatt fogva tartott Tán-

csics Mihályt, és engedélyezze a Nemzetőrség szer-

vezését. Táncsicsot lelkes diadalmenet kísérte Pestre. 

1848. március 17. 
Az uralkodó nádori hatalommal ruházta fel István 

főherceget, aki a király szóbeli beleegyezésével Bat-

thyány Lajost nevezte ki Magyarország első felelős 

miniszterelnökévé. 

A Batthyány-kormány tagjai: 
Batthyány Lajos miniszterelnök 

Széchenyi István (közmunka és közlekedésügy) 

Eötvös József (vallás- és közoktatásügy) 

Szemere Bertalan (belügy) 

Klauzál Gábor (földművelés, ipar és kereskedelem) 

Kossuth Lajos (pénzügy) 

Deák Ferenc (igazságügy) 

Mészáros Lázár (hadügy) 

Esterházy Pál (a király személye körüli) 

1848. április 11. 
V. Ferdinánd szentesítette az új törvényeket. (áprilisi 

törvények) 

1848. július 5. 
Ekkor gyűlt össze az első népképviseleti országgyűlés 

Pesten. 

1848. nyár-ősz 
Harc a szerb felkelők ellen. 

1848. szeptember 29. 
A magyar csapatok fővezére, Móga János altábornagy 

Pákozd térségében legyőzte Jellasich hadseregét. 

Közben Jellasich tartalék hadoszlopát, amelyet Róth 

és Philipovics vezettek, 

Perczel Mór és Görgey Artúr csapatai késztettek 

megadásra Ozoránál. 

1848. október 6. 
Bécsben ismét kitört a forradalom. A bécsi udvar 

Olmützbe költözött. Latour hadügyminisztert a bécsi 

nép meggyilkolta. A császári hadak főparancsnoka 

Windischgrätz herceg lett, aki a királytól teljhatalmat 

kapott a bécsi és a magyar forradalom leverésére. 

1848. október 30. 
Móga altábornagy vonakodott Jellasicsot egészen 

Bécsig üldözni, mivel a határ átlépése már több lett 

volna, mint önvédelem. (A hadsereg nem kapott egy-

értelmű felhatalmazást az országgyűléstől.) 

Október 30-án Kossuth közbelépésére mégis előre-

nyomultak, de Schwechatnál a császári sereg megállí-

totta őket. Kossuth a lemondott Móga helyett Görgey 

Artúrt nevezte ki a feldunai sereg parancsnokává. 

Görgey ütőképes sereget kovácsolt a hadból. 

1848. december 2. 
Az udvarban lemondatták V. Ferdinándot, és helyébe 

Ferenc Józsefet ültették trónra. Az országgyűlés nem 

ismerte el törvényes királynak Ferenc Józsefet, mivel 

nem koronázta magát magyar királlyá. 

1848. december 16. 
Windischgrätz vezetésével kb. 44 ezer katona lépett 

országunk területére. A főváros felé tartó, túlerőben 

lévő sereggel Görgey nem vállalt csatát. 

1848 vége 
1848 utolsó napjaira világossá vált, hogy a főváros 

nem tartható. Az  országgyűlés úgy döntött, hogy a 

képviselőházat és a kormányzatot Debrecenbe telepíti 

át, ami meg is történt. 

Eközben Erdélyben Bem seregei visszafoglalták Ko-

lozsvárt, majd 1849 elején Marosvásárhelyt. 
(folyt a következő oldalon) 
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1849. január-február 
Görgey északi hadjárata. A piski csatában Bem le-

győzte Puchner hadait. 

1849. február 26-27. 
Kápolna térségében az újonnan kinevezett főparancs-

nok, Dembinski összecsapott Windischgrätz seregé-

vel. A csata tulajdonképpen eldöntetlen maradt. A 

magyar had veszteségei nem voltak túl nagyok, de a 

sikertelenségért a tisztikar Dembinskit hibáztatta. 

(Dembinski valóban nem volt jó választás. A tiszti-

karral nem tudta elfogadtatni magát, nem tudta ki-

használni csapattestei erejét, parancsai egymásnak 

ellentmondóak voltak.) 

A kápolnai csata következményei 
A tiszafüredi magyar táborban a tisztek Dembinski 

leváltását, Görgey ismételt kinevezését követelték. 

Szemere Bertalan kormánybiztos, majd Kossuth is 

belátták, hogy a fővezér csakis ő lehet. Március végén 

Görgey került a seregek élére. 

1849. március 11. 
Bem serege beveszi Nagyszebent. Az ellenséges erők 

kimenekültek az országból: Erdély felszabadult. 

1849. április-május 
A tavaszi hadjárat: 

Április 2. Gáspár Sándor győzelme Hatvannál. 

Április 4. Klapka és Damjanich győzelme Tápióbics-

kénél. 

Április 6. Isaszegnél a magyar fősereg is győzött. 

Az udvar a vereség hírére Windischgrätz helyébe 

Welden táborszernagyot nevezte ki. 

Április 10. Görgey győzelme Vácnál. 

Április 19. Görgey győzelme Nagysallónál. 

Április 26. Komárom felmentése a császári ostrom 

alól. 

Május 4-21. Buda sikeres ostroma. 

1849. április 14. 
A Függetlenségi Nyilatkozat. A debreceni református 

Nagytemplomban kimondták a Habsburg-ház törté-

nelmünkben második trónfosztását. 

1849. május eleje 
Megalakult az új kormány: 

Szemere Bertalan (miniszterelnök, belügyminiszter) 

Batthyány Kázmér (külügyminiszter, földművelési, 

ipari, kereskedelmi miniszter) 

Vukovics Sebő (igazságügy) 

Csány László (közlekedésügy) 

Horváth Mihály (vallás- és közoktatásügy) 

Duschek Ferenc (pénzügyminiszter) 

A honvédelmi miniszter Görgey lett, de nem hagyta 

ott csapatát, így átmenetileg Mészáros vezette a tár-

cát. 

1849. május 9. 
Miklós, orosz cár közzétette azt a nyilatkozatát, 

amelyben megígérte, hogy katonai segítséget nyújt 

Ferenc Józsefnek a magyar szabadságharc leverésé-

hez. 

1849. június 
Betört az országba az orosz Paszkievics herceg 200 

ezer fős serege. A császári haderő ezzel egyidőben 

Haynau táborszernagy vezetésével lépett magyar föld-

re 

1849. július 2. 
Haynau támadását Görgey igen kemény csatában 

visszaverte. Ő maga is súlyos fejsérülést szenvedett. 

Görgey csapatával ezután észak felé fordult, megke-

rülő hadművelettel sikerült kijátszania Paszkievics 

seregét, majd sikeres manőverek után augusztus 9-én 

érkezett Aradra, hogy egyesüljön a többi csapattesttel. 

1849. július 28. 
Az országgyűlés elfogadta a nemzetiségi törvényt. Ezt 

megelőzően több tárgyalás történt a románokkal, 

egyezség született a szerbekkel is. A törvényt már 

nem tudták végrehajtani. 

1849. augusztus 9. 
Miután a magyar fősereg Dembinski vezényletével 

Szőreg mellett csatát vesztett, a fővezérséget Kossuth 

Bemre bízta. Bem augusztus 9-én Temesvárnál veszi 

át a parancsnokságot, ahol a magyar csapatok megüt-

köztek Haynauval. A csatában elfogyott a tüzérség 

lőszere, Bem megsebesült, így a magyar sereg elvesz-

tette az ütközetet. 

1849. augusztus 13. 
Kossuth a reménytelen helyzetben lemondott, a hadi-

tanács és a kormány Görgeyt teljhatalommal ruházta 

fel. Augusztus 13-án Görgey Világosnál Paszkievics 

seregei előtt letette a fegyvert. 

1849. október 6. 
Haynau parancsára ezen a napon, Aradon kivégeztek 

tizenhárom honvédtábornokot, és ugyanezen a napon, 

Pesten kivégezték Batthyány Lajost is. 
Összeválogatta: 

Brunecker Jenő 
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Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
Részletek 

 

1948/49-től a kommunista hatalomátvétel után megkezdődött a magyar társadalom és gazdaság 

„szovjetizálása”, a totális, sztálini típusú diktatúra kiépítése. Az ország vezetése pártállami keretekben 

folyt tovább, a hatalom gyakorlói az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) vezetői voltak, a döntéseket Rákosi 

Mátyás és köre hozta meg. Az 1949-1953 közti időszakot szokás Rákosi-korszaknak is nevezni. 

A hidegháború légkörében a kommunista vezetők a szovjet utasítások szerint jártak el, a szovjet mo-

dellt másolták az élet minden területén. Az iparban a legfontosabb célnak a gyors és erőltetett nehézipari 

fejlődést tartották, melyet tervutasításos gazdálkodás keretében akartak megvalósítani (ötéves tervek), a 

mezőgazdaságban pedig a kollektivizálást (téeszek szervezése, a paraszti magántulajdon megszüntetése). 

 

A célok megvalósítása érdeké-

ben terrort alkalmaztak. „Az osz-

tályharc fokozódására” hivatkozva 

több százezer ember ellen folyt 

eljárás, több tízezer ember került 

börtönbe, internáló- vagy munka-

táborba. A terror fő szerve az 

1948-ban létrehozott Államvédel-

mi Hatóság (ÁVH) volt, amely 

közvetlenül Rákosi felügyelete alá 

tartozott Péter Gábor vezetésével. 

A terror és bizalmatlanság a párton 

belüli tisztogatásokat is eredmé-

nyezett, ennek lett áldozata pl. a 

diktatúra kiépítésében közreműkö-

dő belügyminiszter, Rajk László 

is. 

A forradalom kitörése 

1956. nyarán a szovjet tömb más 

országaiban nőtt a feszültség. Len-

gyelországban munkásfelkelés tört 

ki, melyet a szovjet vezetés na-

gyon hamar felszámolt. Magyaror-

szágon 1956. október 6-án került 

Rajk László és elítélt társainak 

újratemetésére. Az eseményen már 

érzékelhető volt a feszültség, az 

újratemetés néma tüntetés volt a 

hibáját beismerő diktatúrával 

szemben. 

1956. október közepén megala-

kult a MEFESZ (Magyar Egyete-

mi és Főiskolai Egyesületek Szö-

vetsége), amely nyíltan a kommu-

nista párttól független ifjúsági 

szervezetté nyilvánította magát. A 

MEFESZ-hez több egyetem ifjú-

sága csatlakozott. 

A forradalom főbb eseményei 

Október 23. 

A tüntetés a Petőfi-szobornál 

kezdődött, majd a Bem téren foly-

tatódott. A tüntetés során már 

megjelent a forradalom egyik jel-

képe, a lyukas nemzeti zászló, 

amelyből eltávolították a szovjet 

mintájú (sarló-kalapács-búzakalász 

motívumos) államcímert. A tünte-

tők innen a Parlament elé vonul-

tak, Nagy Imre miniszterelnöki 

kinevezését követelve. Nagy Imre 

meg is jelent a téren, de beszéde 

csalódás volt, nyugalomra intette a 

tömeget. 

A főváros több pontján is zajlot-

tak az események. A tüntetők egy 

része a Rádió épületéhez vonult, 

hogy beolvastassa a 16 pontot, ám 

központi utasításra ezt megtagad-

ták. A Rádió épületénél ezt köve-

tően bontakoztak ki az első össze-

csapások a tüntetők és az épületet 

védelmező ÁVH-sok között, itt 

dördültek el az első lövések. 

Szimbolikus esemény volt a Vá-

rosligetben egy másik esemény, a 

Sztálin-szobor ledöntése, amely a 

diktatúra jelképének számított. 

Október 25. 

Békés tüntetés kezdődik a Par-

lament előtti Kossuth-téren. A 

békés demonstráció ellenére a 

környező háztetőkről gyilkos sor-

tűz zúdul a tömegre, feltehetőleg 

ÁVH-sok a felelősei. A rengeteg 

halott és sebesült csak olaj volt a 

tűzre, a főváros több pontján foko-

zódnak a fegyveres összecsapások. 

Október végére, november elejé-

re tehát úgy tűnik, hogy érdemi 

demokratikus átalakulás kezdődik 

el az országban, a szocialista ál-

lamberendezkedés teljes reformja. 

Hruscsov számára azonban egy-

értelmű volt, hogy a Szovjetunió 

nem kockáztathat meg egy demok-

ratikus átalakulást Magyarorszá-

gon, hiszen ez a kelet-közép-

európai szovjet tömb bomlását 

jelentené, Magyarország példáján 

más államok is hasonló útra lépné-

nek. Ez pedig a szovjet hatalmi 

szféra csökkenését eredményezné. 

A forradalom nemzetközi hátte-

re 

A szovjet vezetésnek a világpoli-

tikai események is kezére játszot-

tak. A magyar forradalommal egy 

időben súlyos hidegháborús vál-

sághelyzet alakult ki ugyanis, a 

szuezi válság. 

A szuezi csatorna államosítása 

miatt Nagy-Britannia és Franciaor-

szág katonai erővel lépett fel 

Egyiptom ellen. Az akcióhoz Izra-

el is csatlakozott, Egyiptom olda-

lán viszont a Szovjetunió lépett fel 

segítőként. Az Egyiptomot vezető 

Nasszer ezredest Hruscsov támo-

gatásáról biztosította a nyugati 

agresszióval szemben, és nem 

zárta ki a szovjet beavatkozás le-

hetőségét sem. A konfliktus tehát 

elmélyülni látszott, ebben a hely-

zetben pedig fontos volt az USA 

reakciója. 

A magyar forradalom vonatko-

zásában az amerikai vezetés szim-

patizált a magyar függetlenségi 

törekvéssel, de nem tekintette po-

tenciális szövetségesnek Magyar-

országot. Ezzel gyakorlatilag a 

magyar forradalmat sorsára hagy-

ta, Hruscsov szabad kezet kapott a 

magyar ügy rendezésére. Moszk-

vában már október 31-én döntés 

születik, hogy a magyar forradal-

mat fegyveres erővel számolják 

fel. 

A magyar kormány felé azonban 

nem ezt közvetítették: 
(folyt. a következő oldalon) 
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Látszólag rendben folytak a 

szovjet csapatok kivonásáról a 

tárgyalások, eközben azonban 

megkezdődött a szovjet haderő 

mozgósítása. 

November 1-4. 

A forradalom leverése 

Nagy Imre természetesen érzé-

kelte a veszélyt, ezért az ENSZ 

segítségét is kérte. A szuezi válság 

miatt azonban, bár napirendre 

került a magyar forradalom ügye 

az ENSZ Biztonsági Tanácsában, 

lényegi segítségnyújtás nem tör-

tént. 

November 1-jén kétségbeesett 

lépésre szánta el magát a kormány. 

Magyarország kilépett a Varsói 

Szerződésből, ezzel akarva elérni a 

szovjet haderő kivonulását (a Var-

sói Szerződés értelmében tartóz-

kodtak Magyarországon a szovjet 

csapatok). A kormány kinyilvání-

totta Magyarország semlegességét 

is, ami a szovjet vezetés felé volt 

jelzés, hogy nem kívánnak a nyu-

gati hatalmi tömbhöz sem csatla-

kozni. 

Moszkvában eközben tovább 

folytak az előkészületek. 

A támadás terve (Forgószél 

hadművelet) már készen állt, 

ahogy az is egyértelmű volt, hogy 

Nagy Imre kormányzásának véget 

kell vetni. Új embert kellett tehát 

találni, aki a szovjet támadás után 

vállalja a kormányzást, természe-

tesen a szovjet igényeknek megfe-

lelően. 

Moszkva választása Nagy Imre 

kormányának kommunista minisz-

terére, Kádár Jánosra esett. Kádár 

november első napjaiban eltűnt, 

Moszkvába vitték: itt tájékoztatták 

a készülő szovjet támadásról, és 

hogy Nagy Imre helyett őt választ-

ja a moszkvai vezetés kormányfő-

nek. Kádár vállalta a rá bízott fel-

adatot, ezzel gyakorlatilag elárulta 

a forradalmat. 

November 3-án éjjel még folytak 

a szovjet csapatok kivonulásáról a 

tárgyalások, Nagy Imre kormá-

nyának hadügyminisztere, Maléter 

Pál folytatta a tárgyalásokat a 

szovjetekkel. November 4-én haj-

nalban azonban megszakadtak a 

tárgyalások, Maléter Pált tőrbe 

csalták és letartóztatták. 

Kádár János a támadás megindu-

lása előtt a szolnoki rádióban 

mondott beszédében tájékoztatta a 

lakosságot a szovjet csapatok ér-

kezéséről, és hogy új, Forradalmi 

Munkás-Paraszt kormány alakul 

Nagy Imre kormánya helyett. Ez 

követően hajnali 4 órakor meg-

kezdődött a szovjet intervenció 

(fegyveres beavatkozás) a forrada-

lom leverésére. 

Nagy Imre a támadás után alig 

egy órával mondott rádióbeszédet, 

melyben közölte az országgal és a 

világ közvéleményével, hogy „a 

szovjet csapatok támadást indítot-

tak fővárosunk ellen azzal a nyil-

vánvaló szándékkal, hogy meg-

döntsék a törvényes magyar de-

mokratikus kormányt.” Nagy Imre 

nem mondott le a miniszterelnök-

ségről („a kormány a helyén van”), 

és továbbra is saját kormányát 

tekintette a törvényes kormánynak 

Kádárral szemben. 

Kádár úgy vélte, hogy nem kell 

számottevő ellenállással számolnia 

majd a magyar lakosság részéről, 

kormányát a közvélemény támo-

gatni fogja. Nem így történt. Nov-

ember 4-11. között a főváros több 

pontján, illetve vidéki városokban 

is folytak a harcok a szovjet csapa-

tok ellen, de hamar nyilvánvalóvá 

vált, hogy sikerre semmi esély 

nincs a hatalmas túlerővel szem-

ben. November közepére gyakor-

latilag az ország legtöbb pontján 

véget értek a harcok. 

Nagy Imrét és Maléter Pált 

1957-ben bíróság elé állították, a 

vád „szervezkedés a magyar népi 

demokrácia megdöntésére” volt. 

1958. június 16-án mindkettőjüket 

kivégezték. 1957-58 során a Ká-

dár-kormány megtorló intézkedé-

sei folytak (több száz kivégzés, 

több ezer bebörtönzés), amelyek 

miatt sokan elhagyták az országot, 

külföldre menekültek.  
 

https://www.tiszaparti-szolnok.hu 
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Női kézilabda: Öt érdi is Eb-t nyert! 
Az erdmost.hu engedélyével 

 

Van egy jó hírünk! Kubinszkiné Hegedűs Marianna, a MOL Nyrt.  Dunai Finomító dolgozója Európa 

bajnoki cím birtokosa. 
 

A +43-as korosztályban Oláhné Balog Tünde, 

Kisgergely Csilla, Kubinszkiné Hegedűs Marianna 

és Gridnyeva Szvetlana is Eb-győzelmet ünnepelhetett 

a torinói kontinensviadalon. 

A kézilabdázók masters Európa-bajnokságának ezúttal 

az olaszországi Torino adott otthont, ahol öt érdi is 

pályára lépett. Az együttes a csoportkörben előbb az 

FC Pedras Rubrast 31–6-ra, aztán az HC Dubai Inter-

nationalt 22–11-re verte. 

Ezt követően az egyenes kieséses szakaszban, azaz a 

legjobb négy között a Promov Rebordosa csapatát 18–

6-ra múlták felül. 

A döntőben pedig azzal az FC Pedras Rubrasszal ta-

lálkoztak, amelyet korábban simán vertek. Nos, a finá-

lé már valamelyest szorosabb eredményt hozott, de 

Őri Cecíliáék így is 18–8-ra győztek, így aranyérme-

sek lettek. Nők+43 végeredmény: 1. Angyalok 

(Bahrim Liliana, Daláné Gabnai Melinda, Gridnyeva 

Szvetlana, Hirmann Mária, Kisgergely Csilla, 

Kubinszkiné Hegedűs Marianna, Lázár Ildikó, Len-

kei-Csenki Csilla, Márki Éva, Neukumné Ivanics Ad-

rienn, Oláhné Balogh Tünde, Rimócziné Tóth Éva, 

Sirina Irina, Takács Gabriella. Edző: Éliás Gábor), 
Domonkos Bálint 

 

A dohányosoknak is vannak jogaik! 
 

A dohányzás káros hatásairól rendszeresen hallani, ahogy a nemdohányzók jogairól is. Tudom, káros 

szenvedélynek hódolnak a dohányosok, amit az egészség felkent őrei a legszívesebben végleg beszüntet-

nének. De a megoldás nem abban rejlik, hogy néhány egyén a legszívesebben megfojtaná őket egy kávés-

kanál vízben. Pedig lehetséges, hogy ők is lelkesen szívnák, csak otthon az asszony megtiltotta nekik. 
 

Az általam megkérdezett nemdo-

hányzók mindegyike egyetért a 

szigorítással, ennek kapcsán szá-

momra úgy tűnik, mintha más 

nemzőszervével vernék a csalánt. 

Mikor rákérdeztem arra, hogy mit 

szólnának ahhoz, ha az szintén 

káros alkoholt, vagy a kávéjukat is 

hasonló körülmények között kelle-

ne fogyasztani, többségük kikérte 

magának és elküldött a büdös 

francba. Azt hiszem, ezt is kettős 

mércének hívják. 

A dohányosok szerint ugyanak-

kor az új szabályozással az ő joga-

ik sérülnek. Többen üldözésnek, 

túlzásnak, megalázásnak nevezték 

a tiltást. Egy orvos barátom úgy 

fogalmazott: szakmájából adódóan 

is tisztában van a dohányzás káros 

hatásaival, azonban szeretné, ha 

maga dönthetné el, rágyújt-e vagy 

sem. 

Ha valamelyik tótumfaktumnak 

eszébe jutna meghirdetni a nemdo-

hányzó munkahelyet, közlöm ve-

lük, hogy nálunk ez nem lehetsé-

ges. Nem segítek nekik, keressék 

ki a megfelelő, erre vonatkozó 

törvényt. 

Azt javaslom az arra illetékesek-

nek, hogy legalább egy pillantást 

vessenek arra, hogy milyen méltat-

lan körülmények közé kényszerítik 

saját, dohányzó munkavállalóikat a 

munkahelyükön. A körülményeket 

tekintve az az érzésem, mintha 

gyűlölnék őket.  

 
Példaként említhetem Hulladék-

égetőnél „kialakított” a külső kör-

nyezettől szinte elviselhetetlenül 

bűzös, egészségtelen levegőjű, 

emberhez méltatlan konténert, a 

REF 2-3-nál lévő úgynevezett do-

hányzóhelyiséget az irodaház mel-

letti kijelölt helyeket és folytathat-

nám a sort – ezekre a dohányzás 

címén kijelölt helyekre még egy 

kóbor kutyát sem helyeznék el. 

Ezzel szemben, a MOL Nyrt., 

mint munkáltató, mintha azt érzé-

keltetné, hogy semmibe veszi 

munkavállalóit. 

1999. évi XLII. törvény a nem-

dohányzók védelméről: 

1.§ 

(…) 

e) *  zárt légterű helyiség: vala-

mely műszaki megoldással környe-

zetétől fizikailag lehatárolt létesít-

mény, eszköz, amelynek a külső 

környezetből történő folyamatos 

légcseréje nem, vagy egy oldalának 

egészét vagy tetejének legfeljebb 

1/2-ét kitevő nyílásokkal, nyílászá-

rókkal, vagy mesterséges szellőzte-

tő berendezés útján biztosított; 

(…) 

Lám, a törvény nem úgy szól, 

ahogy a MOL- ban alkalmazzák. 

Figyeljünk rájuk és tiszteljük do-

hányos munkatársainkat, mert 

szenvedélyüktől függetlenül teszik 

dolgukat és hasznot termelnek – 

irodákban, üzemekben és egyebütt 

– azoknak (is) akik megalázó, ki-

rekesztő körülmények közé kény-

szerítik őket! 
Vagy a dohányosokat nem illeti meg a 

tolerancia? 

 

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

Óvakodj azoktól, akik mindig igazat adnak neked! 
* 

Bizonyos szint fölött, nem süllyedhetünk bizonyos 
szint alá.  

* 
Aki egész életében csak mások után megy, az nem 

lát mást, csak seggeket. 
* 

Az értelem csodákra képes. 
A hülyeség mindenre. 

* 
Ha egy férfi elcsábítja a feleségedet, a legdurvább 

bosszú, ha hagyod, hogy vele maradjon. 
* 

Egyszer azt hittem, hogy tévedtem, de tévedtem. 
* 

Amikor már a valóságban is úgy nézel ki, mint az 
igazolványképeden, akkor ideje szabira menni! 

* 
Igazi barát az, akit ha éjjel kettőkor zokogva fel-
hívsz, csak annyit kérdez, hogy piát vigyek vagy 

ásót… 
* 

A Biblia azt mondja, fizetnem kell a bűneimért. 
Ezt én már régóta tudom, hisz a nők, a cigi és az 

alkohol nem ingyen vannak. 
* 

A nagyapó megosztja az unokáival a tapasztalatait: 
- Jó emésztéshez sört iszom, étvágytalanság esetén 
fehérbort iszom. Ha alacsony a vérnyomásom vörösbort 
iszom, magas vérnyomás esetén konyakot, és ha meg 
hűlök, akkor pálinkázom. 
- És mikor iszol vizet? – kérdik az unokák. 
- No, olyan betegségem még sosem volt. 

* 
- Tegnap este megmondtam a férjemnek, hogy elegem 
van belőle, és holnap beadom a válókeresetet, aztán 
kimentem a kertbe. 
- És? – kérdezte izgatottan a barátnő. 
- Pár perc múlva egy nagy durranást hallottam. 
- Csak nem lőtte főbe magát? 
- Nem! Pezsgőt bontott a mocsok. 

* 
Az állatorvos összeírja az állatokat a faluban. 
- Jó napot öreganyám! Van baromfija? 
- Persze, hogy van. Pesten rendőr. 

* 
Két férfi beszélget: 
– Képzeld, a feleségem megszökött a legjobb bará-
tommal, a Bélával! 
– Eddig úgy tudtam, a Béla sosem volt a legjobb bará-
tod! 
– De most már az! 

* 
A leendő após faggatja a vőlegényt: 
– Mondd csak, fiam, dohányzol? 
– Én, soha még egy szál cigarettát se szívtam el 
– Na de az italt, azt nem veted meg, ugye? 

– Egyáltalán nem iszom 
 – Hát a nőkkel hogy állsz? Hajtod őket, mi? 
– Az ön lányán kívül senki más nincs és nem is lesz az 
életemben. 
– Na, ha ez mind igaz, akkor semmi keresnivalód nincs 
ebben a családban. Én nem akarom a feleségemtől 
egész életemben azt hallgatni, hogy „Bezzeg a ve-
jem”…. 

* 
Újságíró készít riportot az elmegyógyintézetben. Azt 
kérdi a főorvostól:  
– Hogyan állapítják meg egy páciensről, hogy már el-
hagyhatja a kórházat?  
– Vannak olyan feladataink, amiket helyesen végrehajt-
va bizonyíthatják elmeállapotukat.  
– Tudna egy ilyen példát mondani?  
– Persze. Vegyük például ezt: van egy kád, teli vízzel. 
Van a fürdőszobában három tárgy, egy kiskanál, egy 
pohár és egy vödör. Melyikkel tüntetné el a vizet a kád-
ból?  
– Ó, hát ez egyszerű! Minden normális ember a vödröt 
választaná.  
– Nem, minden normális ember kihúzná a dugót a kád-
ból… 

* 
Egy férfi bemegy az autókereskedésbe: 
– A feleségem szeretne pár szót váltani önökkel arról a 
Volkswagen Golfról a kirakatban. 
Az eladó értetlenül: 
– De uram, ez egy Mercedes kereskedés, nekünk nincs 
Golfunk a kirakatban! 
Mire a férfi: 
– Hát, most már van. Pont ezért akar a feleségem Ön-
nel beszélni. 

* 
- Nagymama, neked miért nincs Facebook fiókod? 
- Ereggyé már kislányom, nekem nem kell Facebook, 
Twiter, meg az ilyen hülyeségek, nagyapád egy flaska 
szilva után kétszer is meglájkolt egy nap. 

* 
A tanár magyaráz az iskolában: 
- A számjegyeink az araboktól származnak, a naptá-
runk Gergely pápától, a porcelán a kínaiaktól. Ki tud 
még hasonló példákat mondani? 
Móricka jelentkezik: 
- A porszívónk a szomszédtól van, a lakásunk az OTP-
től, a kistesóm meg a postástól. 

* 
- Te komám, mi az a paranormális jelenség? 
- Hát, amikor az asszony azt mondja, hogy „igazad 
van”. 

* 
A püspök meglátogatja az egyik kis falú plébániáját, de 
délben nem szól a harang. Látogatás után megjegyzi a 
plébánosnak: 
- Miért nem szólt a harang? 
- Számtalan oka van ennek püspök atyám. Először is 
nincs harangunk. 
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Az Olajipari  Szakszervezet  időszakos kiadványában a hi rdetések  ingyenesek 
 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkba ellenőrizni,

ezért a bennük megjelentetett tartalomért felelősséget nem vállalunk! 
 

 

Az Olajipari Szakszervezet 

időszakos kiadványa 

Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 
 

Kiadásért felel: Olajipari Szakszervezet  

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. 
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