
,   

XV. évfolyam                                  Honlap:  www.Olajipariszakszervezet. hu                             2009. december 
 

Önmagadért-velünk! 
 

 
 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A kisded 
 

Tovatűnő vágy suhant a ragyogó éjben, a kisded hangja szállt a fesztelen légben.  
A csodák kapuja újra a világra nyílt, a jászolban egy újszülött gyermek sírt.  

 
Egy fényes csillag mutatta az utat, a három bölcsnek, ki mennyboltot kutat.  

Csendes pásztorok nézték ragyogó arccal, nem törődött senki most pusztító harccal.  
 

Barmok ringatták el Mária mellett, hódoltak neki, akinek kellett.  
Szemlesütve álltak, vagy térdre ereszkedtek, s a gyönyörű izgalomtól néha megreszkettek.  

 
Pedig kisded volt. Csupán egy gyermek!  

Végül a három bölcsek is reá leltek.  
A csodák kapuja újra a világra nyílt.  

A jászolban a világ királya sírt! 
 

Tolnai Tamás 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu LIGA Szakszervezetek 
tagja 
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A Szenteste üzenete 
 
Ismét beköszönt Karácsony szent ünnepe. Az elmúlt hetek, gondolom sokunknak lázas készülődésben 
teltek. Aprólékos körültekintéssel megvásároltuk ajándékainkat, amivel szeretteinket lepjük majd 
meg. Papírra vetettük az ünnepi étrendünket, majd az okozott gondot, hogy hol szerezzük be 
legolcsóbban a hozzávalókat. 
 
A mindennapos munkahelyi gondok, netán túlórázás 
mellett, a sorban állás kellemetlenségei sem 
kíméltek bennünket. De mindez elhalványul, amikor 
kigyúlnak majd a fények. Ünneplőben, meghitten és 
kissé megilletődve vesszük körbe a fát. Gyertyát 
gyújtunk, csillagszórók ontják káprázatos fényüket. 
Felcsendül a dal: 
"Mennyből az angyal, eljött hozzátok... 
...lássátok, lássátok…" 
És mi meghatódva, meglepetten nézünk a semmibe. 
Szemeink a könnytől csillognak, s mi azzal 
birkózunk, hogyan kendőzzük el azokat. De a 
könnyek megtalálják szabadulásuk útját, mert a 
bennünk lévő lélek ontja őket. A könnycsepp jelkép 
csupán, amely lehet a bánat, az öröm, de lehet 
egyszerűen a felemelkedettség érzése is. 

Ebben a pillanatban emeljük fel szívünket! 
Gondoljunk eltávozott s a mellettünk álló 
szeretteinkre! Így fogadjuk Isten ajándékát, amiből 
mindenki egyformán részesülhet. Ez az ajándék nem 
más, mint a szeretet. Hisz a szeretet senkit és 
semmit nem zár ki, hanem mindent és mindenkit 
összefog. A valódi szeretet ad, s nem elvesz, Isteni 
terv alapján születik és harmóniához vezet! 
Mindannyiunk számára legyen ez a Szenteste 
üzenete! Éljünk bár magányosan, vagy szerető 
családi körben, egyformán feltölthetjük testünk 
templomát, harmóniát hozó Isteni szeretettel!  
Tanítása figyelmeztet bennünket, hogy minden 
esténk Szenteste kell, hogy legyen! 
Áldott Karácsonyt mindenkinek! 

Dr. Szigeti Imréné, Mariann 
 

 

Még az átlagbérek sem közelítik meg az európai szintet 
Elpattanás közelében a húr 

 
A Mol Nyrt. értelmes, intelligens, alaposan megválogatott munkatársakat alkalmaz. 

Következésképpen, a Mol Nyrt.-nél senki sem hülye (pardon). Ez akkor is igaz, ha mostanság egyre 
inkább úgy tűnik, mintha annak szeretné nézni a többséget egy kisebbség. Pontosítsunk. A többség az 
„egyszerű” munkavállalók, a kisebbség pedig az a vezetői réteg, amelyik olyan megalázó ajánlatokat 
tesz, amitől joggal áll fel mindenki hátán a szőr. 

 
A fenti, egyértelmű megállapítás nem csak a saját 

véleményem. Beszélgetések alkalmával, kivétel 
nélkül, valamennyi munkatársamtól ezt hallottam. 
Tekintetükben nem is dühöt, inkább elszántsággal 
vegyes keserűséget láttam. Mert miután 
elkeseredetten tapasztalják, hogy mennyire semmibe 
akarják venni őket, elszánták magukat arra, hogy 
megvédelmezik saját érdekeiket! 

Nem új keletű megállapítás az, hogy a 
munkavállalót a legjobb teljesítményre, az érdek 
kényszeríti. Egyéni érdekeken keresztül vezet az út 
a közösség, vállalkozás, vagy egy multi céljaihoz is. 
Hibát követ el, aki azt gondolja, a piaci verseny 
kimerül az ügyfelek kegyeiért, a megrendelések 
elnyeréséért folytatott versengésben. Elpártoló 
vevők és visszavont megbízások ébreszthetik rá, 
hogy a verseny valójában a munkatársak, 
alkalmazottak kiválasztásán, az ő rátermettségükön, 
érdekeltségükön, hűségükön áll, vagy bukik. A 
félreértések elkerülése végett, itt a 
leghatározottabban az irodai, üzemi és ezeket 

kisegítő munkatársi hozzáállásra gondolok. Mert ők 
termelik meg az értékeket és ők azok, akik a 
minőségi munkájukkal gyakorlatilag fenntartják a 
Molt és nem mellékesen, termékeikkel jó hírét 
keltik. 

Véleményem szerint azok, akiknek az ő 
elismerésük volna a feladatuk, valahogy úgy 
gondolkozhatnak, hogy örüljenek, ha itt 
dolgozhatnak. 

Az így gondolkozóknak üzenem: örüljenek ők is, 
hogy itt dolgozhatnak! Sőt! Örüljenek, hogy olyan 
jövedelmekhez juthatnak, ami már nyugodt szívvel 
európai szintűnek mondható. Nem tudom, ismerik-e 
egyáltalán az „alsóbb” régiókban fizetett 
alapbéreket, vagy elveszve a megrendelésre 
készíttetett statisztikák csalóka útvesztőiben, csak az 
átlagbérről hallanak. Mert bár az átlagbérek sem 
közelítik meg az európai szintet, az alapbérek még 
ezektől is messze elmaradnak! 

Azt sem árt tudniuk, hogy az objektív tényezők – 
így a fizetés és a munkakörülmények – egyre inkább 
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befolyásolják a dolgozók lojalitását. Azt a lojalitást, 
amire égetően szüksége van minden cégnek, hiszen 
e nélkül előbb-utóbb bezárhatja a kapuit. 

 
Hajzer Barnabás 
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Kimagasló színvonalon a munkahelyi biztonságunkért 
EBK szakmai nap 

 

A nyugdíjhoz nagyon közeli korban vannak azok, akik 1969-ben, húsz éves korukban kerültek a DKV-
hoz, és még ma is itt dolgoznak. A közös bennük az, hogy valamennyien átélhették azokat az 1969. óta 
bekövetkezett változásokat, amiről a Dunai Finomító színháztermében volt szó november 27-én, a 
Finomítás FF és EBK munkatársai által szervezett jubileumi szakmai napon, ahol a biztonságtechnikai 
szervezet 40 évéről tartottak előadásokat. Az irodaház aulájában egy kitűnően megszervezett kiállítással 
lepték meg az érdeklődőket az EBK munkatársai: a korabeli használati tárgyak között felfedezhettük a 
bőrsisakot, az elektromos cigarettagyújtót, a gázkoncentráció mérésére használt szondákat és sok más 
olyan tárgyat, amelyeket akkoriban használtunk. Sok „öreg motorost” láthattunk a meghívottak között, 
ahol mindenki örömére ott volt a 90 éves Zsiborás Lajos – Zsibi bácsi is. Ő annak idején az első volt, aki 
biztonságtechnikai képzésben részesítette a régi és az újfelvételes dolgozókat. A teljeség igénye nélkül 
idézünk a felszólalásokból és megszólaltattunk néhány résztvevőt. 

 

Huszonöt évvel ezelőtt, 
„Móricka-ábrákon” füstölgő 
kémények, olajfolyások a Dunába, 
nem megfelelő felszereléssel 
dolgozó emberek voltak láthatók a 
DKV jellemzéseként. A mai 
szemléltetéseken sisakban, 
megfelelő védőfelszerelésben 
tevékenykedő munkavállalók 
vannak. Eltűnt a 
környezetszennyező füst a 
kéményekből és megszűntek az 
olajfolyások is. Az üzemekben 
dolgozó munkatársaink is úgy 
látják, hogy ez az egyik olyan 
terület, ahol a legtöbbet változtunk. 
Azt gondolom, hogy a lényeg 
abban van, és a javuló számok 
mögött is az látható, hogy 
munkavédelmi, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi és 
egészségvédelmi területen 
megváltozott a gondolkodásunk-
mentalitásunk. Azt szoktuk 
mondani, hogy az EBK 
mindannyiunk ügye, ezért most 
élni szeretnék az alkalommal, hogy 
megköszönhessem azt a kitűnő 
munkát, amit az EBK szervezetben 
és elődjeiben kollégáink tettek, 
illetve a jelenleg is aktív 
munkatársaink végeznek. Biztos 
vagyok abban, hogy az EBK 
vezetők és munkatársaik 
elkötelezettsége, szaktudása nélkül 
nem állnánk ilyen jól ezen a 
területen – mondta a szakmai nap 
megnyitóbeszédében Galambos 
László, Finomítás kiemelt vezető. 

Pimper László, FER Tűzoltóság 
és Szolgáltató Kft. igazgató a 
felszólalásában – többek között – 
elmondta, hogy mára a 

tűzmegelőzési tevékenység 
egyaránt jelenti a tűzmegelőzési, 
munkabiztonsági vagy éppen 
környezetvédelmi kérdést is, ezért 
összetett EBK rendszer részeként 
tekinthető napjainkban. A mentő-
tűzvédelem kapcsán kiemelte, 
hogy a klasszikus tűzoltósági 
feladatok kibővültek és egyre 
inkább veszélyhelyzet-elhárítási 
szervezetről beszélhetünk. Mindig, 
minden mögött ott van a 
tűzvédelem, a tűzoltási jellegű 
készenlét, ugyanakkor az elmúlt 
időszakban rendkívül nagy súllyal 
jelentek meg a különböző műszaki 
beavatkozások, valamint a 
környezetvédelmi beavatkozások 
igényei. A létesítmény-tűzoltóság 
szolgáltató-tűzoltósággá vált, 
nagyon sok kiegészítő 
tevékenységet végzünk, ezzel is 
hatékonyabbá téve tulajdonosaink 
számára a működésünket. Míg 
korábban a tűzvizsgálat egy 
tűzvédelmi hatósági feladatkör volt 
leginkább, addig napjainkra sokkal 
hangsúlyosabbak a belső 
vizsgálatai az adott eseményeknek, 
ezáltal biztosítva a vizsgálati 
eredmények visszacsatolását mind 
a tűzmegelőzés, mind pedig a 
mentő-tűzvédelem irányában. Mi, 
akik ma foglalkozunk ezzel a 
területtel, jó helyzetben vagyunk, 
hiszen egy olyan úton kell 
továbbmennünk, amit elődeink – 
sokan az itt jelenlévők közül – 
kitapostak számunkra. 

Katona János, egykori 
Termelési Főosztályvezető, majd 
Termelési Főmérnök is ott volt az 
ünnepségen. Az alkalmat 

kihasználva, feltettem neki 
kérdéseimet: 

- Ezt megelőzően mikor volt a 
DKV, illetve a Dunai Finomító 
területén? 

- Szerencsére az utóbbi években 
többször is előfordulhatok itt, mert 
különböző eseményekre hívnak. 

- A ma felszólalók elmondták a 
múlt eseményeit, fejlődésünk 
történetét. Lehet ehhez 
hozzátenni valamit? 

- Az emberben ilyenkor 
kavarognak az érzések, hiszen 
végigéltem három évtizedet a 
Finomítóban és tanúja voltam 
azoknak az eseményeknek és 
változásoknak, amelyekről itt 
beszámoltak. Úgy gondolom, hogy 
nagyon jól összefoglalták az elmúlt 
negyven esztendő lényegét. 
Megállapíthatom, hogy ami 
jelenleg jellemzi az 
egészségvédelem, biztonság, 
munka- és környezetvédelem, 
valamint a tűzvédelem témakörét, 
abban olyan magas szintet ért el a 
MOL, illetve a Finomító, ami előtt 
meghajtom a fejemet. 

- A harminc év alatt 
megszámlálhatatlanul sokszor 
jelent meg az üzemekben. Ezek a 
látogatások kapcsolattartást, 
vagy valamiféle ellenőrzést 
szolgáltak? 

- Talán azt mondhatom, hogy is-
is. Vizuális beállítottságú vagyok, 
tehát szerettem látni is azokat a 
helyzeteket, körülményeket, amiről 
olvastam, vagy amiről nekem 
beszámoltak a munkatársaim, ezért 
mindig kijártam a területre és 
ellenőriztem a körülményeket, 
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hogy minden oldalról tájékozódva 
legyek, és a gyakorlati 
tapasztalatokkal „felvértezve” 
hibátlan döntéseket tudjak hozni. 
Ezen felül mindig az volt az elvem, 
hogy rendkívül fontos személyesen 
találkozni, beszélni azokkal az 

emberekkel – nem is csak a 
munkáról, hanem egyáltalán az 
emberről, családról, a gondokról –, 
akik itt viszik a termelést, és akik 
előállítják az értéket a 
Finomítóban. Hiszen akármilyen 
korszerű a technika, azt emberek 

működtetik és nem mindegy, 
miként érzik magukat, és tudni 
akartam, hogy lehet-e segíteni 
nekik, vagy orvosolni gondjaikat. 

 
 

(folyt. a következő oldalon) 
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Csala Attila, Finomítás FF és 
EBK vezető véleményére is 
kíváncsiak voltunk: 

- Száznál jóval többen vettek 
részt a mai, 40. évfordulós 
előadássorozaton, ahol az 
előadók áttekintették a 
munkabiztonság, a 
biztonságtechnika nagyarányú 
változásával teli negyven évet. 

- Nagy öröm számomra, hogy 
lehetőséget teremtettünk ennek a 
visszatekintésnek a 
megszervezésére. Régóta itt 
dolgozó munkatársaim vetették fel 
ennek ötletét – számukra máig élő 
emlék a 1968. október 16-i - 
szörnyű tragédia, a szervezet 
megalakítása, az első évek, azok 
nehézségei, küzdelmei. Az 
elgondolást Varga Attilával is 
megbeszéltük – később kiderült, 
hogy ennek következtében 
rengeteg munkát kellett elvégeznie 
– és az egyértelmű pozitív 
visszajelzések után Galambos 
László igazgató úrhoz fordultunk, 
aki azonnal támogatólag állt 
ügyünk mellé. 

- Az előadásokat követően 
elismerő oklevélben részesült 
számos EBK munkatárs. Ez 
egyszeri alkalom, vagy 
hagyomány lesz belőle? 

- A szokás megvan, ami 
Finomítás hagyomány. Minden 
évben van valamilyen kisebb-
nagyobb összegű jutalmazási 
lehetőségünk. Vannak bronz, ezüst 
és arany fokozatú elismerések, 
vagy a hagyományos jutalmak 
egyéb címke nélkül. Az idei is 
ilyen jutalmazásnak indult, de úgy 
gondoltuk, hogy az EBK 
jutalmakat összekötjük az ünnepi 
megemlékezéssel. Más 
szervezeteknél ezt más időpontban 
teszik meg. 

- Mi az, ami az EBK munkáját 
jobban tudná segíteni? Anyagi és 
létszámbeli, illetve az 
eltávozottak pótlására gondolok 
elsősorban. Lehet valami, amivel 

még egy lépést tehetnének 
felfelé? 

- Nagyon könnyű lenne másban 
keresni a hibát, meg valamiféle 
hiányra hivatkozni. Az anyagi 
feltételek tekintetében – a 
szervezet működési kereteire 
figyelemmel – nagyon jó 
helyzetben vagyunk. Az elmúlt 
három évben is – amióta én vagyok 
a vezető – lehetőségünk nyílt új 
kollégák felvételére, például ha a 
szervezet tevékenysége ezt 
indokolta, vagy amikor nyugdíjba 
vonultak munkatársaink. 

 
Most is van egy kolléganőnk, aki 

decemberben, nagyon hosszú 
munkaviszony után nyugdíjba 
vonul. Szinte az egész életét az 
EBK-nak, a munkabiztonságnak 
szentelte – Garainé Zsuzsáról van 
szó. Összefoglalva tehát, mindig 
sikerült pótolni az eltávozott 
kollégákat. Úgy gondolom, hogy 
sem anyagi szempontból, sem 
pedig a személyi feltételeket, 
illetve a létszámot illetően nincs 
probléma EBK oldalon. Ami a 
legtöbbet segítene, az a 
fogadókészség. Folyamatosan 
kultúraváltásról beszélünk, és az 
most már egyértelmű, hogy a 
meglévőknél sokkal jobb 
védőeszközöket nem tudunk 
bevezetni, ahogy a régi, öregebb 
üzemeinkben sem tudjuk azok 
technológiáját, jellegét, kialakítását 
gyökeresen megváltoztatni. Van 
valami, ami viszont sokat segíthet: 
a munkavállalók részéről a 
tudatosság, az odafigyelés, a 
meggyőződésből való tettek. 
Ezeket mi különböző alkalmakkor 
újra és újra elmondjuk, illetve 
próbáljuk tudatosítani, és örömmel 

tapasztaljuk, hogy egyre 
fogékonyabbak az emberek rá, de 
még mindig akad, aki legyint. Az 
ilyen legyintőket kell 
meggyőznünk arról, hogy a saját 
érdekükben, illetve mindannyiunk 
közös érdekében tesszük az 
erőfeszítéseinket, várjuk a közös 
cselekedeteket. Véleményem 
szerint a szkeptikus kollégák évről 
évre kevesebben vannak, de 
számunkra egyetlen ember 
biztonsága is rendkívül fontos, 
hiszen mindenkit hazavár a 
családja. Ha az elfogadás 
folyamatát tudjuk gyorsítani, akkor 
hamarabb leszünk jobbak. 

- A sikeres meggyőzés jeleként 
értékelhető az is, hogy egyre 
többen vesznek nagyon 
felkészülten részt az EBK által 
évente megrendezett egészség-, 
munka- és tűzvédelmi, valamint 
környezetvédelmi 
járőrversenyen. 

- Ez jó példa a folyamatos 
fejlődésünkre. A másik a pályázati 
rendszer, ami ha nem is mozgatta 
meg valamennyi termelőüzem 
dolgozóit, de ők is egyre többen 
vesznek részt benne. A 
résztvevőknek zöldövezeti 
programokat szerveztünk az idei év 
során, melyeknek nagyon pozitív 
visszajelzései voltak. Azon túl, 
hogy értéke van a társadalom felé, 
adott esetben kulturális értékekről 
is beszélhetünk – meglátogatnak 
egy-egy olyan Múzeumot, vagy 
kiállítóhelyet, ami érdekes 
számukra –, emellett pedig egy 
nagyon jó csapatépítő lehetőség: 
egy kicsit együtt munkálkodva a 
természetben, utána közösen 
kikapcsolódva, közben az EBK 
szakmai területeit is 
tanulmányozva, több szempontból 
is remek kezdeményezés. 

 
 
Az előadások végén 

állófogadást adtak a meghívottak 
tiszteletére, ahol kötetlenül 
beszélgettek az elmúlt időszak 
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történéseiről, majd a FER 
Tűzoltóság laktanyáját 
látogatták meg, ahol azokat a 
korszerű eszközöket tekinthették 
meg a vendégek, amelyek 

segítségével megelőzhetők, illetve 
elháríthatók az esetleges 
tűzesetek, egyéb események. El 
ne felejtsem: ehhez 
természetesen a kitűnően képzett 

és felkészült FER tűzoltókra is 
szükség van. 

 
 

Brunecker Jenő 
 

EBIT: A vállalat normál működése alatt termelt adó- és kamatfizetés előtti 
nyeresége. 
Az EBIT hatás lehet bevétel növekedés, vagy kiadás-csökkentés egyaránt. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

A MOL Nyrt. segíti nyugdíjasait! 
 

Magyarországon ma nehezebb nyugdíjasnak lenni, mint korábban bármikor. Különösen azoknak, 
akik évtizede, vagy még annál is régebb óta vonultak időskori pihenőjükre. Abban az esetleges 
nézetkülönbségek ellenére is valamennyien egyetérthetünk, hogy nem saját maguk idézték elő súlyos 
anyagi romlásukat. A körülmények és ezek előidézői, a mindenkori hatalom gazdaságerodáló 
tevékenysége miatt kerültek ebbe a sokszor megalázó helyzetbe. Sokan gyógyszereiket sem tudják 
fizetni, a téli időszakról nem is beszélve, mikor rezsiköltségeik az egekbe szöknek. A téli hidegek 
beálltával sokan nehéz választás elé kerülnek: melegednek vagy rendesen esznek. Mindez azokra a 
MOL nyugdíjasokra is igaz, akiknek a MOL Gondoskodás Alapítvány kuratóriuma próbál nehéz 
anyagi helyzetükben támogatást nyújtani. Segíthetnek továbbá azok a MOL munkavállalók is, akik 
adójuk 1 százalékát a Gondoskodás Alapítvány nemes céljaira ajánlják fel. A hogyanról Murin János 
frissen megválasztott kuratóriumi elnöktől kértünk választ. 

 

- Azok az idősek, akik ma MOL (leánykori 
nevén OKGT) nyugdíjasok, aktív korukban 
nagyon sokat tettek a cégért. Ezért 
mindannyiunk felelőssége, s egyben kötelessége a 
róluk való gondoskodás. Erre milyen anyagi 
lehetőségei vannak a kuratóriumnak? 

- A tisztánlátás érdekében mondom, hogy a MOL 
Gondoskodás Alapítvány 8 tagú kuratóriumában 
valamennyi reprezentatív szakszervezet, az üzemi 
tanács, valamint a MOL Nyrt., mint alapító 
képviselteti magát. Az alapítvány 50 millió forintos 
törzstőkével és mintegy 60 millió forint készpénz 
állománnyal rendelkezik, melynek döntő többségét 
az alapító a MOL Nyrt. adományozta. Egy kisebb 
összeg, kb. 800 ezer forint, az 1%-os 
adófelajánlásokból folyt be. Az alapítvány több mint 
1500 nyugdíjasnak folyósított segélyt az elmúlt 
évben, rendezvények támogatására azonban nem 
került sor. Ez utóbbi tény, nagy felháborodást váltott 
ki nyugdíjasainkból és tevékeny dolgozókból 
egyaránt, amelynek újságcikkekben és különböző 
fórumokon egyaránt hangot adtak. 

- Korábban többször beszélgettünk és 
minduntalan szóba került az a rokonszenves 
elképzelésed, hogy munkatársaink segítsék a 
kuratórium által támogatott nyugdíjasainkat 
adójuk 1%-nak felajánlásával.  Ennek 
megvalósulásakor sokkal többeknek, magasabb 
összegeket tudnátok utalni. Ehhez – 
természetesen – egy mindenki által átlátható 
kuratóriumra van szükség. 

- Az alapítvány hosszú távú fennmaradása és 
működése attól függ, hogy az elkövetkezendő 2 
évben miként dolgozunk és meg tudjuk-e valósítani 
elképzeléseinket. Mindezek érdekében egy olyan 

alapítványt szeretnénk, amely teljesen nyitott, 
átlátható, nem csak az alapító számára, de 
valamennyi a magyar szénhidrogéniparban dolgozó 
munkavállaló felé is, mert a bizalomra szeretnénk 
építeni a jövőt. Úgy gondolom, meg kell nyernünk a 
munkatársainkat, hogy adójuk 1%-át az alapítvány 
részére utalják, hiszen valamennyiünk közös érdeke, 
hogy anyagilag biztos lábakon álló legyen az 
alapítvány. Nem többlet pénzt kérünk 
munkatársainktól, hanem csak azt, ahogy a sláger 
mondja „adj egy percet az életedből”, amíg kitöltöd 
a nyilatkozatot. Ha csak azon munkavállalóinkat 
tudjuk megnyerni, akik eddig egyáltalán nem 
nyilatkoztak, akkor is több 10 millió forinttal 
gazdagodhat az alapítvány és a több pénzből több 
hasznos célra (segélyezés, rendezvények 
támogatása, stb..) fog jutni. És egy nagyon fontos 
dolog: ha a munkatársaink támogatásukkal 
bizonyítják az alapítvány létjogosultságát, sokkal 
nagyobb az erkölcsi alapunk az alapítvány 
létrehozójától további támogatást kérni. Szeretnénk 
továbbá azt a rendellenességet megszüntetni, hogy 
kizárólag csak a MOL Nyrt. vezetése és dolgozói 
támogatják az alapítványt, miközben a csoport többi 
vállalatának nyugdíjasairól is mi gondoskodunk. 
Ezért az elkövetkezendő hónapokban megkeressük a 
leányvállalatok vezetőit, és támogatásukat kérjük. 

- Úgy tudom, az alapítvány tevékenységének 
kibővítését, illetve továbbfejlesztését is tervezed. 

- Komolyan foglalkozunk azzal, hogy az alapító 
okirat módosításával munkatársainknak is segítséget 
tudjunk nyújtani, olyan esetekben, amikor a törvényi 
lehetőség kizárja pl. a jóléti keretből való 
segélyezést. Számtalan olyan élethelyzettel 
találkoztunk az elmúlt időszakban, amikor 
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munkatársaink is segítségre szorultak, de nem volt 
lehetőség arra, hogy az üzemi tanács segélyezési 
bizottsága támogatást nyújthasson. Az alapítvány 
alkalmas arra, hogy akár a temetési akár a szülési 
segélyeket is kezelje, hiszen az alapító (Humán 
szervezet) felügyelete és adatszolgáltatása erre 
lehetőséget adna. 2010-ben a kuratóriumi tagokkal 
és a területi felelősökkel közösen olyan cselekvő 
tevékenységet kívánunk folytatni, amivel az 
eddigieknél jobban megismerhetik munkatársaink az 
alapítvány munkáját és tevékenységét. Szeretnénk 

elérni azt az állapotot, hogy amikor a Gondoskodás 
Alapítvány szóba kerül, akkor valamennyi 
munkatársunk csak annyit mondjon „A MI 
ALAPÍTVÁNYUNK!” Ha ezt a célt elérjük, és 2 év 
múlva számvetést készítünk, akkor elmondhatjuk, 
nem dolgoztunk hiába, jól működő, anyagilag tartós 
lábakon álló alapítvány segíti a szénhidrogéniparban 
dolgozó tevékeny és nyugdíjas dolgozókat a 2010-es 
években is. 

brje 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
Korengedményes nyugdíj, avagy a remény hal meg utoljára 

 

Amennyiben emlékezetem nem csal meg, bizonyos szakszervezeti vezetők (nem az Olajipari 
Szakszervezetben!) a kezdetekkor csak legyintettek, hogy úgysem lesz belőle semmi. Most ugyanezek 
elsőként kürtölték szét, hogy az aláírásgyűjtésük eredményeként elérték ezt az eredményt, még ha nem 
is azt, amit szerettek volna, pedig a dologhoz annyi közük sem volt, mint Pestieknek a kenyérliszt 
készítéséhez. Bakos Ernő, az üzemi tanács elnöke azonban nem legyintgetett, és most nem veri a 
mellét. És hogy milyen eredményt ért el, azt tőle kérdeztük meg. 

 

- A lényeget összefoglalva, szorgos 
munkálkodással megvalósult, hogy a 
korábbiakkal ellentétben, azok is 
korengedményes nyugdíjba mehessenek, akik 
1953-ban születtek. 

- Egy törvénymódosítás nem egyszerű dolog, jobb 
esetben is hosszú, szívós, kitartó munka eredménye 
lehet. Visszaemlékezve a műszakos munkatársak 
ünnepi pihenő napjait biztosító törvénymódosításra, 
annak elérése is három év kemény munka 
eredménye volt. A korengedményes nyugdíj 
intézménye 2010. december 31.-én a törvény szerint 
megszűnt volna, úgy, hogy az 57.-ik évüket 2009-
ben betöltő, 1952-ben, vagy korábban születettek 
vehették volna igénybe. Az nyilvánvaló tény, hogy 
harminc-negyven év terepen vagy folyamatos 
műszakban töltött munka után a munkavállalók 
többségének a szervezete olyannyira elhasználódik, 
hogy időskori foglalkoztatása nagyon sok gondot 
okozna az egyén és a cég számára is. A 
nyugdíjkorhatár emelése további kérdést vetített 
előre, hiszen a korengedményes nyugdíj 
lehetőségének megmaradása esetén is a 
munkavállaló legkorábban 60 évesen mehetne 
nyugdíjba. Meggyőződésem, hogy ezeknek 
munkavállalóknak legkésőbb 58 korukra a 
nyugdíjazás lehetőségét fel kell kínálni, ennek 
egyetlen lehetősége, részükre a korkedvezményes 
nyugdíj lehetősége. 

- Mik voltak az első lépések? 
Ennek az áldatlan helyzetnek a feloldására 

készítettem egy előterjesztést májusban a 
korengedményes nyugdíj megtartására és a 
műszakban és terepen dolgozók 
korkedvezményének felülvizsgálatára. Ennek az 
anyagnak az előterjesztésében jelentős segítséget 
nyújtott dr. Lux Judit a Miniszterelnöki Hivatal 
főtanácsadója. A javaslatot júniusban két úton lett 

beterjesztve, egyrészt Korózs Lajos szociális és 
munkaügyi államtitkárnak, valamint dr. Baráth 
Gábor Országos Nyugdíbiztosítási Főigazgatónak, 
másrészt az Üzemi Tanács Akadémián keresztül az 
ország 130 üzemi tanácsának, akik támogatásukat 
adták hozzá és az anyag továbbkerült a Szociális és 
Munkaügyi Minisztériumba, az Országos 
Érdekegyeztető Tanács tagjaihoz, azaz a munkaadók 
és a munkavállalók (szakszervezeti szövetségek) 
képviselőihez. A tárgyalások elkezdődtek az OÉT-
ben is. Nagyon sok tárgyalást folytattunk az 
eredményre befolyással bíró vezetőkkel: Csizmár 
Gábor Miniszterelnöki Hivatal államtitkár, Dr. 
Herczog László Szociális és Munkaügyi miniszter, 
Kiss Péter Társadalompolitikai miniszter, Tóbiás 
József, Jánosi György. 

- Lesznek további lépéseid is az ügyben? 
A tárgyalások egy része a MOL Bányász 

szakszervezet és az MSZOSZ segítségével valósult 
meg. Ez csak egy rövid felsorolás, annak 
érzékeltetésére, hogy „mennyi követ kell 
megmozgatni” ahhoz, hogy az a részeredmény 
megvalósulhatott, hogy a 1953-ban született 
munkatársainknak is legyen lehetősége 
korengedményes nyugdíjba menni. Részeredmény, 
hiszen azt szeretnénk elérni, hogy lehetőségként - 
hiszen az élet bármilyen helyzetbe hozhat 
munkavállalókat – megmaradjon a korengedményes 
nyugdíj intézménye, valamint vizsgálják felül a 
korkedvezményes nyugdíjazás rendszerét, hogy 
abba bekerülhessenek a terepen és műszakban 
dolgozó kollégáink. Tehát csatát nyertünk, de a harc 
jelentős része még hátra van. Egyébként a 
korengedményes nyugdíjtörvény végrehajtási 
utasítása megtalálható az ONYF főoldalán. 

 
Lyenő 
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Rázd meg magad 
 

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a paraszt 
megpróbálta kitalálni mit is tehetne. Végül úgy döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje már 
betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik lapátot 
fogott és elkezdtek földet hányni a kútba. A szamár megértette mire készülnek, és rémisztően üvölteni kezdett, 
majd nemsokára elcsendesedett. Kis idő elteltével a paraszt lenézett a kútba. Meglepetten látta, hogy a szamár él, 
és minden lapátnyi föld után valami csodálatosat művel. Lerázza magáról a földet, majd feláll a tetejére. Ahogy a 
paraszt és szomszédjai tovább lapátolták a földet a szamárra, ő lerázta magáról azt, és egyre feljebb lépdelt. 
Hamarosan mindenki ámulatára a szamár átugrott a kút peremén és boldogan elsétált! 

Az élet minden fajta szemetet és földet fog rád lapátolni. A kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról és 
tegyél egy lépést. Minden gond egy újabb lehetőség továbblépésre. Bármilyen akadályból van kiút, ha nem adod 
fel, nem állsz meg! Rázd meg magad és lépj egyet feljebb. 
 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár 
 

Jól rendelték azt az istenek, hogy a szegény ember 
is tudjon kacagni. 

Nemcsak sírás-rívás hallik a putriban, hanem 
szívből jövő kacagás is elég. Sőt az is igaz, hogy a 
szegény ember sokszor nevet, mikor inkább volna 
oka sírni. 

Jól ismerem ezt a világot. A Soósoknak az a 
generációja, amelyből az apám való, megpróbálta az 
ínségnek legsúlyosabb állapotát is. Abban az időben 
napszámos volt az apám egy gépműhelyben. Ő sem 
dicsekedik ezzel az idővel, más sem. Pedig igaz. 

És az is igaz, hogy soha már én a jövendő 
életemben nem kacagok annyit, mint gyermekségem 
e pár esztendejében. 

Hogy is kacagnék, mikor nincsen már piros arcú, 
vidám anyám, aki olyan édesdeden tudott nevetni, 
hogy a könny csorgott a végén a szeméből s 
köhögés fogta el, hogy majdnem megfojtotta... 

És még ő sem kacagott úgy soha, mint mikor egy 
délutánt azzal töltöttünk, hogy hét krajcárt kerestünk 
ketten. Kerestünk és találtunk is. Hármat a 
gépfiókban, egyet az almáriumban... a többi 
nehezebben került elő. 

Az első három krajcárt még maga meglelte az 
anyám. Azt hitte, többet is talál a gépfiában, mert 
pénzért szokott varrni s amit fizettek, mindig 
odarakta. Nekem a gépfia kifogyhatatlan kincses 
bánya volt, amelybe csak bele kell nyúlni s mindjárt 
van terülj asztalkám. 

El is bámultam nagyon, mikor az édesanyám 
kutat, kutat benne, tűt, gyűszűt, ollót, 
szalagdarabokat, zsinórt, gombot, mindent szétkotor 
s egyszerre csak azt mondja nagy bámulva: 

- Elbújtak. 
- Micsodák? 
- A pénzecskék - szólt felkacagva az anyám. 
Kihúzta a fiókot: 
- Gyere csak kis fiam, azér is keressük meg a 

gonoszakat. Huncut, huncut krajcárkák. 
Leguggolt a földre s olyanformán tette le a fiókot, 

mintha attól félt volna, hogy kirepülnek, úgy is 

borította le egyszerre, mint mikor kalappal lepkét 
fog az ember. 

Nem lehetett azon nem kacagni. 
- Itt vannak, benne vannak - nevetgélt s nem 

sietett felemelni -, ha csak egy is van, itt kell neki 
lenni. 

Leguggoltam a földre, úgy lestem, nem búvik-é ki 
valahol egy fényes pénzecske? Nem mozgott ott 
semmi. Tulajdonképp nem is nagyon hittük, hogy 
van benne valami. 

Összenéztünk és nevettünk a gyerekes tréfán. 
Hozzányúltam a fenekével felfordult fiókhoz. 
- Pszt! - ijesztett rám az anyám - csendesen, még 

kiszökik. Te még nem tudod, milyen fürge állat a 
krajcár. Az nagyon sebesen szalad, csak úgy gurul. 
De még hogy gurul... 

Jobbra-balra dőltünk. Sokat tapasztaltuk már, 
hogy igen könnyen gurul a krajcár. 

Mikor felocsúdtunk, én megint kinyújtottam a 
kezem, hogy felbillentsem a fiókot. 

- Jaj! - kiáltott rám újra az anyám s én 
megijedtem, úgy kaptam vissza az ujjom, mintha a 
sparherthez ért volna. 

- Vigyázz te kis tékozló. Hogy sietne már kiadni 
az útját. Addig a miénk, míg itt van alatta. Csak 
hadd legyen ott még egy kis ideig. Mer látod mosni 
akarok, ahhoz szappan kell, szappanra legkevesebb 
hét krajcár kell, kevesebbér nem adnak, nekem már 
van három, még kell négy, az itt van ebbe a kis 
házikóba; itt lakik, de nem szereti, ha háborgatják; 
mert ha megharagszik, úgy elmegy, hogy sose látjuk 
többet. Hát vigyázz, mer a pénz nagyon kényes, 
csinnyán kell vele bánni. Tisztességgel. Könnyen 
megáprehendál, mint az úri kisasszonyok... Te nem 
tudsz valami csalogató verset, azzal tán ki lehetne 
csalni a csigabigahéjából. 

Hányat kacagtunk e csacsogás közben. Tudom is 
én. De a csigabiga csalogató nagyon furcsa volt. Én 
rá is kezdtem a verset: 

Pénz bácsi gyere ki, 
Ég a házad ideki... 
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Azzal felfordítottam a házat. 
Volt alatta százféle szemét, csak pénz, az nem 

volt. 
Az anyám savanyúan felhúzott ajakkal 

kotorászott, hiába. 
- Milyen kár - mondta -, hogy asztalunk nincsen. 

Ha arra borítottuk volna ki, nagyobb lett vóna a 
tisztesség, akkor lett vóna alatta. 

Én összekapargáltam a sok lomot s beleraktam a 
fiókba. Az anyám azalatt gondolkozott. Úgy eltörte 
az eszét, nem tett-é valahova valaha valami pénzt, 
de nem tudott róla. 

De nekem fúrta valami az ódalamat. 

- Édes anyám, én tudok egy helyet, a hon van 
krajcár. 

- Hol fiam, keressük meg, míg el nem olvad, mint 
a hó. 

- Az üveges almáriumba, a fiókba vót. 
- Ó boldogtalan gyermek, be jó, hogy elébb nem 

mondtad, most asse lenne. 
Felállottunk s mentünk az üveges almáriumhoz, 

aminek nem volt üvegje már régen, de a fiókjába ott 
volt a krajcár, ahol én tudtam. 

 
(folyt a következő oldalon) 
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Három nap óta készültem kicsenni onnan, de sose 
mertem. Pedig cukrot vettem vóna rajta, ha azt is 
mertem vóna. 

- No van már négy krajcár. Sose búsulj már 
fiacskám, megvan a nagyobbik fele. Már csak 
három kell. Osztán ha ezt a négyet megkerestük egy 
óra alatt, azt a hármat is megleljük uzsonnáig. Még 
akkor is moshatok egy rendet estig. Gyere csak 
szaporán, hátha a többi fiókba is lesz egy-egy. 

Hiszen ha minden fiókba lett vóna. Akkor sok lett 
vóna. Mert az öreg almáriom fiatalabb korában 
olyan helyen szolgált, ahol sok duggatni való 
lehetett. De nálunk nem sok terhe volt az árvának, 
nem hiába volt olyan göthös, szúette, foghíjas. 

Az anyám minden új fióknak tartott egy kis 
prédikációt. 

- Ez gazdag fiók - vót. Ennek sose vót semmije. E 
meg mindig hitelbül élt. No te rossz, nyavalyás 
kódus, hát neked sincs egy krajcárod. Ó ennek nem 
is lesz, mert ez a mi szegénységünket őrzi. No neked 
ne is legyen, ha most az egyszer kérek tőled, most se 
adsz. Ennek van a legtöbb, ni! - kiáltotta kacagva, 
mikor kirántotta a legalsó fiókot, amelynek egy 
csepp feneke se volt. 

A nyakamba is akasztotta, aztán leültünk 
nevettünkben a földre. 

- Megáll csak - szólt hirtelen -, mindjárt lesz 
nekünk pénzünk. Az apád ruhájába lelek. 

A falba szegek voltak verve, azon lógtak a ruhák. 
S csudák csudája, a hogy a legelső zsebbe belenyúlt 
az anyám, rögtön a kezébe akadt egy krajcár. 

A szemének alig akart hinni. 
- Megvan - kiáltotta, - itt van! Mennyi is van már? 

Meg se győzzük olvasni. Egy - kettő, - három, - 
négy, - öt!... Öt! Már csak kettő kell. Mi az, két 
krajcár, semmi. A hon öt van, ott akad még kettő. 

Nagy buzgósággal kutatta végig az összes 
zsebeket, de sajnos, hiába. Nem lelt egyet sem. A 
legjobb tréfa sem csalt ki sehonnan még két krajcárt. 

Már nagy vörös rózsák égtek az anyám arcán az 
izgatottságtól, s a munkától. Nem volt szabad 
dolgoznia, mert mindjárt beteg lett tőle. Persze ez 
kivételes munka, a pénzkereséstől nem lehet eltiltani 
senkit. 

Eljött az ozsonnaidő is, el is múlt. Mindjárt este 
lesz. Az apámnak holnapra ing kell és nem lehet 
mosni. A puszta kútvíz nem viszi ki belőle azt az 
olajos szennyet. 

És akkor a homlokára csap az anyám: 
- Ó, ó, én, én szamár! Hát a magam zsebét nem 

néztem meg. De bizony, ha már eszembe jut, 
megnézem. 

És megnézte. És tessék, ott is lelt egy krajcárt. A 
hatodikat. 

Lázasak lettünk. Most már csak egy kell még. 
- Mutasd csak a te zsebedet is. Hátha abba is van. 
Az én zsebem! Nojsz azokat megmutathattam. 

Azokban nem volt semmi. 
Bealkonyodott és mi ott voltunk a hiányos hat 

krajcárunkkal, mintha egy se lett volna. A zsidónál 
nem volt hitel, a szomszédok épp olyan szegények, 
mint mi, s csak nem kérünk egy krajcárt! 

Nem volt más mit tenni, mint tiszta szívből 
kinevetni a nyomorúságunkat. 

És akkor beállított hozzánk egy koldus. Éneklő 
hangon nagy siralmas könyörgést mondott. 

Az anyám majd belebódult, úgy ránevezett. 
- Hagyja el, jó ember - mondta -, ma egész délután 

itt heverek, mert nincs egy krajcárom, a félfont 
szappanhoz, hibázik az árából. 

A koldus, jámbor arcú öreg ember, rábámult. 
- Egy krajcár? - kérdezte. 
- Hát. 
- Adok én. 
- No még a kéne, kódustól alamizsnát. 
- Hadd el lyányom, nekem nem hibádzik. Nekem 

mán csak egy hibádzik, a kapa főd. Avval minden jó 
lesz. 

Kezembe adta a krajcárt s nagy hálálkodással 
eldöcögött. 

- Na hálá légyen - szólt az anyám -, szaladj hát... 
Ekkor egy pillanatra megállt, aztán nagyot, nagyot 

kacagott. 
- Jókor van együtt a pénz, hiszen ma már nem 

moshatok. Setét van, oszt lámpaolajom sincs. 
Fuldoklás jött rá a kacajtól. Keserves, öldöklő 

fuldoklás és ahogy odaállottam alá, hogy 
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támogassam, amint két tenyerébe hajtott arccal 
hajlongott, valami meleg ömlött a kezemre. 

Vér volt, az ő drága, szent vére. Az anyámé, aki 
úgy tudott kacagni, ahogy a szegény emberek között 
is csak kevés tud. 

 

A kollektív szerződés felmondása 
 

A kollektív szerződést mindkét félnek joga van felmondani három hónapos határidővel, de ezzel a 
jogával a szerződést kötő felek egyike sem élhet a szerződés aláírásától számított hat hónapon belül. 
Ha a szerződést több szakszervezet kötötte, a felmondás jogát bármelyik gyakorolhatja. Abban az 
esetben, ha a szerződést több munkáltató kötötte, és valamelyikük felmondja a kollektív szerződést, 
úgy csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti el hatályát, amelyik a felmondást 
gyakorolja. 

 

 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Tegye emlékezetessé karácsonyát! 
Vegyen fel bankunknál személyi kölcsönt! 

Felejthetetlen élményben lesz része, mert csak 
a kamatait évekig fizeti. 

* 
A bank egy vidám munkahely. 

Először csak kedvesen mosolyogtak, aztán 
mikor meghallották mennyi a jövedelmem, 

amire hitelt szeretnék felvenni, kitört a röhögés. 
* 

Egy férfinek három életszakasza van: 
Egy, amikor hisz a Mikulásban. 
Kettő, amikor nem hisz benne. 

Három, amikor ő a Mikulás. 
* 

Mosolyogj, s az egész világ hülyének fog nézni. 
* 

Kemény dolog a házasság. 
A feleségem simán megcsókolja a kutyánkat, 

de nem hajlandó inni a poharamból. 
* 

Élj lazán, ne dolgozz túl sokat, mert egyszer 
csak azt veszed észre, hogy vasárnap a 

templomban mindenki énekel, csak te fekszel a 
hátadon... 

* 
Ha sikeres akarsz lenni, a dolog egyszerű. 

Érts ahhoz, amit teszel! 
Szeresd, amit formálsz! 

És higgy abban, amit készítesz! 
Igen, ilyen egyszerű ez. 

* 
A legnagyobb tett, önmagunknak parancsolni. 

* 
- Engedje meg, hogy boldog újévet kívánjak! 
- Maga csak ne kívánjon nekem boldog újévet! 
- Dehát miért? 
- Tavaly is maga kívánta. 

* 
Tudod, drágám, mindig is kíváncsi voltam, 

hányszor csaltál meg - így a férj lefekvéskor a 
bombázó feleségének. 

- Hát jó - így a nő -, bevallom. Háromszor. 
- Elmesélnéd, édesem? 
- Emlékszel, mikor nem kaptunk kölcsönt a 

házépítéshez? A bankigazgató felajánlotta, hogy... 

- Igen, igen. Megértelek. Azért ez szép gesztus 
volt tőled, drágám, hogy megmentetted a családi 
fészket. És aztán másodszor? 

- Emlékszel, amikor beteg voltál, és nem volt 
elég pénzünk a műtétre? Nos, akkor a sebész 
felajánlotta, hogy.. 

- Ez az áldozat is csodálatos volt a részedről, 
drágám! És harmadszor? 

- Hááát... Emlékszel, amikor polgármester 
akartál lenni? 

- Igen. 
- És akkor hiányzott még ezerkétszáz 

szavazatod… 
* 

A férfi csomagol, felesége kérdezi: 
- Hát te meg hová készülsz? 
- Tudod, van a déltengeren egy sziget, ahol a 

férfiak minden egyes szeretkezés után 2500 
forintot kapnak. 

- Aha, akkor én is megyek. Látni akarom, hogy 
jössz ki a havi 2500 forintból! 

* 
Feleség a férjének: 

- Szívem, tudod, mit szeretnék karácsonyra? Egy 
nercet vagy egy rókát. 

- Rendben van, nekem mindegy, de a ketrecet 
neked kell tisztítanod! 

* 
- Anyuka drága, miért nem telefonált, hogy jön? - 

kérdezi a vő az anyósától. 
- Azért fiam, mert látni akartalak. 

* 
A Miniszterek és államtitkárok ellátogatnak az 

egyik óvodába, megnézik, hogyan élnek a 
gyerekeink. A látogatás végén a kultuszminiszter 
megjegyzi: 

- A gyerekeknek túl nagy az ebédadagjuk, ennek 
a fele is éppen elegendő. A kelleténél jóval több 
játékuk van, takarékossági szempontból 
kevesebbet kell játékokra költeni. 

Másik alkalommal, ugyanez a csapat meglátogat 
egy általános iskolát. A látogatás végén a 
kultuszminiszter ismét megjegyzést tesz: 

- A gyerekeknek túl nagy az ebédadagjuk, ennek 
a fele is bőségesen elegendő. Fölösleges minden 
iskolának számítógép, elegendő, ha minden 
másodikban van. 



A legközelebbi alkalommal, egy neves büntetés-
végrehajtó intézetet látogat meg a kis team. Mikor 
a látogatás végére érnek, miniszterünk megjegyzi: 

- Itt a raboknak nagyon gyenge a koszt, fel kell 
javítani, több hús jár nekik. Újabb edzőtermet kell 
nyitni nekik, és szükséges lehetővé tenni, hogy 
minden szinten legyen Internet-elérés. 

Mire az egyik társa megkérdezi: 
- Te viccelsz? Az ovisoknak, meg az 

iskolásoknak az ételt felére csökkentetted, a 
játékot, meg a számítógépet elvetted tőlük, itt 
pedig a raboknak a lehető legnagyobb 
kedvezményeket akarod adni? 

- Dehogy is viccelek, óvodába meg iskolába már 
nem fogunk járni, de ide még bármelyikünk 
bekerülhet. 

* 
Dezsőék tanulják a "Nemzeti Dalt" 
A tanító néni mindenkit megkér, másnapra 

hozzanak egy tárgyat, ami kapcsolódik a vershez. 
Másnap az egyik gyerek hoz egy kardot. Ez hogy 

kapcsolódik a vershez, kérdi a tanító néni? 
- Fényesebb a láncnál a kard. 
Dezső jelentkezik. 
- Én hoztam egy fényképet. 
Mire a tanító néni: ez hogy kapcsolódik a 

vershez? 
Dezső: Ez a mi Polgármesterünk, ...Sehonnai 

bitang ember... 
* 

- Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? 
- Parketta, kisfiam 
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Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  lapjába n  ingyenesek a  hirdetések  

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

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Az Olajipari Szakszervezet 
Időszakos kiadványa 

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság 
Felelős szerkesztő: Brunecker Jenő 

Felelős kiadó: Hajzer Barnabás 
Levelezési cím: Mol Nyrt. 2443 Százhalombatta Pf.: 1.  

E-mail:  olajipariszakszervezet@mol.hu 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu  

Belső telefon: 124-69 Fax: 115-19 
Külső telefon: 06-23-552-469 

 

E L A D Ó ! 
 

A Tárnoki-szőlőhegyen 240 négyszögöles, szépen gondozott, parkosított telek, termő gyümölcsfákkal, 40 
négyzetméteres faházzal, szoba-konyha- fürdőszoba-terasz. Hideg- meleg víz, villanyfűtés, telefonvonal-riasztó. 

A "Pici" buszmegállótól 3 perc gyalogút, illetve 100 méteres magánautóúton közelíthető meg. 
 

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

Telefon: 06-20-772-5730 

ÜDÜLÉSI JOG ELADÓ! 
 

A Hegyvidék Üdülőszövetkezet kezelésében lévő SOPRON SOLAR CLUB HOTEL-ben egy egyszobás 
(kétszemélyes+pótágyazható) apartman, változó évszakos, hatnapos ÜDÜLÉSI JOGA áron alul eladó. 

 

KONDIGÉP ELADÓ! 
 

FEKVENYOMÓ PAD – SÚLYZÓKKAL ELADÓ 
 

HÁTGÉP MELLGÉP LÁBGÉP 
 

Érdeklődni lehet: 06-70-318-4194 

KÖLTÖZTETÉS ÉS TEHERFUVAROZÁS! 
 

BELFŐLDI ÉS NEMZETKÖZI VISZONYLATBAN IS! 
 

Érdeklődni lehet: 06-30-200-1426 

ELADÓ TELEK – GYŰMÖLCSÖS! 
 

Bicske-Óbarkon, Liponyás dűlőben, 2005 m2-es (9 m széles) szőlő, gyümölcsös sürgősen eladó. 
A telken 16 m2-es faház van, plusz szerszámtároló. 

Villany bevezetve. 
Irányár: 1,4 M Ft. 

Érdeklődni lehet: 06-23/350-299 (18 h után), vagy 06-70/218-60-71. 
 

ELADÓ SZEKRÉNY 
 
 

3 AJTÓS, KOLONIÁL SZEKRÉNY, NAGYON SZÉP ÁLLAPOTBAN ELADÓ! 
 

TELEFONSZÁM: 06-20-327-4586 
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