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Betegszabadság és táppénz: mennyi jár a dolgozónak? 
 

Bizonyára mindenkivel előfordult már, hogy hosszabb-rövidebb ideig betegállományba kényszerült. 
Nem kellemes élmény, de talán könnyebben megy a gyógyulás, ha tudjuk, közben sem maradunk pénz 
nélkül. 

 

Amíg iskolába jártunk, egyszerű volt a hiányzás: 3 
napot – bármilyen indokkal – igazolhattak a szülők. 
Ezt meghaladó mulasztásnál már orvosi igazolásra 
volt szükség. A munkahelyen azonban nincs 
lehetőség csak úgy otthon maradni. Jobb esetben a 
főnök megengedi, hogy egy-egy nap szabadságot 
vegyünk ki a kisebb rosszullétek idején. Persze 
senki sem szeretné lemondani nyári nyaralását, mert 
idő előtt elfogytak a szabadnapjai. Így ha hosszabb 
ideig elhúzódik a gyógyulás, betegállományba kell 
menni. 

Szabályok 
A dolgozót a betegség idejére naptári évenként 15 

munkanap betegszabadság illeti meg; nem tartozik 
ebbe a kategóriába, ha valaki üzemi baleset vagy 
foglalkozási betegség miatt válik keresőképtelenné. 
A hiányzás jogosságát a kezelőorvosnak kell 
igazolnia, 2000. január 1-jétől ugyanis a dolgozónak 
már nincs lehetősége 3 nap betegszabadságra menni 
anélkül, hogy emiatt felkereste volna orvosát. 

A betegszabadság idejére a munkavállalót 
szabadnapra járó távolléti díjának 70%-a illeti meg. 
Év közben kezdődő munkaviszonynál 
értelemszerűen a 15 napnak csak az időarányos 
része vehető igénybe. Ilyenkor azonban arra is 
figyelnie kell, hogy az előző munkahelyén – ha volt 

ilyen – hány napot töltött betegállományban. Ha 
ugyanis valaki március 1-jén kerül új céghez, elvileg 
12,5 nap (kerekítve 13 nap) betegszabadság jár neki. 
Amennyiben azonban az év első 2 hónapjában az 
előző munkahelyén már kivett 10 napot, hiába járna 
neki elvileg több nap, új helyén már csak 5 napot 
vehet igénybe. Vagyis együtt összesen 15 napot. 
Ennek számításakor a munkaidő-beosztás szerinti 
munkanapokat kell figyelembe venni. 

Fontos megjegyezni, ez különbözik az 
alapszabadságtól: ha ugyanis valaki nem használja 
fel a lehetséges 15 napot, a maradékot nem viheti át 
a következő évre. A betegszabadság idején járó 
pénzt nem a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár, 
hanem a munkáltató fizeti. 

Táppénz 
Amennyiben valaki hosszan tartó betegségben 

szenved, a 15 nap betegszabadság után táppénzre 
tud menni. Az összeg meghatározása az előző 
naptári évben elért bruttó kereset alapján történik. 
Ezt viszont már nem a cég, hanem a Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztár utalja. A táppénz 
mértéke folyamatos, legalább 2 évi munkaviszony 
esetén 60%-a, egyébként 50%-a a megállapított, 
bejelentett jövedelemnek. 

Kovács Veronika 
 

MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriuma 
 

F E L H Í V Á S! 
 

Tisztelt Munkatársam! 
 

A MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriumának nevében azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz, 
hogy személyi jövedelem adója 1%-át a MOL GONDOSKODÁS ALAPÍTVÁNY számára az adóbevallással 
egy időben felajánlani szíveskedjék. 
 

Adószámunk: 18045659-1-43 
 

Alapítványunk a szénhidrogéniparból nyugállományba vonultak segélyezésére, valamint a nyugdíjas 
találkozók támogatására alapult. Több mint 10 ezer volt munkatársunk ügyes-bajos dolgain próbál segíteni. 
Az Alapítvány céljai között szerepel, hogy tevékenységét kiterjeszti  rászoruló,  aktív dolgozók megsegítésére 
is. 
 

Kérjük, áldozzon 1 percet életéből a rendelkező nyilatkozat kitöltésére, ezáltal is segítve az Alapítványunk 
hatékony működését. Fáradozását előre is köszönöm. 
 

Gondoljon arra, hogy Ön is szorulhat segítségre! Ön is lesz nyugdíjas! 
Segítségért hozzánk mindig bizalommal fordulhat! 
 

Tisztelettel: 
Murin János 
kuratóriumi elnök 
 

A felhívást, az Olajipari Szakszervezet is támogatja! 
Brunecker Jenő 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


kuratóriumi tag 
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Jelentés a sötét erdőből 
 

Történt egyszer, hogy óriási zümmögés támadt a vadméhek között, mert elegük lett abból, hogy 
mindig csak mézcseppnyi járandósághoz jutnak az általuk megtermelt hatalmas haszonból. Meg is 
fogalmazták beadványukat, melyben kilátásba helyezték a méztermelés csökkentését vagy 
beszüntetését. 

 

Nosza, lett is ribillió a medvék 
között, mert attól tartottak, hogy 
az erdő tulajdonosa kirúgja őket 
zsíros állásukból, ha a méhecskék 
akarata érvényesül. Megbízták 
hát a közvetlenül erre a célra 
összetákolt Erdőszéli 
Ellenharsonánál tevékenykedő 
sakálokat, hogy sírják tele az 
erdőt azzal, milyen rossz 
irányban halad majd minden, ha 
az állatok a semminél több mézet 
akarnának. A sakálok nem 
tétlenkedtek. Harsogták éjjel 
nappal a medvevezetőkkel előre 
egyeztetett szövegeket. 
Mindenféle zöldséggel, ígérettel, 
gyalázkodással telekürtölték hát 
az erdőt. A butácskább állatok 
egy része lassan el is hitte, amit a 
sakálok szajkóztak. - Ha ennyit 
mondják, csak van benne valami! 
- mondogatták. - Meg hát az 
Erdőszéli Ellenharsona is 
megírta! 

De a medvék nem érték be 
ennyivel: medve-kommandót 
alakítottak, akik elé azt a célt 
tűzték, hogy törjék meg a 
méhecskék ellenállását. A 
megbízott középmedvék féltek a 
méhek fullánkjaitól, ezért nem 
merték kezüket bedugni a fák 
odvába, inkább cselhez 
folyamodtak: nem tömegével, 
hanem egyenként cserkészték be 
a méhecskéket, mert tudták, így a 
legvédtelenebbek. Ezért aztán, 
szigorúan négyszemközt, még 
attól sem riadtak vissza, hogy 
hosszú távú mézemelés 
elmaradásával, vagy az erdei 
kaptárból való kirúgással 
fenyegessék meg az addigra 
kellőképpen megriadt szorgos 
állatkákat. 

Eredményes volt szerepük, 
mert a méhecskék többsége elállt 
attól, hogy a mézgyűjtés 
beszüntetésével tiltakozzon a 
nyugat-európai méhekhez történő 
mézfelzárkóztatásért. 

Telt, múlt az idő, és az idei 
évben, előrevetítve a kevesebb 
hozamot, azt találták ki a 
medvék, hogy egyáltalán nem 
emelik a méhecskék adagját. Újra 
felbolydult az odú, és a 
vadméhek elküldték 
küldöttségüket a medvékhez, 
hogy valamilyen megegyezésre 
jussanak. 

A medvék sem tétlenkedtek, 
jelentős mézadag fejében 
szövetségesül hívták 
Farkasembert, aki a 
Vérszomjasok Szövetségének és 
a Ragadozók Egyesületének 
tagja. Nem is tétlenkedett 
Farkasember, azonnal nekitámadt 
a méheknek és ilyen-olyan 
ürügyekre hivatkozva magához 
rendelte a méhecskék vélt 
hangadóit, és a legkülönbözőbb 
szankciókat helyezte kilátásba 
velük szemben arra az esetre, ha 
elégedetlenkedni mernének. 

Társa is akadt, egy rókalány 
személyében. Ez a rókalány (aki 
tündérnek akarta álcázni magát, 
de láthatóan kevés sikerrel járt 
puccos rókaszalonokba küllemét 
reparáltatni) roppant huncut, 
agyafúrt állat, aki munkaidején 
kívül, késő este is képes volt 
felkeresni a méhsereg éppen 
munkálkodó tagjait a határozott 
elmemosás szándékával. 
Ráadásképpen arról akarta 
meggyőzni az állatokat, hogy az 
a kevés is milyen sok, amit 
csurgatnak nekik. A méhecskék 

sandán néztek rá, véleményt 
azonban csak akkor mondtak, 
mikor eltűnt az éjszakában. 
Megállapították róla, hogy a 
realitás a rangtalan stréberre sem 
érvényes, ráadásul neki az sincs 
is. A méztermelők szerencséjére, 
nem tartott előadást az erdő 
népének arról, hogyan lehet jó és 
tartós mézet készíteni, mert 
ahhoz körülbelül annyit ért, mint 
vaddisznó az éjjeli zenéhez. 

A méhecskéket megfélemlíteni 
szándékozó villámlátogatásokat 
követően, a közép-medvéket sor-
ra megkérdezte a főmedve, de 
mindig azt a választ kapta, hogy 
a méhek meg vannak elégedve 
sorsukkal, és nem mellékesen 
nagyon kitűnően érzik magukat. 

Időközben, a vadméhek 
küldöttsége elérte azt, hogy a 
korábban nulla mézemeléssel 
szemben legyen némi 
gyarapodásuk a méheknek. A 
közép-medvék azonban 
kimaradnak ebből. Ezért aztán 
számítani lehet arra, hogy a 
méhecskéken állnak bosszút: 
sűrűn fogják ellenőrizni, hogy 
nem szunyókálnak-e odújukban, 
vagy nem fogyasztottak-e a 
kelleténél több nektárt 
szabadidejükben. 

A méhecskék azonban résen 
vannak, és mára kinyílt a 
szemük, hiszen tudják, hogy 
nélkülük a medvék semmire sem 
mennek, mert ugyan nagydarab, 
és erős állatok, de kevés van 
belőlük és kellőképpen 
gyakorlatlanok ahhoz, hogy 
helyettük tudjanak mézet 
előállítani. 

Lyenő 

 

Tisztelt szerkesztőség! 
 

Megalakulása óta tagja vagyok a TEMPO Egészségpénztárnak. Eddig – néhány számlabefogadás körüli vitától 
eltekintve – semmi gondom nem volt velük. Most azonban döbbenten tapasztaltam, hogy nevezett egészségpénztár 
beszállt a politikai kampányba azzal, hogy egy bizonyos, népszerűségéből sokat vesztett párt százhalombattai 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/


propagandakiadványának megjelentetését a hirdetésével támogatja. Nem azzal van bajom, hogy a TEMPO vezetősége 
milyen irányba húz. Az zavar, hogy az én és sokunk tagdíját erre is használják. Ezennel kikérem magamnak, hogy 
bármely politikai pártot az én tagdíjamból támogassanak. Amennyiben a továbbiakban is ezt teszik – bizonyára 
sokadmagammal – olyan egészségpénztárt keresünk meg, ahol nem szempont a vezetők politikai hovatartozása! 
Egy (ma még) TEMPO pénztártag 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

SZENZÁCIÓS MEGOLDÁS AZ ÉRELMESZESEDÉS KORAI FELISMERÉSÉRE 
 

Fiatalabb korunkban értetlenkedve hallgattuk idősebb barátaink, ismerőseink találkozásaikor 
elhangzott, „Hogy vagy?” kérdéseikre a „Jól, csak egészség legyen” választ. Évtizedek múltán magunk 
is rájöttünk ennek a kérdés-feleletnek valóságos értelmére, mert van sok fontos dolog az életben, 
amihez feltétlenül szükséges az egészség, amit legjobban a bajok időben történő felfedezésével 
őrizhetünk meg. Ehhez nyújt segítséget egy magyar alapkutatás eredményeként kifejlesztett műszer, 
az arteriográf, melynek segítségével néhány perc alatt megállapítható akár a kezdődő érelmeszesedés, 
de a gyógyszeres kezelés hatékonysága is. A tavalyi év végén, dr. Kosits Gyöngyi háziorvos végzett 
vizsgálatokat ilyen készülékkel a Dunai Finomítóban. 

 

- Doktornő, miért tartja fontosnak, hogy ezzel a 
vizsgálati módszerrel is kibővítse orvosi 
tevékenységét? 

- Elsősorban azért, mert Magyarország a szív és 
érrendszeri betegségek gyakorisága tekintetében 
Európa országai között az első helyen áll, aminek 
következményeként, évente több mint 67.000 ember 
hal meg szív és érrendszeri bajok miatt, közülük 
több mint tízezer 65 éves kora előtt, és hasonló a 
betegség miatt keresőképtelenné válók száma. 
Ennek gazdasági vonzata (munkaadók, 
egészségügy) százmilliárdos nagyságrendű. Minden 
második halálokot az érelmeszesedés alapján 
kialakuló betegségek okozzák. A szívet és az ereket 
érintő elváltozások tünetek nélkül fejlődnek ki, 
évtizedek alatt, és gyakran csak súlyos esetben, egy 
szívinfarktus vagy agyvérzés kapcsán derülnek ki, 
noha nagy részük megelőzhető lenne. Az 
érelmeszesedés csendes, vizsgálat nélkül 
észrevehetetlen gyilkos! Időben felfedezni csak 
szűréssel lehetséges. 

- Mit kell tudnunk erről a módszerről? 
- Világújdonságnak számító Tensio Clinic 

artiográffal végzek diagnosztikus 
szűrővizsgálatokat, amely körülbelül 5 percig tart. 
Ezzel a vérnyomásmérőhöz hasonló műszerrel 
részben a még panaszt nem okozó szív-érrendszeri 
betegségek szűrése, részben a már ismert betegek 
terápiájának felülvizsgálata, illetve kiegészítő 
szakvizsgálatok javaslata zajlik. A gép, a 
nemzetközi statisztika, ill. a BMI (testtömeg index) 
alapján kockázati becslést is végez, így az életmód 
változtatás – folyadék fogyasztása, étrend, mozgás – 
új koleszterin célértékek elérése is részét képezi a 
vizsgálat eredménye utáni megbeszélésnek. Így, az 
erek állapotának romlása lassítható, megállítható, 
vagy visszafordítható. A pontosság érdekében, 
egymásután 3 mérést végzünk, amelyeket egy 
számítógépes program értékel. A program 
önműködően kiszámolja a vizsgált személy 
paramétereit: a vérnyomásértékeit, továbbá a 
centrális és a perifériás keringésre (azaz a nagy- és 
kiserekre) vonatkozó jellemzőit. A mérés alapján 

meg lehet állapítani, hogy milyen mértékű 
érelmeszesedés alakult ki a páciensnél. 

- Mi történik a vizsgálat után? 
- Egy kötetlen orvos-beteg megbeszélés zajlik, 

ahol a fentieken túl más bajok, pajzsmirigy – cukor 
– visszér – klimax – sérv – gyógyszerek 
mellékhatása is téma, s szóba kerülnek a további 
teendők: eddigi gyógyszerek szedésének 
változtatása, más gyógyszerekre történő átállás, 
szakorvosi kivizsgálás, stb. Meglátásom szerint, 
minden vizsgálaton megjelenőnek új 
tájékoztatásokkal tudok szolgálni. Betegség 
észlelése esetén azonnal tanácsot adunk arról, hogy 
milyen további diagnosztikai és ellátási lépéseket 
szükséges megtenni. Ezt követően, az egészségügyi 
infrastruktúra bevonásával további vizsgálat, 
gyógykezelés történik az állampolgárra érvényes 
biztosítási és ellátási rendszer szerint. 

- Miért és kinek javasolja az érelmeszesedés-
szűrést? 

- Gyakorlatilag nincs alsó korhatár, sajnos az 
érelmeszesedés már gyermekkorban elkezdődik, 
tehát mindenki szűrhető. Érdemes szűrni a férfiakat, 
aktív életkorban lévőket, magas koleszterinszinttel, 
ill. magas vérnyomással szenvedőket, 
dohányosoknak, cukorbetegeket, kövér embereket, 
stresszel teli életmódú – vezetőket és beosztottakat 
egyaránt – változó korban lévő, valamint 
fogamzásgátlókat szedő nőket és minden 
egészségére vigyázó embert. 

- A Dufiban történt vizsgálatai során voltak 
olyan munkatársaink, akiket további kezelésre 
utalt? 

- Erre a kérdésre röviden és csak úgy 
válaszolhatok, ha nem mondom el sem a 
beosztásokat, sem pedig a személyekre vonatkozó 
adatokat, mert szigorúan köt az orvosi titoktartás. 
Nálam is alapelv, hogy az egészségügyi ellátásban 
keletkező összes adat a beteg tulajdona, felettük ő 
rendelkezik. Tehát, a kérdésre válaszolva: igen, és 
nem csupán érszűkületek, hanem más betegségek is 
kiderültek vizsgálataim során. Az érintetteket - a 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1m%C3%ADt%C3%B3g%C3%A9pes_program
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89relmeszesed%C3%A9s&action=edit&redlink=1


szükséges tanácsokkal ellátva -, illetékes 
szakorvoshoz irányítottam. 

Brunecker Jenő 

 

Visszavont APEH-korlátozás: boltban is beváltható a melegétel-utalvány 
 
Továbbra is a tavalyihoz hasonló feltételekkel lehet felhasználni a munkáltatótól kapott ételjegyeket. Ahhoz, 
hogy egy szolgáltató-helyen, például egy boltban, elfogadják a melegétkezési jegyeket, kell egy 
megállapodás az üzlet és az utalványforgalmazó között. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Szívszakok 
http://szofesto.blog.hu 

 
Már gyermekkoromban észrevettem, hogy minden 

egyes évszakban másféle érzés van bennem. Más 
ütemet, más dallamot ver a szívem. Ahogy minden 
évszaknak más a hangulata, úgy az emberben is más 
a bizsergés. Ezek a szívszakok. Iskolásként, ha eljött 
a nyár első napja, rögtön a szabadság érzése öntött 
el. Az élet szabadsága, ahogy mindent megtöltött 
hirtelen. A nap erősebben sütött, és a fecskék olyan 
vidáman és sebesen röpködtek, hogy a puszta 
látványuk örömöt okozott. Ilyenkor tetőzött az a 
boldogság, ami a tavasz első rügyeivel kezdődik. 
Amikor a hóvirág kikandikál a hó alól. Úgy éreztem 
nyáron minden lehetséges. Azóta minden nyár 
tartogatott valami addig elképzelhetetlen kis csodát 
az életemben. Nyáron jutottam el a legszebb 
helyekre. A nyarak a szívemben fényesebbek és 
melegebbek, mint a szememben. Az évnek ebben a 
szakában érzem az életemet igazán teljesnek. 

Az ősz nem kezdődik olyan hirtelen, mint a nyár. 
Sokkal átmenetibb. Néha csak arra figyelünk föl, 
hogy hűvösebbek az esték, rövidebbek a nappalok. 
Milyen beszélő név az ősz! Az őszi szívszak inkább 
az őszüléshez hasonlítható, az öregedéshez. 
Lassabb, megfontoltabb, nyugodtabb, mint a nyár. 
Elmélkedésre és emlékezésre a legalkalmasabb 
időszak. Sétálni az ezerszínű avar lepte parkokban. 
A fecskék csivitelése helyett a rigók fészekrakása 
adja az aláfestést, ahogy a levelek között 
keresgélnek. Ősszel a nyugalom szétárad minden 
porcikámban. Ősszel születtem. Minden ősszel 
számot vetek eddigi életemmel. Ez a szakasz a 
nyugalomé, és az emlékezésé. Előkészít minket a 
következő, fagyos, hideg, kopár időszakra. 

Minden télen meghal egy kicsit a világ. A fák 
lombja lehull, a tavak befagynak, a hegyek tiszta 
fehérbe öltöznek, az álatok elköltöznek, vagy 
alszanak. Mi, emberek pedig lehajtott fejjel, 

összehúzott kabátban sétálunk. A szívek is egy 
csöppet megfagynak. Aztán a kandalló tüze mellett, 
vagy gyertyafénynél olvasztjuk fel megfagyott 
részeit. Télen ünnepeljük a szeretetet. A téli 
szívszak ellentmondásos. Keserédes. Az alvó világ 
látványa egyben szomorú és gyönyörű. Már a rigók 
főtrését (kotrás, matatás, kaparás) sem hallani, csak 
a szürke égen keresztülrepülő nehézkes, fekete 
varjak károgása visszhangzik. Magányos hóemberek 
állnak kopott zománcfazék kalapban, peckes 
répaorral és bárgyú szénmosollyal. De az ő fagyos 
mosolyuk sem tart örökké. Az olvadással a szívek is 
felengednek. Érzik hogy ébred a világ. Erősebb és 
gyorsabb ütembe kezd a szív zenéje, amint hangos 
kacagással megérkezik a tavasz. 

A legvidámabb és legszebb szívszak a tavasz. Az 
újrakezdés, újjászületés érzését hozza magával, a 
természet összes színével együtt. A világ 
nyújtózkodva megmozdul, lesöpri válláról a havat. 
A napból melengető napsugarak képében áramlik a 
szívekbe a szerelem. A madarak dalolva 
visszatérnek, az állatok felébrednek és az emberek 
szívüket tárják egymás felé. A legszebb érzések 
egyike szerelmesnek lenni. A szív olyan hevesen 
ver, hogy az ember egész teste beleremeg. Olyankor 
a szív átveszi az irányítást minden felett. A lábak 
arra mennek amerre a szív, akarja. A száj a szív 
szavát mormolja, a szemek pedig azt látják, amit a 
szív. Szeretem a tavaszt, mert azt érzem, olyankor 
mindent előröl kezdhetek. Bár őszintén minden 
évszakot szeretek, és minden évszak által keletkezett 
érzést kedvelek. Szeretem a nyár ízét, a tavasz 
illatát, az ősz hangját és a hófehér telet. És szeretem, 
hogy mindezt úgy érezhetem a szívemben, ahogy 
senki más. 

Prim Péter 

 

Mennyi szabid van, és miért csak annyi? 
 

A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg, amely 
alap- és pótszabadságból áll. Idézet a Magyar Köztársaság Alkotmányából: 70/B. § (4) Mindenkinek 
joga van a pihenéshez, a szabadidőhöz és a rendszeres fizetett szabadsághoz. 
 

A ma érvényben lévő számítások szerint, a 
munkavállalók negyvenötödik életévétől harminc 
munkanap a rendes szabadság mértéke. Ennyi, és 

nem több. Ennek mértékét akkor állapították meg, 
amikor még nők az 55. a férfiak pedig 60. 
életévükben mehettek nyugdíjba. Ez, egységesen 62 
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évre emelkedett, és még nincs vége: a 
nyugdíjkorhatár 62 évről 65 évre fokozatosan 
emelkedik 2010-től. Határozott véleményünk 
szerint, ebben az ügyben is a nők szenvedik a 
nagyobb hátrányt. Pedig, a férfiakhoz képest – 
azonos beosztás mellett is – kevesebb bért kapnak, 
munkájuk mellett ők szülnek gyermekeket, vezetik a 
háztartást, vagyis, aránytalanul több és nehezebb 
feladatokat látnak el, mint férfitársaik. 
Miközben a nyugdíjkorhatár egyre jobban kitolódik, 
a szabadság mértéke változatlanul marad. Ezért az 

Olajipari Szakszervezet, a 2010-es országgyűlési 
választások után megkeresi az illetékes kormányzati 
szerveket azzal a javaslatával, hogy a szabadságok 
mértékét, a nyugdíjkorhatár emelkedésével 
arányosan emelje meg, illetve a nők 
nyugdíjkorhatárát kevesebb évben állapítsák meg, 
mint a férfiakét. 

 
Olajipari Szakszervezet 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Akik 80'előtt születtek. 
 

Akik 1980 előtt születtek, azok  valódi hősök, olyasféle igazi hollywoodi, mindent túlélő fenegyerekek. 
De tényleg! 

 

Gondolj csak bele, az 1980 előtt  születettek, azaz 
mi, kész csoda, hogy életben maradtunk. Nekünk 
még nem volt autónk, következésképpen nem volt 
gyerekülésünk az autóban, sőt még biztonsági öv se 
nagyon. Viszont  bizton tudhattuk, hogy a 
gyerekágyak festékében akadt bőven ólom. A 
 gyógyszeres és vegyszeres üvegek könnyedén 
nyithatóak voltak, nem volt  semmi furfangos 
védelemmel ellátva, de még a fiókok és ajtók sem 
 voltak felszerelve biztonsági nyitóval, és mikor 
bicajozni mentünk,  nemhogy könyökvédőnk és 
sisakunk nem volt, de még rendes biciklink sem. 
 Azért az nem volt semmi. 

Mi még csapból ittuk a vizet, és azt  se tudtuk, mit 
jelent pontosan az ásványvíz. Én speciel sokáig 
kevertem a  szódavízzel. Azt hittem az ugyanaz. 
Szúr-szúr. Semmi különbség a kettő  között, miért 
pazaroljak hát rá külön szót. 

Mi nem nagyon unatkoztunk,  ha tehettük 
kimentünk játszani. Igen, ki. Egész nap kint voltunk, 
a szüleink, pedig csak sejtették, hogy élünk és 
megvagyunk, hiszen még Matáv  telefon se nagyon 
volt, nemhogy mobil. Pláne nekünk! Nyáron a 
derékig érő  fűben és közeli kiserdőkben játszottunk, 
mégsem lettünk kiütésesek és nem  tört ránk 
allergiás roham. Nem tudtuk mi az a pollen, és a 
parlagfűről azt  hittük, hogy a sárkányfű egyenes ági 
rokona. Ha elestünk, megsérültünk,  eltört 
valamelyik végtagunk, vagy csak szimplán betört a 
fejünk, senkit nem pereltek be ezért. Egyszerűen mi 
voltunk a hibásak. 

Sőt! Ha az erősebb elgyepálta  unalmában a 
kisebbet és gyengébbet, az is rendben volt. Ez így 
működött, és a szüleink nem nagyon szóltak bele 
ebbe sem.  

- Kisfiam, bemegyek az  iskolába, az nem lehet, 
hogy téged mindenki Rambónak csúfol! 

- Hagyd csak  anya, ez az én háborúm! 
Étkezési szokásaink Schorbert Norbi  mércéjével 

mérve nap, mint nap tartalmazták a halálos adag 
többszörösét, de  még egy McDonalds-on edződött 
átlagos amerikai elhízott kisgyerek is  helyből 

nyomna egy hátraszaltót attól, amit mi leküldtünk 
kaja címszóval.  Gondoljunk a zsíros kenyérre, a 
kolbászra, a disznózsírral főtt ételekre, sajtra (ki 
tudja mit  tettek bele), az iskolai menzára (ki tudja 
mit NEM tettek bele) és mégis  itt vagyunk. 

A kakaóban nem volt A, B, C, D és E  vitamin, 
viszont "bedeko"-nak hívták és már ez is elég volt a 
boldogságunkhoz. Szobi szörpöt ittunk, ami hírből 
sem ismerte az  édesítőszert, viszont tömény 
cukorból készült. A limonádét még magunknak 
 kevertük és mosatlanul ettük a fáról a gyakran 
éretlen gyümölcsöt. A WC  pereme alatt, pedig a 
baktériumok ezreinek a kolóniái telepedtek meg a 
még  háborítatlan nyugalomban, a Domestos 
korban. 

Volt néhány barát, aki  már ismert olyat, akinek 
videója volt, vagy esetleg spectruma (az egyfajta 
számítógép volt), de szó sem volt Playstationról, 
Nintendóról, X-Boxról,  Videojátékról, 64 
tévécsatornáról, műholdról és kábeltévéről, 
filmekről, DVD-röl, Surround Soundról, Internetről, 
Fitness-Club kártyáról vagy  mobiltelefonról. 

Viszont voltak barátaink! Olyanok,  akikkel 
találkoztunk kint az utcán, a focipályán vagy a 
pingpongasztaloknál, vagy ha mégse, akkor 
egyszerűen becsengettünk hozzájuk és  beengedtek. 
Nem kellet megkérdezni a szülőket. Sem a miénket, 
sem az övéket! 

Mégis itt  vagyunk. 
Nyakunkban lógott a lakáskulcs, mikor  játszani 

mentünk, és nem ritkán fadarabokkal, botokkal 
harcoltunk, labdával  dobáltuk egymást, mégis itt 
vagyunk. Nem ütöttük ki egymás szemét, a többi 
 seb pedig begyógyult. Focizni is csak az állhatott 
be, aki tudott. Akkor  még volt egy íratlan szabály, 
amit ma nehezen értünk már meg mi is: azt  csináld, 
amihez értesz. Aki pedig nem értett a focihoz, pláne 
nem tudta rendesen kirúgni az ellenfél bokáját, az 
csak csalódottan nézhette  a játékot a rácson túlról, 
vagy odébb állhatott, és más játékot,  más 
játszótársakat kereshetett magának. 
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A szerelmet nem brazil  sorozatokból tanultuk, 
csak egyszerűen megéltük. Boldogan szaladtunk 
végig  az utcán az első csók után, úgy, mintha már 
sohasem akarnánk megállni. Ha  egy tanár nyakon 
vágott, nem szúrtuk le egy késsel és nem pereltük 
be, és  nem sírtunk otthon a szülőknek. 

Sőt! Ha lehetett, el se mondtuk.  Ismertük a 
törvényt, és ha vétkeztünk, szüleink nem álltak 

 mellénk. Megtanítottak úgy élni, hogy tudjuk, mit 
jelent a kötelesség,  a bűntudat, a jóérzés, a 
felelősség. Ismertük ezeknek a szavaknak a 
 mélységét. 

Ezek voltunk mi. Hősei egy letűnt  kornak, 
amelyen a mostani fiatalok értetlenül mosolyognak. 

Bambina 

 
Kezdeményezték a sztrájktörvény módosítását 

A sztrájktörvény módosítását és magatartási kódex létrehozását kezdeményezte a munkaadói oldal az Országos 
Érdekegyeztető Tanács ülésén. Úgy vélik a BKV sztrájk miatt előállt áttekinthetetlen helyzet, arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a törvényt több helyütt is pontosítani kell. 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Kezelj mindent úgy, mint egy kutya: amit nem 
tudsz megenni, vagy játszani vele, azt pisild le 

és hagyd ott! 
* 

Azok a nők, akik úgy gondolják, hogy a 
férfiakat a hasukon keresztül lehet megfogni, 

egy jó arasznyit tévednek! 
* 

A Meteorológiai Szolgálat tagadta, miszerint a 
Miniszterelnöki Hivatal nemtetszését fejezte 
volna ki a zord időjárási előrejelzések miatt. 

* 
Nálunk a kolbász is kerítésből van. 

* 
Nem azért küzdöttem fel magam a tápláléklánc 

csúcsára, hogy vegetáriánus legyek. 
* 

A teológia és geológia között ég és föld a 
különbség. 

* 
Gondolkodom, tehát vagyok. 

S ha nem gondolkodom, még jobban  vagyok! 
* 

Olyan csinos, ifjú, jóképű fiatal lánnyal 
leveleznék, akit nem zavar, hogy analfabéta 

vagyok. 
* 

A múltkor megkérdezték tőlem, 
mit kérek a 87-ik születésnapomra. 

Azt mondtam: egy apasági pert. 
* 

Az anya nemcsak egy gyermeknek ad életet, 
hanem a szeretetnek és az örömnek, amit 

valaha magának remélt. 
* 

A pásztor nyírni szokta, nem nyúzni a juhot. 
* 

Egy katona levelet kap a barátnőjétől, amiben ez 
áll: 

- Kedves Pisti! A mi kapcsolatunk nem 
folytatódhat tovább. A távolság, ami elválaszt 
minket, nagyon nagy. Amióta elmentél, már 
kétszer csaltalak meg. Ezért kérlek, küldd vissza 
nekem a fotót, amit korábban magamról küldtem. 

A katona kiakad, megkéri a társait, hogy 
ajándékozzanak neki egy-egy fotót a barátnőjükről, 
a feleségükről, a nővérükről, az unokahúgukról. 57 

fotót gyűjt össze. Beleteszi mindet egy levélbe, 
együtt Marinak a fotójával, és ezt írja hozzá: 

- Kedves Mari! Ne haragudj, de nem sikerül 
emlékeznem, hogy ki is vagy te. Vedd ki a tiédet, 
és a többit küldd vissza! 

* 
- Gratulálok! - szól az orvos egy cégvezetőhöz. 
- Mihez? 
- Kitűnő állapotban van a szíve! 
- Tényleg?! 
- Látszik, hogy ritkán használja.  

* 
Éva: Szeretsz? 
Ádám: Hát kit szeressek? 

* 
Az orvos felháborodva ripakodik rá betegére: 
- Három hónapja kezelem magát sárgaság ellen, 

és csak most mondja, hogy japán? 
* 

- Tanár úr, a győzelem istennője miért volt nő? 
- Majd megtudod, kisfiam, ha megnősülsz!  

* 
- Te Géza, hallottad, hogy a Tibi kórházban van?  
- Ne mondd, hiszen tegnap láttam egy szőke 

bombázóval!  
- Éppen ezért! A felesége is látta... 

* 
- Doktor úr kérem, igaz az, hogy a házas 

emberek tovább élnek, mint a nőtlenek? - kérdi 
egy férfi az orvost. 

- Nem. Csak hosszabbnak érzik. 
* 

- Mondja kérem, hol vannak a majmok? – 
kérdezi egy nő az állatkertben. 

- Bent a házban szerelmeskednek, asszonyom. 
- Na és egy zacskó mogyoróért kijönnének? 
- Hát most mondja meg asszonyom, de őszintén, 

maga kijönne? 
* 

Egy rendőr felszáll az éjjeli buszra, és flegmán 
odaveti a buszsofőrnek: 

- Mikor indul ez a szemétláda? 
- Majd ha megtelik szeméttel! 

* 
Tanfelügyelő érkezik az iskolába, ahol 

meglátogat egy osztályt, és felteszi a szokásos 
beugrató kérdést: 



- Na gyerekek, ki tudja, mi volt korábban: a tyúk, 
vagy a tojás? 

Dezsőke kis gondolkodás után így válaszol: 
- Én csak azt tudom tanár úr, hogy korábban 

tyúk is volt, meg tojás is! 
* 

- Honnan lehet tudni, hogy egy politikus hazudik? 
- Mozog a szája. 

* 
Rendőr les a bár előtt, záróra közeleg, Egyszer 

csak megjelenik egy férfi, dülöngélve. Nagy 
nehezen előszedi a kulcsait, háromszor leejti, 
végre beül. Két-három perc után bele is talál a 
slusszkulccsal a helyére, elindítja az autót, 
miközben a többi autó elhagyja a parkolót. A 
rendőr azonnal odaugrik, és a bizonytalan sofőrt 

"megkínálja" egy szondával. A szonda azonban 
0.0%-ot mutat. 

- Na ezt mégis hogy csinálja? - kérdezi 
döbbenten a rendőr. 

- Egyszerűen. Ma én vagyok a csali. 
* 

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

méz. 
* 

- Apu ma kétszer vert meg! - panaszkodik Pistike 
az anyjának. 

- Miért? 
- Először amikor megmutattam a bizonyítványt, 

másodszor pedig amikor megmondtam neki, 
hogy ez az ő régi bizonyítványa.  

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
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 

 

Százhalombattán dunafüredi ház eladó! 
 

A Dózsa György utcában, csendes környezetben, 618m2-es telken eladó egy 35m2-es, összközműves, összkomfortos, 
szigetelt, új nyílászárókkal felszerelt, családi ház. 

Az épülethez 20m2es terasz tartozik. A telken fúrt kút, és melléképület is van. 
 

Irányár: 15,7 millió forint. 
Telefon: +36-20-411-6177 

Lakás eladó 
 

Eladó lakás 
 

TÖRÖKBÁLINT, Anna–hegyen panorámás 3 lakásos tégla társasházban egy 148 nm2-es igényes, dupla komfortos 
(légkondicionált) lakás eladó. 

A lakáshoz 2 garázs, 2 erkély, gondozott kert, fitnesz-szoba, kültéri úszómedence tartozik. 
Érdeklődni lehet: +36-30-996-0708 

Irányár: 42 M Ft 
 

Tradicionális thai masszázs, nyújtó, lazító, akupresszúrás pontok ingerlése, energia vonalak 
aktivizálása. Kikapcsolódás, ellazulás, emésztés elősegítése.  Kb. 1,5 óra. Kérésre házhoz 
megyek. Házaspároknak kedvezmény. 

Érd: +36-20-915-3210 
 

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. 
 

ALBÉRLETET KERES! 
 
52 éves szívbeteg (de aktív dolgozó) családfő, öttagú családjával hosszú lejáratú albérletet keres Százhalombattán, 
március – április – májusi beköltözéssel. Biztosítékot, ha nem létkérdés, nem fizetnénk. A három gyermek 
általános iskolás, 3, 5, 7 osztályba járnak. 

1965 óta százhalombattai, 1977 óta MOL (DKV) dolgozó vagyok. 
Elérhetőségek: +36 30 631 8696 

Elektronikus posta: sandor.varga@fibermail.hu illetve svarga@mol.hu 
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