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Mennyi az átlagbéred? 
 

Ehhez képest, mennyi az a nettó jövedelem, amit kézhez kapok? – folytathatná bárki, a címben 
felvetett kérdést. Évtizedekkel ezelőtt a közvélemény, irigylésre méltó, „jól fizetős" munkahelyként 
tartotta számon a Mol elődjét, az akkor OKGT-t. Ez igaz is volt, mert a legjobban fizető cégek közé 
tartozott. Nagyon helyesen, elvégre már akkor is ez a cég tette a legtöbbet a nemzetgazdaság 
„asztalára”. 

 
A százhalombattai erőmű 

béreinél is jobb volt a DKV 
munkavállalóinak fizetése. Évek 
alatt azonban visszájára fordult 
az arány. Ma, az említett 
erőműben sokkal (!) jobban 
keresnek például a fizikai 
dolgozók, mint Molos társaik. 
Sőt! Béren kívüli juttatásuk is 
jóval magasabb, mint itt. Nem 
mellékesen, mindkét cég 
magántulajdonban van, hiszen 
privatizálták őket. A 
tulajdonosok közötti különbség 
„mindössze” annyi, hogy a 
százhalombattai erőmű, továbbá 
Magyarország 89 villamos 
energiai munkáltatója 
határozottan lojális a villamos-
energia ipari munkavállalók és 
nyugdíjasok, illetve azok 
özvegyeivel szemben, hiszen az 
említetteken kívül, az 
alkalmazottak és nyugdíjasok 
alanyi jogon a rájuk vonatkozó 
rendkívül kedvezményes 
díjtétellel két vételezési helyen, 
együttesen évente 15.000 kW-ig 
vételezhetnek villamos energiát, 
ami adó- és járulékmentes 
juttatás. Eszerint 0 kWh-tól 6.000 
kilowattóráig 37 százalék, 6.000 
kWh 9.000 kilowattóráig 40 
százalék, 9.000 kWh-tól 12.000 
kilowattórától 50 százalék, 
12.000 kWh-tól 15.000 
kilowattóráig 60 százalék az 
elektromos energiáért fizetendő 
díj. (Magyar Közlöny 77. szám, 
2009. június 9.) 

Természetesen nem sajnálom 
tőlük ezeket a többletjuttatásokat, 
hiszen megérdemlik, mert 
megdolgoznak érte. Ahogy a Mol 
munkavállalók is megdolgoznak 
azért, hogy az országos átlagnál 
határozottan magasabb 
elismerésben részesülhessenek. A 

Molban azonban nem így 
gondolkodnak a vezetők. Nekik, 
céges gépkocsijukhoz olyan 
tankoló-kártyájuk van, amivel 
ellenszolgáltatás nélkül 
megoldják többletjuttatásukat. 
Nem azt akarom ezzel mondani, 
hogy a vezetőknek ez nem jár, és 
az sem lenne helyénvaló, ha a 
„mezítlábas” Mol 
munkavállalónak is pont ilyen 
kártyát adnának, de azon nem 
ártana elgondolkodni, hogy a 
villamos erőmű dolgozóihoz 
hasonló módszerrel, tankolási 
kedvezményben részesítsék őket. 
Hogy ennek bevezetéséhez 
szemlélet, avagy 
vezetőváltozásra van-e szükség, 
azt nem tudhatom. 

Bizonyára mindenki érdekelne 
egy olyan átlagfizetésről szóló 
táblázat, melyben a „talpasok”, 
azaz csak az irodai dolgozók, és a 
rendszerkezelők bére szerepelne. 
Érdekes következtetéseket 
lehetne levonni belőle, a 
központilag állított átlagbérek 
nagyságáról.  

Egy rendszerkezelővel 
beszélgettem a napokban, aki a 
következőket mondta: „Két 
kisgyermekünk jár iskolába, 
feleségem munkanélküli, mert 
létszámfölöttiként elküldték, 
munkát sehol nem találunk neki, 
így aztán az én nettó 130 ezer 
forintos jövedelmemből, meg a 
családi pótlékból élünk. Csak 
késedelmesen tudjuk fizetni a 
számlákat, sokszor el is vagyunk 
velük maradva. Természetesen a 
bank ráteszi a késedelmi kamatot, 
amitől még kevesebb lesz a 
pénzünk. Az igazi félelem 
azonban a tél kezdetével jött, 
mert fűteni kell, azt nem tehetem 
meg, hogy gyermekeink hideg 

lakásban tanuljanak, játsszanak, 
vagy aludjanak. A kölcsönökből 
épített családi házunk ugyan 
szigetelt, mégis a mi anyagi 
helyzetünkhöz képest hatalmas 
összegeket fizettünk a gázért. Bár 
nekünk nem kellenek új ruhák, de 
a gyerekeinknek minden évben 
kell, mert kinövik őket. Ezért 
ruhatárukat a turkálókban 
található ruhaneműkből állítjuk 
össze. Az ételeken nem tudok 
spórolni, bár mindig a leértékelt 
árukat és legolcsóbb termékeket 
keresem. A legjobban az fáj, 
hogy gyermekeinknek nem 
tudjuk megvenni azokat a 
dolgokat, amik vágyaikat 
legalább részben kielégítenék. 
Látják az iskolában a többiek 
szép táskáját, felszerelését vagy a 
ruhájukat, és azt kérdezik tőlem, 
hogy apa, nekem mikor lesz 
olyan? Ilyenkor nem tudok nekik 
válaszolni, ezért mindig elütöm a 
dolgot valamivel, de tudom jól, 
hogy nem lehet becsapni őket. 
Majdnem húsz éve itt dolgozom, 
a munkámmal szemben soha nem 
volt kifogás, mégis minden évben 
kérnem kell segélyt, amit 
olyankor nagyon szégyellek, de 
anélkül végleg összecsapnának 
felettünk a hullámok. Nem csak 
egyedül vagyok ilyen helyzetben, 
sokan mások is napról, napra 
élnek, mint Mol dolgozók. 
Mégis, bértárgyalások 
környékén, megjelennek az 
üzemben olyan személyek, akiket 
azelőtt soha nem láttunk, és arról 
győzködnek bennünket, hogy 
örüljünk, hogy itt dolgozhatunk, 
meg különben is, marha jó 
fizetésünk van.” 

Természetesen nem a Mol tehet 
arról, hogy sok itt dolgozó 
munkatársunk családja van 
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hasonló helyzetben. Arról 
azonban igen, hogy amikor 
évekig „futott a szekér”, akkor 
sem adott olyan szintű 

béremeléseket, amilyeneket 
könnyű szerrel megtehetett volna. 
Most meg, amikor „csak” 200 
milliárd forint alatti a tiszta 

nyereség, az alulfizetett 
munkavállalók lojalitását kérik. 

 
Brunecker Jenő 

 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
                                               

Részlet Petőfi Sándor naplójából 
 

"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra 
járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz 
mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára léptünk, s 
ez egész késő estig tartott, de a lelkesedés olyan, 
mint a görögtűz: a víz nem olthatja el. 

Az orvosoktól a mérnökökhöz, majd a 
jogászokhoz vonult a számban és lelkesedésben 
egyaránt percenként növekedő sereg. Jókai 
fölolvasta a felhívást és a 12 pontot, s énvelem 
elszavaltatták a "Nemzeti-dal"-t. Mindkettőt kitörő 
lelkesedéssel fogadták, s a refrénben előjövő 
"esküszünk"-öt mindannyiszor visszaharsogta az 
egész sereg, mely a téren állt. 

Landerer nyomdájához mentünk, amely a 
legközelebb volt hozzánk, s a 12 pontot és a 
Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Délfelé 
elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztották 
szét a nép között, mely azokat részeg örömmel 
kapkodta. Délután három órára gyűlést hirdettünk a 

múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső 
dacára mintegy 10000 ember gyűlt össze a múzeum 
elé, onnan a városházához mentünk. A tanácsterem 
megnyílt, s megtelt néppel. Rövid tanácskozás után 
a polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási lelkesedés 
tört ki!... 

- Budára! Budára! Nyitassuk meg Táncsics 
börtönét! Ezek voltak a nép leginkább és 
legtöbbször hallható kiáltásai. A választmány 
legalább húszezer ember kíséretében fölment 
Budára a helytartó tanácshoz és előadta kívánatait. 
A nagyméltóságú helytartó tanács sápadt vala és 
reszketni méltóztatott, s ötpercnyi tanácskozás után 
mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a 
tétlenségi rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics 
börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta át a 
töméntelen sokaság Pestre. Ez volt március 15-e. 
Eredményei olyanok, melyek e napot örökre 
nevezetessé teszik a magyar történelemben." 

 

Elfelejtett szavaink jelentése 
 

Atilla: Díszes, elegáns, zsinórozott magyar 
férfikabát volt. Sújtás és vitézkötés díszítette. 
Később katonai ünnepi viselet is lett, lényegében a 
díszítőelemeket megtartó zubbonyt nevezték így. 
Ügyeljünk arra, hogy a ruhadarabot másként írják, 
mint az Attila tulajdonnevet! 

Atyafi: Más szóval: rokon. Szép régies kifejezés. 
Ebből a szóból származik az atyafiság, ami viszont a 
rokonok összességét jelenti. 

Ágrólszakadt ember: Korábban, amikor még az 
akasztás gyakori büntetési módnak számított, az 
ágrólszakadt kifejezés egyenértékű volt ezzel: 
akasztófáról leszakadt. Ha ugyanis a büntetés 
végrehajtója ügyetlenségből rosszul kötött fel egy 
csirkefogót, vagy ha a helyszínül kiszemelt fa ága 
túl vékonynak bizonyult a művelethez, megesett 
olykor, hogy az áldozat szó szerint leszakadt az 

ágról. Ilyenkor a szokásjog értelmében a szerencsés 
halálraítéltet futni hagyták, mivel úgy tartották, a 
büntetés egyszeri végrehajtásával már eleget tettek 
az ítéletnek. Az ilyen isteni beavatkozás útján 
megmenekült emberek azonban általában továbbra 
is bűnözőként folytatták pályafutásukat, így a 
népnyelvben az ágrólszakadt kifejezés eleinte igen 
sértő, pejoratív értelmű volt. Ezt a jelentést csak 
később, az akasztások megszűntével váltotta fel a 
mai, szerencsétlen, szánalmas értelmezés. 

Gyepű: Valamikor a középkorban 
Magyarországon az országhatárokat védő 
határvédelmi vonalakat nevezték így. Ezek 
rendszerint járhatatlan vidékek, felduzzasztott 
folyók voltak. A védvonalon kapukat hagytak, 
melyeket külön őrség vigyázott.  A gyepűelve a 
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gyepűn túli területeket jelentette. Ma a szó jelentése: 
sövény. 

Guba: Fürtösre szőtt, durva posztóból készült 
felsőkabát. A megtisztított, megtépett gyapjút 
megfonták, majd a gubaszéken megszőtték 
olyanformán, hogy az egyik oldalába gyapjúfürtöket 

raktak, a másik oldala sima. Négyszögű darabokból 
varrták a gubát, melynek színe fekete vagy szürke 
volt. A szegényebbek viselték. Innen a mondás is: 
Guba gubával, suba subával - vagyis a szegény 
szegénnyel, a gazdag gazdaggal házasodjék. 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 
 

Egy figyelembe nem vett „pöttyön” múlhat 
Melanomamobil anyajegyszűrés 

 
Sokan értetlenül pislognak, ha meghallják a nevét. Akik azt gondolják, hogy ismerik, többnyire 

összetévesztik a bőrrákkal. Szélsőséges esetekben pedig a sárgadinnyére asszociálnak. A melanoma 
nem egyenlő a bőrrákkal, annál egy sokkal agresszívebb bőrdaganat. Legfőbb jellemzője, hogy – 
ellentétben a bőrrákkal – nagyon hamar áttétet képez távoli szervekbe, ám az idejében felismert 
melanoma 100 százalékosan gyógyítható. 

A MOL százhalombattai finomítójánál évek óta végez kihelyezett munkahelyi melanoma– és bőrrák-
szűrést a Melanomamobil, melynek vezető főorvosától, Dr. Horváth Bélától tudtunk meg hasznos 
tájékoztatásokat a betegségről és a megelőzésről. 

 
- Gyakori betegség ma 

Magyarországon a melanoma? 
Sajnos azt kell mondanom, 

hogy igen. A melanomás 
páciensek száma 5-10%-kal nő 
évente, és Magyarországon 
vezető halálok a 20–25 éves nők 
és az erejük teljében lévő 
középkorú férfiak körében. Az, 
hogy a melanoma a 
legkíméletlenebbül emelkedő 
gyakoriságú daganatfajta, 
elsősorban a felelőtlen napozási 
szokásoknak, és az egyre 
vékonyodó ózonrétegnek 
köszönhető. 

- A melanoma a bőr felületén, 
tehát szemmel látható helyen 
fejlődik. Miért olyan nehéz 
akkor „beazonosítani”? 

A legnagyobb baj az, hogy a 
korai melanoma teljesen úgy néz 
ki, mint egy szabályos anyajegy. 
Ekkor még teljes mértékben 
gyógyítható, ám csupán 
„csendesen” növekszik, semmi 
panaszt nem okoz a páciensnek, 
így egy laikus nem is nagyon 
veszi észre, hogy baj lehet. 
Amikor a melanoma elkezd 
tüneteket termelni, tehát vérezni, 
viszketni és váladékozni, akkor 
már késő lehet, mert áttéteket 
adhat, és a beteg gyakorlatilag 
menthetetlenné válik. 

- Mit tehetünk azért, hogy 
megelőzzük ezt a betegséget? 

A melanoma az örökléstani 
tényezőkkel és az életmóddal van 

összefüggésben. Akinek világos 
haja vagy szeme, illetve sok 
anyajegye van, az különösen 
veszélyeztetett. Akinek volt már 
melanomás a családjában, annak 
szintén nagyon magas a rizikója. 
Ezen kívül, mint már említettem, 
az UV ártalom a másik fő 
okozója ennek a betegségnek, így 
a szoláriumot semmiképpen sem 
ajánlom a pácienseknek, illetve a 
napon is kellő 
elővigyázatossággal, fizikai 
(árnyék, ruházat) és kémiai 
védelemmel (legalább 15-ös 
faktorszámú naptej) felvértezve 
tartózkodjunk. A leghatékonyabb 
megelőzés azonban a rendszeres 
szűrés. 

 
- A Melanomamobil – 

Magyarországon, egyedülálló 
módon – összehasonlító 
módszerrel végez bőrrák-
szűrést. Mit jelent ez pontosan? 

- Ezt úgy kell elképzelni, hogy 
minden páciensünknek 
fehérneműre kell vetkőznie a 
vizsgálathoz. A szűrés helyszínén 
„teljes bőrtérképet” létrehozva, 

az összes anyajegyről felvételt 
készítünk egy különleges 
fényképezőgéppel, valamint 
digitális dermatoszkóppal (egy a 
bőrre helyezhető mikroszkóppal). 
Az így kapott felvételeket 
számítógépen tároljuk, és – a 
vizsgálatkor helyszínen lévő 
orvoson kívül – a központban 
még egy bőrgyógyász szakértő 
kielemzi őket. A második 
szűrővizsgálattól kezdve ugyanez 
a vizsgálat megy végbe, ám a 
központban anyajegyről 
anyajegyre, egyenként 
összehasonlítják orvos 
szakértőink a páciens jelenlegi 
felvételeit a korábbiakkal. Ennek 
a technológiának köszönhetően, a 
változás alapján már a legapróbb 
bőrelváltozásokat is időben ki 
tudjuk mutatni. 

- Jó néhány éve végeznek a 
MOL százhalombattai 
finomítójánál szűrővizsgálatot. 
Milyen a munkatársaink 
bőrének állapota? 

- Az elmúlt évek során 
összesen 836 személyt (382 nőt 
és 454 férfit) vizsgáltunk meg. A 
szűrések során felfedezésre került 
3 melanoma és 8 bőrrák. 51 
esetben nagyfokú 
szabálytalanságot mutató 
anyajegy miatt megelőző célú 
eltávolítást javasoltunk. 359 
olyan munkatárs volt, akiknél 
kissé szabálytalan anyajegyek 
szoros követését, megfigyelését 
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javasoltuk, melynek módját a 
szűrési értesítőkben részleteztük. 
A szűrések során 68 olyan 
személyt azonosítottunk, akinél 
igen magas melanoma és bőrrák 
rizikót állapítottunk meg, míg 
szélsőséges magas rizikóval 
rendelkező munkatárs 2 volt. Az 

érintett kollégáknál a megelőző 
felvilágosítást a leletben 
részleteztük. 

- Jönnek a közeljövőben 
hozzánk, Melanomamobil 
bőrrák-szűrést végezni? 

Igen, április 8-án, 22-én és 29-
én, 0800 és 1530 között, az 

irodaház fsz. 19-es helyiségében 
tartunk legközelebb a MOL 
százhalombattai finomítójában 
szűrést, melyre a +36 70 337 
3333-as számon lehet 
bejelentkezni. 

 
Fodor Adrienn 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Ön dönt. Iszik, vagy inkább beteg? 
 

Ismert tények: Az újszülöttek kb. 75-80%-át víz képezi. A felnőttek testének kb. 60-70%-a víz, pl. 
egy 80 kg súlyú felnőtt szervezet kb. 54 liter vizet tartalmaz. Az agy 78%-a, a vér 86%-a, a szív 77%-a, 
a máj 84%-a, az izmok 70%-a víz. Dr. F. Batmanghelidj felfedezését az orvosi gyakorlatban, a kerék 
felfedezéséhez lehet hasonlítani: egyszerű, de elmés és minden eddigi hozzáállást megváltoztat. 

 

Batmanghelidj professzor nézeteit immár több 
tucat orvosi tanácskozáson adta elő, szervezetek 
jöttek létre e paradigma (Paradigma: egy 

tudományterület általánosan elfogadott nézetei. A 

szerk.) terjesztése érdekében és számos elismerést 
söpört már be érte. No, de minket a gyakorlati 
megvalósítás érdekel. Nézzük, mi is ez a 
"felfedezés". 

A professzor kutatásai alapján rájött, hogy a 
krónikus (folyamatos) vízhiány az oka a legtöbb 
testi betegségünknek! Az emberi test eredeti terve 
ugyanis tökéletesebb, mint képzeljük. Egy igen 
bonyolult, ámde célirányos vízszabályozó rendszer 
működik testünkben, amely vízhiányos állapotban 
készleteinket a megfelelő elsőbbségi szabályok 
figyelemben tartásával csoportosítja át. Azaz 
elsődlegesen az agyunkat táplálja, aztán a 
létfenntartó rendszereinket és így tovább a 
szervezetünk működéséhez nélkülözhetőbb 
szerveinket (mint például izületeinket). 

A probléma ott kezdődik, hogy a vízhiányos 
állapotot mindenki a szomjúság kialakulásával, a 
"száraz száj" érzéssel azonosítja. Holott a száraz 
száj érzés kialakulása a vízhiány már egy elfajult 
állapotához tartozik. Ilyenkor szervezetünk már 
régen szomjazik, csak mi nem vesszük észre ennek 
jeleit, mert hosszú évek alatt rászoktatjuk magunkat 
a szomjúság egy bizonyos mértékig való 
elviselésére. Kritikus esetben vannak emberek, akik 
napi fél-egy liter vizet is alig isznak meg. 

Nem betegek vagyunk, csak szomjasak. 
Sokan nem állunk meg és nem gondolkodtunk el 

azon, hogy ha testünk főleg vízből áll, hogyan fog 
csúcsteljesítményt nyújtani, ha nem iszunk 
rendszeresen vizet? 

A skorbut a C-vitamin hiánya, a beriberi a B-
vitamin hiánya, az anémia vashiány, az angolkór 
pedig D-vitamin hiány. Pedig ezek csak az emberi 
szervezet egy-egy összetevőjének hiányát mutatják. 
Komolyan hiheti bárki, hogy ezek után 
megúszhatjuk, ha pont a vizet nem pótoljuk a 
szervezetünkből, ami a testünk 75%-át teszi ki? 

Az emberi test még akkor is vízhiányossá tud 
válni, ha bőséges vízmennyiség áll a rendelkezésére. 
Az emberek, úgy tűnik ugyanis, hogy elvesztik 
szomjúság érzetüket és a szükséges vízmennyiség 
utáni vágyukat. Nem ismerik fel vízszükségletüket, 
ezzel fokozatosan egyre növekvő mértékben 
vízhiányossá válnak és a kor előrehaladtával 
krónikusan dehidratálttá (Dehidratál: vizet elvon. A 

szerk.) válnak (állandó jelleggel fennálló vízhiányos 
állapot). 

Nézzük meg, hogy mik a következményei a 
vízvesztésnek: 

- Vér sűrűsége növekszik (besűrűsödik), 
- Növekszik a káliumsűrítettség - szomjúság érzet 

alakul ki, 
- A szomjúságérzet már egy elkésett jelzés! 

Ilyenkor a vízveszteség már nagyobb, minta 
testtömeg 1%-a, ami kb. háromnegyed liter víz 
hiányát jelzi! 

- Pulzusszám emelkedés! 
- A szívnek percenként 3-5 ütéssel többet kell 

végeznie ahhoz, hogy a sűrűbb vért a sejtekhez 
pumpálja, hogy a sejtek az izommunkához 
szükséges oxigénhez továbbra is hozzájussanak. 

Néhány szó a szomjúságérzetről: 
- Az életkorral változik, 
- Minél idősebb valaki, annál kisebb a 

szomjúságérzete, ezért idősebb korban 
fokozottabban kell figyelni a folyadékpótlásra. 

- A szomjúság, a száraz szájérzés már egy elkésett 
jelzés! 

- A szomjúságérzet alapján a tényleges 
vízveszteségnek csak felét vagyunk képesek pótolni! 

- A fizikai terhelés részben elnyomja a 
szomjúságot. Nem figyelünk oda annyira. Így ha 
sokat dolgozunk, akkor szándékosan fordítsunk 
figyelmet a rendszeres folyadékpótlásra! 

Érdekesség: erős sporttevékenység közben, 
különösen nagy melegben a vízveszteség mértéke 
elérheti a 2 litert óránként! 
 

A táblázat a vízveszteség mértékében a felmerülő tüneteket mutatja: 
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1-5% 6-10% 11-20% 

Szomjúság 
Türelmetlenség 
Étvágytalanság 
Bőrpír 
Emelkedő pulzusszám 
Émelygés 
 

Szédülés, fejfájás 
Nehéz légzés 
Végtagok bizsergése 
Magas vérsűrűség 
Nehéz nyálképzés 
Nehézkes beszéd 
 

Izomgörcsök 
Homályos látás 
Nyelési nehézség 
Nagyothallás 
Fájdalmas vizelés 
Érzéketlen, ráncos bőr 
 

(folyt. a következő oldalon) 
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Az emberi szervezet naponta átlagosan 
majdnem 2,5 liter vizet veszít: 

- Párolgás (bőr), izzadás: 500 ml 
- Kilélegzett levegő: 350 ml 
- Széklet: 150 ml 
- Vizelet: 1500 ml 
Összesen kb.: 2500 ml naponta 
Amint látszik pusztán izzadással és légzéssel, napi 

majdnem 1 liter folyadékot veszítünk (természetesen 
ez függ a hőmérséklettől)! 

Ehhez képest nézzük a bevitel oldalát egy 
átlagos esetben: 

- Folyadékok: 1000 ml 
- Táplálék: 1200 ml 
- A tápanyagok elégetése során keletkező víz: 300 

ml 
Összesen: 2500 ml naponta 
A folyadékok általában nem tiszta vízből erednek. 

Ezzel mi a gond? Például, ha egészségesen élünk és 
gyümölcslevet iszunk, akkor a gyümölcslé 
szárazanyag tartalmának feldolgozásához annak 
víztartalma nagyjából el is használódik. A 
táplálékkal felvett vízmennyiség ugyancsak nem 
tekinthető a szervezet vízellátásának, hiszen ez teljes 
egészében a táplálék feldolgozásra és a szervezet 
méregtelenítésére fordítódik (sőt általában ez még 
kevés is hozzá). A tápanyagok (zsírok fehérjék, 
szénhidrátok) elégetésével keletkezett víz az egész 
vízforgalomhoz képest, talán ha vésztartaléknak 
elegendő. 

A fenti átlagos napi bevitel hibája, hogy a 
méregtelenítési folyamatok vízigényeit (ezek 
igénylik a legtöbb vizet) egyszerűen nem fedezi. 

A fentieket figyelemben tartva a helyes napi 
bevitelnek tehát így kellene kinéznie: 

- Tiszta víz:  2000 ml 
- Táplálék: 1200 ml 

- A tápanyagok elégetése során keletkező víz: 300 
ml 

Összesen: 3500 ml naponta 
Dr. Batmanghelidj szerint a szervezet napi tiszta 

vízszükséglete legalább 1,5 - 2 liter (6-8 
vizespohár). Ezt soha ne egyben, inkább szabályos 
időszakonként elosztva fogyasszunk! 

A professzor tudományos értekezések, és 
tanácskozások tucatjain bizonyította, hogy 
szabályozott és rendszeres folyadékfogyasztással 
számos betegségtől és fájdalomtól kímélhetnék meg 
az emberek magukat. 

Milyen fájdalmakat lehet megelőzni a napi 
rendszeres vízfogyasztással? 

- Emésztőrendszeri fájdalmak 
- Reumatikus ízületi fájdalmak 
- Szívfájdalmak a járás során, vagy az esti 

pihenéskor 
- Alháti fájdalmak 
- Nyaki fájdalmak 
- Időszakos sántítás (járás közbeni lábfájdalmak) 
- Migrén és elhúzódó fejfájások 
- Vastagbélgyulladással járó fájdalmak és az azzal 

társuló székrekedéses fájdalmak 
Egyéb bajok, amikre jótékony hatással van: 
- Stressz oldása 
- Magas vérnyomás 
- Magas vérkoleszterin 
- Testsúly többlet 
Az emésztőrendszeri fájdalom sokszor az emberi 

test legfontosabb, a vízhiányról hírt hozó jelzése. 
Figyelem! Amikor ismétlőleges fájdalmakat 

tapasztalunk annak ellenére, hogy vízbevitelünket 
több napon keresztül rendszeressé és fokozottá 
tettük, a kórmegállapítás végett érdemes orvoshoz 
fordulni. 

E. D. 
 

Élményfürdő belépők az Olajipari Szakszervezet tagjainak! 
 
Az Olajipari Szakszervezet tagjainak újra lehetőségük van igénybe venni olyan aquaparki (élményfürdő) 
szolgáltatásra szóló jegyet, ahol egy teljes árú napijegy megvásárlása esetén, a jegy átadásával a második 
belépő ingyenes. Jegyvásárláskor előre kell jelezni, hogy egy személyt ingyenes belépővel fizetünk. 
Az ingyenes jegyek, 2010. május 1. és szeptember 30. között érvényesek. 
 
 

Felhívás! 
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Rövid, két-háromszavas, a szakszervezetünkkel kapcsolatos szlogen írására bíztatjuk munkatársainkat. 

 
Az első három helyezett tárgyjutalomban részesül. 

 
A remekműveket, névvel és a munkahely megjelölésével az Olajipari Szakszervezet irodájába,  

 
irodaház fsz. 4., illetve Outlook címére (Olajipari Szakszervezet – Százhalombatta) várjuk. 
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Tisztelt Munkatársak, kedves jó szándékú Támogatók! 
 
A MOL Gondoskodás Alapítvány Kuratóriuma 2009. novemberében újjáalakult. 
A megújult Kuratórium célul tűzte ki, hogy az alapítvány működését dinamizálja, és 
hatékonyságát növelve segítsen a magyar szénhidrogénipar nyugdíjasainak és aktív 
dolgozóinak problémáik megoldásában.  
Több mint tizenháromezer nyugdíjas segélyezését, valamint közösségi rendezvények 
támogatását végezzük.  
Közeledik az adóbevallás leadásának határideje és ezzel megnyílik a lehetőség arra, hogy 
rendelkezzünk személyi jövedelemadónk 1%-áról és segítsük a civil szervezetek működését. 
Bár sokan úgy gondolják, hogy az 1% nagyon kevés, higgyék el itt valóban igaz, hogy a sok 
kicsi sokra megy.  
Minden felajánlás egy új lehetőséget teremt számunkra, hogy a terveink megvalósításához 
közelebb kerülhessünk.  
Kérem ezért, hogy amennyiben egyetért célunkkal és küldetésünkkel: személyi 
jövedelemadója 1%-áról történő rendelkezése során kedvezményezettként a MOL 
Gondoskodás Alapítványt jelölje meg. 
  
Bízom abban, hogy az összefogás erejét ismét megtapasztalhatjuk, mint a korábbi években 
oly sokszor. 
Köszönöm segítségüket! 
Murin János  
A MOL Gondoskodás Alapítvány kuratóriumi elnöke 
******************************************************************************************************************** 
TENNIVALÓK 
A csík mentén vágja ki a rendelkező nyilatkozatot és tegye kisméretű borítékba (C6 normál 
boríték, 162 mm*114mm)! 
A másik (egyház vagy a költségvetés kiemelt előirányzata javára felajánlott 1%-ról) 
rendelkező nyilatkozatát is ugyanebbe a borítékba tegye! 
A borítékon tüntesse fel a nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és adóazonosító jelét! 
Zárja le és írja alá a borítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson! 
A borítékot vagy az adóhatóságnak, vagy munkáltatójának (HR Ügyfélszolgálatok) kell 
eljuttatnia, ennek lehetőségeiről illetve a határidőkről a HR e-mailben március utolsó 
hetében, illetve ha nincs Outlookja, akkor a bérjegyzékkel együtt áprilisban tájékoztatja Önt. 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 
 

A kedvezményezett adószáma: 
18045659-1-43 
A kedvezményezett neve (ennek kitöltése nem kötelező): 
MOL Gondoskodás Alapítvány 
 

TUDNIVALÓK 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, 
alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván 
rendelkezni. 
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A fenti felhívást az Olajipari Szakszervezet is támogatja, ezért kérjük munkatársainkat, hogy 
befizetett adójuk egy százalékát a MOL Gondoskodás Alapítvány javára ajánlják fel! A megújult 
Alapítvány határozott célja, hogy azon – nem nyugdíjas – munkatársainkon is segíthessen, akik olyan 
nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, aminek megoldásához segítségre szorulnak. 
Olajipari Szakszervezet 
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Emlékeztető 
 

A MOL Nyrt. Központi Munkavédelmi Bizottság 
Elnök-választó üléséről 

 
Ülés helye: MOL Székház, 5. emeleti tárgyaló (OT) 
Ülés időpontja: 2010. 03. 23. 10 óra 
Jegyzőkönyv: Az egyéb napirendi pontokat is tartalmazó bizottsági ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
Résztvevők: 9 fő KMvB tag, a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint 
Levezető elnök: Dr. Balázs Endre Választási Bizottság elnöke 
 

- Az elnökválasztó ülés határozatképes volt. 
- Bejelentés hangzott el, amely szerint a százhalombattai területi Munkavédelmi Bizottság elnöknek: 

Szajkó Istvánt, alelnöknek: Purcsel Mihályt választotta. Egyben a KMvB-ba Barabás Viktor helyett 
küldöttnek Purcsel Mihályt delegálta. 

- A KMvB elnökének a reprezentatív Szakszervezetek Szajkó Istvánt javasolták. A jelenlévők más 
javaslatot nem tettek. Szajkó István a jelöltséget elfogadta. A jelenlévők, Szajkó István 
tartózkodásával, egyhangúlag igennel szavaztak, ennek megfelelően a KMvB új elnöke: Szajkó 
István.  

- A KMvB alelnökeinek személyében változás nincs, a tisztséget továbbra is Pelle János és Sztojka 
István tölti be. 

- A Bizottság a Csoportszintű Munkavédelmi Bizottságba, a korábban már megválasztott Szajkó 
István mellé, 1 főt delegálhatott, erre két javaslat érkezett: Horváth Sándorné (Százhalombatta) és 
Varga Ferenc (Százhalombatta). A titkos szavazáson Horváth Sándorné 5, Varga Ferenc 4 szavazatot 
kapott, ezek szerint az új küldött: Horváth Sándorné (Százhalombatta). 

 
         Balázs Endre 
Választási Bizottság elnöke 

 

 

 

Az oldal további részét, a túloldali, befizetett adó egy százalékáról történő 
rendelkezés – kivágandó nyilatkozat – miatt hagytuk üresen. 

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

Aki ma homokba dugja a fejét, 
holnap a fogát csikorgatja. 

* 
A minőség a fejekben kezdődik. 

* 
A főnököm a szeméből őszinteség sugárzik. 
Az egyikből őszinte gonoszság, a másikból 

őszinte rosszindulat. 
* 

Mikor sok a parancs, a törvény, sokasodnak a 
tolvaj-betyárok. 

* 
A tudás ott kezdődik, hogy valaki tudja, mit 

nem tud. 
* 

A feleségem új diétát próbált ki. 
Kókusz és banán. Nem lett soványabb, de fára 

mászni már tud. 
* 

Szerelem az, ha szex után is ugyanazt érzed a 
nő iránt, mint előtte! 

* 
Kanos vadász, ha rókát lát, meghúzza a 

ravaszt. 
* 

Egy lány felhívott "Gyere át, nincs itthon 
senki." Átmentem. Tényleg nem volt otthon 

senki. 
* 

Vigyázzállás közben üvölti az őrmester: 
- Ki mozog ott? 
- A föld - szól egy hang. 
- Ki mondta ezt? - üvölt az őrmi. 
- Galilei - szól a hang a sorból. 
- Galilei honvéd, lépjen ki! - mondja az őrmi. 
- Nem ebből a századból való. 

* 
A hetek óta székrekedéssel küszködő férfi 

bemegy a gyógyszertárba. 
- Segítsen, gyógyszerész uram! Napok óta 

székrekedéssel küszködöm. 
A patikus kérdezősködni kezd. 
- Gyalog, autóbusszal vagy kocsival jött? 
- Autóbusszal. 
- Hány megállót utazik hazáig? 
- Négyet. 
- Hányadik emeleten lakik? 

- A harmadikon. 
- Mennyi a távolság a lifttől a WC ajtóig? 
- Tizenegy méter. 
A patikus műveleteket végez, kikever egy port, 

és beveteti a beteggel. A férfi másnap lelkendezve 
rohan be: 

- Csodálatos szert kevert, maga egy lángész! 
Ilyen távolságon mindössze másfél métert 
tévedett! 

* 
Egy idősödő nénike betelefonál a tűzoltóságra: 
- Kérem, azonnal küldjenek ki valakit, két fiatal 

meztelen férfi mászik fel az ablakomba! 
- Asszonyom, inkább a rendőrséget hívja, 

megadjuk a számukat! 
- Nem-nem, én szándékosan magukat hívtam! 

Egy hosszabb létra kellene! 
* 

Megy a nő a sivatagban, de lerobban a kocsija. 
Lóháton arra megy egy indián, aki maga mögé 
ülteti és elviszi a nőt a legközelebbi benzinkútig. 
Az indián közben nagyokat kurjongat. Amikor 
odaérnek a benzinkúthoz és leszáll a nő, az indián 
bedob egy "juhét", és elvágtat. A benzinkutas 
megkérdezi a nőt, hogy miért kurjongatott az 
indián. A nő azt mondja: 

- Nem tudom, én nem tettem semmit, csak ültem 
a háta mögött, és a nyereg szarvába 
kapaszkodtam. 

Erre a benzinkutas azt mondja: 
- Hölgyem tudta, hogy az indiánok nem 

használnak nyerget? 
* 

A földgömb alakját akarja érzékeltetni a tanár a 
diákokkal. 

- Pistike! Ha én itt a tanterem közepén elkezdek 
ásni, és csak ások, ások, hova jutok? 

- A diliházba tanár úr! 
* 

Két rendőr azt hallja, hogy az egyik benzinkútnál 
nyereményeket sorsolnak ki a vevők között. 
Nosza, elmennek a benzinkúthoz, feltöltik az autót, 
és megkérdik a benzinkutast, hogyan lehet 
benevezni a sorsolásra. A benzinkutas 
elmagyarázza: 



- Én gondolok egy számot 1 és 10 között, ön 
megpróbálja eltalálni. Ha sikerül, ingyen szexben 
részesül. 

A rendőr azt mondja, ez nagyszerű, és az ingyen 
szexet meg szeretné próbálni. 

- Rendben - mondja a benzinkutas, - melyik 
számra tippel? 

- Nyolc - mondja a rendőr. 
- Sajnos, én a 9-re gondoltam - mondja a 

benzinkutas. Talán a jövő héten több szerencséje 
lesz. 

A két rendőr visszaül az autóba és elhajtanak. 
Útközben az egyikőjük hosszú gondolkodás után 
megszólal: 

- Te, nem gondolod, hogy ezek becsapnak 
bennünket? Lehet, hogy az egész sorsolás egy 
nagy csalás, és nem is lehet ingyen szexet nyerni? 

- Ugyan, dehogy. Hogy mondhatsz ilyet. A 
feleségem a múlt héten kétszer is nyert. 

* 
Az ártándi határállomáson jó napja volt a román 

határőrnek. Azt mondja a turistának: 
- Ma jó napom volt, átviheti, amit akar. 
- Jó, akkor átviszem a határjelző táblát. Brassóig. 

* 
- Képzeld, a Dezső azt állítja, hogy egy hónap 

alatt megtanult angolul. 
- Nem értem! 
- Az angolok sem. 

* 
- Mondd, Pista, és maradt még valami a 

feleséged hozományából? 
- Hogyne, az anyósom! 

 

 
 

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 

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 
 

Kovács László 
 

Személy és árufuvarozó. Bútorszállítás és költöztetés. 
 

Telefonszámok: 06-23-367-936, illetve +36-20-944-0007 

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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