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Önmagadért-velünk! 
 

Le a kalappal a FER Tűzoltóság előtt! 
 

2010. október 6-án, reggel 700 óra óta (lapunk megjelenésének időpontjában is) a FER Tűzoltóság egy 
tűzoltógépjármű fecskendővel és annak személyzetével, valamint egy vegyi-szippantó gépjárművel vesz 
részt a Devecseri kármentesítési munkálatokban. A húsznál is több tűzoltó 3-4 napos váltásban, önkéntességi 
alapon, elsősorban szabadidejük terhére jelentkezett erre a nehéz feladatra. Voltak közöttük többen olyanok, 
akik két alkalommal is elmentek Devecserbe segíteni. 
 

 
 

Tűzoltóink az első napon emberek és állatok iszaptól való semlegesítésével siettek a helyiek segítségére, 
továbbá műszaki mentési feladatokat végeztek; elsodort, fennakadt járművek kiszabadításában, 
elszállításában, házakból, pincékből a szennyezőanyag eltávolításában vettek részt. Ezután a terület (utak 
járdák, közterület) tisztításában, mosatásában álltak, illetve állnak helyt; helyenként fákat vágtak 
ki/gallyaztak a munkálatokhoz szükséges mértékben. További részleteket (képekkel szemléltetve) a FER 
Tűzoltóság honlapján tudhatunk meg: www.fer.hu  
Emberséges segítőszándékuk vitathatatlan. Köszönet illeti őket és azokat is, akik távollétükben, a szolgálati 
idejükben helyettesítették őket! 

E-mail:Olajipariszakszervezet@mol.hu LIGA Szakszervezetek 
tagja 

mailto:Olajipariszakszervezet@mol.hu
http://www.fer.hu/
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A körmünket rágjuk minden műszakban 
 

Hodur Jenő 1968 augusztusában jött a Dunai Kőolajipari Vállalat MEK üzemébe dolgozni, mint 
dobszűrő segéd (akkor ilyen is volt. A szerk.) Sorkatonai szolgálatát követően a Parafin üzembe 
„csábították”. Ezt követően, az épülőfélben lévő FCC üzembe került. Innen tizenhatod magával egy 
hónapos külföldi (NDK) tanulmányúton vett részt, ahol megszerezték azt az alaptudást, ami egy ilyen 
komoly üzem elindításához, működtetéséhez szükséges. Vezérlőként kezdett, ma, műszakvezetőként 
megy nyugdíjba. 

 

- Tudtommal, az volt az elképzelésed, hogy az 
öregségi nyugdíjkorhatárig dolgozol. Most – elég 
hirtelen és váratlanul – úgy döntöttél, hogy mégis 
élsz a korengedményes nyugdíjazás 
lehetőségével. Miért? 

- Nagyon szerettem itt dolgozni. Mindig azt 
mondtam, hogy csak akkor megyek nyugdíjba, ha a 
MOL fizet azért, hogy elmenjek. Idén nyáron eltört 
a vállam, és ismerősöktől, barátoktól, olyan 
tájékoztatásokat kaptam kényszerszabadságom alatt, 
ami hosszas gondolkodásra késztetett, és szinte 
rémisztően hatott rám. Visszajövetelemkor 
meggyőződtem róla, hogy igazak a hírek, hiszen ez 
alatt a rövid idő alatt úgy megváltozott a rendszer – 
és itt most nem a technológiai felépítésre gondolok 
– amire mi „öregek” korábban gondolni sem 
mertünk. Nekem a munkával, a gyárral és a 
munkatársaimmal soha semmi bajom nem volt, de 
amikor már azt követelik az embertől, hogy a nyolc 
órából tizenkét órányit adminisztráljon, miközben 
egyfajta gatyaváltáshoz hasonlóan állandóan 
változik a követelmény, az már sok. Annak idején 
nem erre szegődtem a céghez, hanem azért, hogy 
dolgozzak, minőséget termeljek, feleljek az emberek 
munkájáért, és emberi körülmények között 
végezhessük feladatainkat. Ezeket a célokat mára a 
felsőbb vezetés egyvégtében megakadályozza. 

- Légy szíves mondj egy meghatározó pozitív, 
illetve negatív élményt a finomítóban töltött 
éveidből. 

- Pozitív élményem elsősorban az, hogy itt 
töltöttem fiatalságomat. Nem magasztalni kívánom, 
mert nekem nem tetszett a korábbi politikai 
berendezkedés sem, amikor fiatalon és lelkesedéssel 
tele dolgoztunk, mint az állat, mégis összeomlott a 
gazdaság, amiről nem mi tehettünk. Akkor is 
megvoltak az ingerelő visszásságok, amik miatt az 
ember letört, de valahogy emberközeli, baráti volt a 
légkör, ahol az egész DKV ismerte és szükség 
esetén segítette egymást. Akkor, ha valamit gyorsan 
meg kellett oldani - például a Csónakházban, vagy 
egy óvodában, iskolában, esetleg egy munkatárs 
házépítésénél volt szükség segítségre - szinte 
mindenki önként és sokszor szó szerint dalolva ment 
dolgozni a szabad idejében. Akkoriban tudtunk 
együtt üdülni is. Aztán pikk-pakk, kikapták a lábunk 
alól az üdülőket és minden mást, ami összekötött 
bennünket. A melósok meg magukra maradtak és 
csodálkozva néztek ki a fejükből, mert nem értették 

miért és kiknek az érdekében vesznek el tőlük szinte 
mindent. Úgy tűnik, ma már nem veszik 
emberszámba a dolgozókat, mintegy szükséges 
rossznak tekintik őket. Fontosabb a számítógépnek a 
légkondicionálása, mint azt, hogy mi, itt dolgozók 
ne poratkásodjunk be a légkondi tisztítatlansága 
miatt. Valamikor itt voltak az úgynevezett 
segédüzemek, a TMK, a műszerészek, satöbbi. 
Bárkinek odaszóltál telefonon, szinte azonnal jöttek 
és segítettek megoldani a bajt. Nem kellett Sapolni, 
meg levelek tömkelegét küldözgetni. És a hatalmas, 
felesleges adminisztráció ellenére hónapok telnek el, 
mire megjelenik valaki. Addigra azonban 
elfelejtődik minden. Mindezeket 
költségtakarékosság címén vezették be.  

- Ésszerű, - és ezen a szón van a hangsúly – 
takarékosságra az élet minden területén szükség 
van. Ami viszont a költségmegszorításokat érinti, 
átestünk a ló másik oldalára. Mindez nem 
veszélyezteti az üzem biztonságos működését, 
nem vetít elő egy Deepwater Horizon ( mexikói 
öbölbeli olajkitermelő platform) jellegű 
környezeti, ipari katasztrófát? 

- Felszámolták a raktárakat Ott voltak az üzemek 
javításához szükséges legfontosabb alkatrészek, meg 
olyan dolgok, amelyek kimondottan csak az 
üzemekhez kellenek. Odament a gépészünk és egy 
kiíró tömb kitöltése után egyszerűen levette a 
polcról a szükséges eszközt, és egy-két órán belül 
megtörtént a javítás. Most egy levélben meg kell 
írnunk, hogy mi a baj, ami után azt latolgatják, hogy 
mennyibe kerül, aztán ide-oda elküldik, és 
hónapokkal később – szerencsés esetben – 
megvalósul a dolog. Mi pedig a körmünket rágjuk 
minden műszakban, hogy a hibás alkatrész, vagy 
berendezés kibírja-e addig. Mindezekkel 
veszélyeztetik az üzemek biztonságos üzemeltetését, 
mert nem a termeléssel kell foglalkoznunk, hanem 
az ügyintézéssel. 

- Biztos tudod, régen én is a finomítóban 
dolgoztam (persze nem rólam van most szó), 
örömmel, jó kedvvel jöttünk munkába. Még 
akkor is, ha tudtuk, hogy rengeteg gürcölés lesz a 
műszakban, tehát nem arról van szó, hogy 
dolgozni kellett. Most saját szemmel látom, 
elbeszélések alapján érzékelem, a rengeteg 
elfásult, elkeseredett, megfáradt kollegát. Legyen 
az fiatal, vagy idősebb. A hangulat sem a régi. 
Szerinted mi ennek az oka? 
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- Nézd, te is ismerted a régi vezetőinket. Rátosi 
Ernő bácsi, a DKV igazgatója, ha valamilyen 
gondot látott, vagy hallott, nem átallott utánajárni és 
megnyugtatóan elintézni. Akkor nem csak ő, de 
valamennyi helyi felsőbb vezető szinte személyesen 
ismert mindenkit a termelésben, mert rendszeresen 
felkeresték az üzemeket és elbeszélgettek a 
műszakosokkal. A mai vezetők képes felét meg 
legfeljebb holmi színes, nem nekünk íródott és nem 
rólunk szóló újságokban láthatjuk. Ma, az olyan 
vezetők vannak divatban, akik korábban köztünk 
dolgoztak, de miután „kikupálódtak”, van képük 
bejönni szombaton éjjel három órakor, és rohangálni 
jobbra-balra, a műszerfal mögé is benézve, hogy 
nem alszik-e ott valaki. Ráadásul ez az illető, a saját, 
korábbi alvóhelyét ellenőrizte. Ha akkor bent lettem 

volna, megmondtam volna neki, hogy felesleges 
kutakodni, mert ő aludt ott utoljára… 

- Mit tervezel – remélhetőleg hosszan tartó – 
nyugdíjas éveidben? 

- Azt remélem, még sok évet jelent. Kertes házban 
lakunk, ahol mindig van mit tenni. Meg ott a család, 
amely hála Isten szaporodik, bővül, jönnek sorba az 
unokák, tavasszal már heten lesznek. Van már 
óvodás unokám, aki előre lefoglalt, mikor azt 
mondta, hogy „De jó Papa, hogy nyugdíjba mész, 
legalább akkor itt alszok nálatok, és nem kell az 
óvodában aludnom délben, mert jössz értem”. 
Természetesen a kollégákkal is tartom majd a 
kapcsolatot. 

Brunecker Jenő 

 

Kipipált projekt? 
 

Az EU-ban a mentális betegségek miatti veszteséget  20 milliárd euróra becsülik, amely az ILO szerint az 
EU GDP 3%-át teszi ki. Az EU közel 150 millió munkavállalója a munkahelyi pszichés stressz szintjét 
nagyon magasnak értékeli. A betegség miatti munkahelyi hiányzások 50%-át a lelki betegségeknek 
tulajdonítják. A munkahelyi balesetek közel 50%-ban ergonómiai tényező is szerepet játszik. 

 

A Társadalmi felelősségről előszeretettel fecsegő 
cégek sokat adnak arra, hogy mint jó gazda, 
gondoskodó családapa jelenjenek meg. Igyekeznek 
olyan arculatot mutatni, amely családbarát szemléletről 
(MOL állatkerti gyereknap, MOL party) közös 
erőfeszítésekről (üzemcsoportok, műszakok 
csapatépítő tréningjei) közösség építő programokról 
(kiállítás, mozi, sárkányhajó) a munkavállalók 
elégedettségéről szólnak. 

Cégünk újabb gyöngyszeme a STEP program új 
projektje a COHESIO Projekt (Compliance with Oc-
cupational Health of Ergonomics and Stress Identifica-
tion Optimum) 

A tréning hetente két tanórás (1,5 órás) 
csoportülések sorozatából áll összesen 16 alkalommal. 
A tréning segít a stressz megfigyelésében és olyan 
készségek kiépítésében, melyekkel hatékonyan 
segítenek csökkenteni az Önt naponta érő stressz káros 
hatásait. 

Az autogén tréning (AT) egy mentálhigiénés eszköz, 
melyet úgy is elképzelhetünk, mint a kávéfőző, vagy 
kukta biztonsági szelepét, melyeken keresztül a túlzott 
nyomást, gőzt le tudjuk engedni. Ezért a szervezetünk 
nem károsodik az őt érő túlzott stressz terhelésétől. 

Az AT- akkor igazán hatékony, ha életmódot tudunk 
váltani és beépítjük a mindennapjainkba, hogy olyan 
legyen, mint a fogmosás, vagy a borotválkozás és nem 
is vesz igénybe több időt, mint összesen 5-10 percet 
egy nap. 

Mindannyian megtanultuk és hozzá is szoktunk, 
hogy naponta tisztálkodjunk, de ez a mi kultúránkban 
csak a testünk tisztántartását jelenti. A lelkünket ért 
napi stresszektől, bántalmaktól azonban nem tanultunk 
meg megszabadulni, pedig ez legalább olyan fontos 

egészségünk megőrzése szempontjából, mint testünk 
tisztántartása. Erre kiválóan alkalmas az alap AT. 

Az újabb kutatások azt igazolták, hogy már 6-8 hetes 
rendszeres gyakorlással is létre hozható az agyban 
olyan funkcionális változás mint a szorongásoldó-, 
vagy hangulatjavító tablettákkal. (Ezeket a 
vizsgálatokat funkcionális MRI-vel végezték, többek 
között a Wisconsini és a Messechusettsi Orvosi 
Egyetem Stresszcsökkentő Klinikáján.) 

A fentiekből következik, hogy a tréningen való 
részvétel önmagában nem elegendő, nem helyettesíti a 
az otthoni gyakorlást, de talán nem túl nagy ár ez azért, 
hogy megőrizzük testi-lelki egészségünket és ne 
kényszerüljünk - a ma oly divatos és elterjedt - 
szorongásoldó, és/vagy antidepresszáns tabletták 
szedésére. Arról már nem is beszélve, hogy jobban, 
kiegyensúlyozottabb fogjuk magunkat érezni a saját 
bőrünkben. 

A kirakat projekt, a 2011-es évben három kiemelt 
programra (MOL+TVK SN+Petrolszolg szinten) 21,5 
millió forintot tervez. 

Egy valamire való stressztréning ezzel szemben 
hetente két tanórás (1,5 órás) csoportülések 
sorozatából áll összesen 16 alkalommal 48.000 Ft/Fő 
piaci ár alatt számolva. 

Csak ha egy programról beszélünk, - Munkahelyi 
pszichés stresszkezelés - akkor cirka 448 kolléga 
részvételét biztosítaná a program. 

De ez így nem igaz, mivel két másik program is futni 
fog ezzel egy időben. Mi lesz a többi 
munkatársunkkal? A kiválasztottak tovább stresszelik 
a pórnépet, növelve a munkahelyi kockázatot? Éljen a 
stressz! 

Így nem lesz munkavállalói sikertörténet egy kitűnő 
kezdeményezésből. 
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De a munkáltatói sikerek nem maradnak el: kipipált 
projekt, díjak, kinyilatkoztatott emberséges 

munkakörülmények és újabb díjak közép Európa 
legnagyobb cégének. 

Hegedűs Andrea 
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Az aradi vesztőhely 
 

 

„Áldd meg Aradot! Áldd meg szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot!” 
(részlet Damjanich János imájából) 

 
A magyar hadsereg tizenhárom parancsnokát 1849. 

október 6-án hajnalban végezték ki: Aulich Lajost, 
Török Ignácot, Láhner Györgyöt, Schweidel Józsefet, 
Kiss Ernőt, Desewffy Arisztidot, Damjanich Jánost, 
Nagysándor Józsefet, Vécsey Károlyt, Knezič Károlyt, 
Poeltenberg Ernőt, Lázár Vilmost és Leiningen-
Westerburg Károlyt. 

Az aradi vár a Maros bal partján épült hatszögletű 
erőd; a folyó majdnem körülöleli. Itt őrizte foglyait 
Howiger vezérőrnagy, a vár parancsnoka. Az ítéletet 
október 5-én reggel 7 órakor hirdették ki: golyó általi 
halálra Kiss-t, Schweidelt és a büntetés enyhítéseként 
Desewffyt és Lázárt. Először őket kísérték a vár VI-os 
kapuja mellé, a vár sáncába. A féltérdre ereszkedett 
tábornokokat egyszerre érte a lövés; hárman azonnal 
arcra buktak, Kiss Ernőnek csak a vállát érte a golyó, 
ezért három katona közvetlen közelről lőtte le. 

A bitófára ítélt kilenc fogolyért ezután mentek vissza 
a várba. A III-as kapun át az Újarad felé vezető útra 
tértek; Damjanichot – mert lába törött volt – szekéren 
vitték. Durván faragott, mintegy nyolclábnyi magas 
oszlopokhoz kísérték őket; elsőként Poeltenberget 
szólította a porkoláb. Aztán sorrendben Török, Láhner, 
Nagysándor, Leiningen, Aulich, Damjanich és Vécsey 
életét oltották ki. Elrettentő példaként estig függtek a 
bitófán, majd két-két újaradi paraszt gödröket ásott az 
akasztófák tövébe, és ide temették a nemzet halottait. 

Mi történt később a tetemekkel? Ki és hol temette el 
őket? Még a kivégzés éjjelén „megvásárolták” és 
kiásták Damjanich, Láhner, Leiningen és Vécsey 
testét. Vécseyt ideiglenesen az aradi temetőbe 
hantolták el, majd 1916-ban az aradi Kultúrpalota 
kriptájába szállították át. 

Leiningent először az Urbán család monyoródi 
birtokára temették; 1876-ban özvegye Borosjenőre 
vitette, az Atzél-féle kriptába. Damjanich és Láhner 
tetemét a Csernovics család mácsai birtokán temették 
el, október 8-án. Kiss Ernő október 8-ig feküdt jeltelen 
sírjában, ekkor unokatestvére megvesztegette az őröket 

és eltemette az aradi temetőben; tizenhat év múlva a 
család sírboltot építtetett Németelleméren (a vajdasági 
Elemér), ma is ott nyugszik. 

Desewffy 1850 tavaszáig feküdt az aradi sánc 
árkában. Ekkor öccse lefizetett „néhány alantas 
közeget” és Margonyán (ma a szlovákiai Marham) 
temetette el, családi sírboltba. 

Mi történt a vesztőhely többi halottjával? A vár 
sáncaiban, 1912 májusában kezdtek kutatni; 
hamarosan két sír körvonalaira bukkantak. Az 
exhumálást és az azonosítást Lenhossék Mihály 
anatómus és Bartucz Lajos antropológus végezte. 1913 
augusztusában a VI-os kapu közelében rátaláltak 
Schweidel és Lázár földi maradványaira. Újabb húsz 
év telt el, amikor 1932-ben a nagy aradi árvíz után a 
Maros gátjának erősítése közben véletlenül ráakadtak a 
bitófák helyére, és a melléjük temetett kivégzett 
tábornokokra. Sorban feltárták Aulich, Nagysándor, 
majd Knézič sírját. A csontokat az aradi temető 
Steiner-féle kriptájába vitték. 

1933 őszén pedig Török és Poeltenberg csontjait is 
kihantolták, majd ugyancsak a Steiner-kriptába 
temették. Az aradi sírboltból 1956-ban a 
Kultúrpalotába szállították a maradványokat. 

A gyásznap 125. évfordulóján (1974) mind a 
tizenegy vértanú csontjait az újonnan épített emlékmű 
lábánál kialakított kriptába helyezték; csak Kiss Ernő 
és Desewffy Arisztid nyugszik Eleméren, illetve 
Margonyán. 

A megemlékezésből nem hagyhatjuk ki Lenkey 
János tábornokot és Kazinczy Lajos ezredest sem. 
Lenkey is az aradi vár foglya volt, de mivel megőrült, 
ügyében nem hoztak ítéletet; 1851 februárjában hunyt 
el. 1936-ig az aradi temetőben feküdt, majd áthozták 
szülővárosába, Egerbe. 

Kazinczy Lajost 1849. október 25-én lőtték főbe az 
aradi vár sáncában. Ő az egyetlen, akit még nem 
kutattak fel, és nem temettek el tisztességesen. Az 
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aradi emlékezők ne felejtsenek el egy szál virágot 
dobni a vár sáncába. 

Csak remélni lehet, hogy akad olyan civil szervezet, 
amelyik magára vállalja Kazinczy Lajos tetemének 

fölkutatását, mivel ő az egyetlen, aki ma is jeltelen 
sírban fekszik. 

Hankó Ildikó 
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Kártyára érkezik a cafetéria 
 
A cafetéria rendszerben nyújtható juttatásokat eddig a munkáltatóknak külön kellett kezelniük, és a 
felhasználók számára sem volt egyszerű a használatuk, ezen a helyzeten változtat az új Multi-Pay 
rendszer - mondta Timár György, a Multi-Pay Zrt. vezérigazgatója, aki sajtótájékoztatón mutatta be 
az új elszámolási szisztémát. 
 

A vezérigazgató elmondta: a Multi-Pay Zrt. által 
létrehozott cafetéria kártya különlegessége az az 
elszámolási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a 
cafetéria egyes elemei felhasználási cél szerint 
elkülönített alszámlákon legyenek. A fizetésnél, a 
bankkártyáknál egyébként alkalmazotthoz hasonló 
kóddal lehet "előhívni" ezeket az alszámlákat. 
Minden egyes cafetéria elemhez külön kód tartozik, 
amelyek a kártyán is szerepelnek. A Multi-Pay 
Cafetéria kártyán 2011. januártól a következő 
juttatások lesznek elérhetők: az egészségpénztári 
szolgáltatások, a meleg étkeztetés, a hideg 
étkeztetés, helyi közlekedési bérlet, internet, 
iskolakezdés, kultúra és az ajándékok. 

A vezérigazgató hozzátette: a Multi-Pay rendszer 
a jövőben akár több száz egyenleget is tud majd 
kezelni. A Multi-Pay egyenlegek kezelése saját 
autorizációs központban történik majd, de az 
elfogadóhelyről induló hívások a Giro Bankkártya 
Zrt. (GBC) központjába érkeznek. A rendszer 
használatához nem szükséges telepített terminál 
(POS), a fizetés internetes felület, illetve telefon 
használatával is lehetséges. 

A Multi-Pay Cafeteria kártya a munkaadó számára 
értéket teremt. A kártya költség- és időmegtakarítást 
eredményez az utalványokkal szemben: 
alkalmazásával egyszerűbbé válik az adminisztráció, 
csökken a bérszámfejtésre fordított idő. A vállalatok 
a béren kívüli juttatásra szánt összeget havonta egy 
utalással juttatják el a Multi-Pay Zrt.-hez, így nem 
kell az utalványok megrendelésével, kiosztásával és 
a lejárt utalványok cseréjével foglalkozni. 

Timár György ismertette: a munkavállalóknak az 
eddigi, sok helyet elfoglaló utalványok helyett 
mindössze egyetlen cafetéria kártyát kell 

pénztárcájukban hordaniuk. A kártya használatakor 
a megterhelt alszámla a cafetéria-kód megadásával 
történik a bankkártyákéhoz hasonló PIN kód 
megadásával azonos módon. Ráadásul, a 
munkavállalónak a kártya használatakor nem kell 
fejben tartania, mikor jár le az adott utalvány, az 
rajta szereplő összeg a törvényben meghatározott 
ideig felhasználható. Sőt, miközben az utalvány 
elvesztése esetén a tulajdonosa elbúcsúzhat az adott 
összegtől, a cafetéria kártya elvesztés vagy ellopás 
esetén letiltható és pótolható. Ráadásul fizetéskor el 
lehet kerülni "borravaló" adását. 

Az új típusú cafetéria kártya az elfogadóhelyek 
számára is előnyösebb, mint az utalványok: a kártya 
esetében kevesebb a jutalék és az utalványok 
beváltásának költsége (szállítás, sérült utalvány) is 
megspórolható. A kártya használata kényelmesebb, 
adminisztrációja egyszerű, miközben az 
utalványokat nyilvántartani, számolni, tárolni és 
elszámolni kell. Fizetés esetén szinte azonnal, akár 
egy-két napon belül az elfogadóhely számlájára 
kerül a pénz, köszönhetően az online elszámolási 
rendszernek. 

Multi-Pay Zrt. vezérigazgatója szerint a Multi-Pay 
Cafeteria kártya jelentősen átalakíthatja a jelenlegi 
rendszert. Véleménye szerint a szolgáltatás egyik fő 
erőssége a könnyű alkalmazásban rejlik, a 
szolgáltatás bármelyik hazai munkáltató, 
munkavállaló és beváltóhely számára elérhető, 
szemben az eddigi megoldásokkal. Elmondta: a 
Multi-Pay rendszerhez bárki csatlakozni tud, ehhez 
csak egy szerződéskötés és kártyaigénylés 
szükséges. 

 
www.vallalkozoinegyed.hu 

 
Az Olajipari Szakszervezet segített 

 

Marika néni házának északi oldala dőlt ki a nagy májusi viharban Szentgáloskéren. Ezen kívül még 2 ház 
vált életveszélyessé a településen. Szentgáloskér független polgármesterre azt mondja: hiába minősítettek 
lakhatatlanná 3 házat, mégsem kapnak senkitől semmi támogatást, mert csak teljesen összedőlt épületek után 
jár kártérítés. 

Egerszegi Ferenc úgy véli: jól tették, hogy a menthetőt megmenthették, még akkor is, ha nem kaptak egy 
fillér támogatást sem ezekre. Szentgáloskér polgármestere tehetetlennek érzi magát, mert nincs pénzük a 
segítségre. 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
http://www.vallalkozoinegyed.hu/


Az Olajipari Szakszervezet kibővített vezetőségi ülésén egyhangúlag úgy döntött, hogy decemberben nem 
osztunk szaloncukrot, és szeptember hónapban ennek ellenértékét, 600,000 (hatszázezer) forintot a Somogy 
megyei, 529 lakosú Szentgáloskér község viharkárosult családjai között megosztva, közvetlenül adjuk át. 

A döntést tett követte, mikor szeptember 15-én, három viharkárosult családnak, családonként 200 ezer 
forintot átadtunk. 
 

 
Honlap:  www.olajipariszakszervezet.hu 

 

Szentgáloskér Község Önkormányzat  
Polgármestere 
7465 Szentgáloskér, Kossuth L. U.3. sz. 
Tel: 82/ 704-017 Fax: 704-440 
E-mail: szentgalosker@somogy.hu  
 

MOL Nyrt Olajipari Szakszervezet Tagjainak 
 

Százhalombatta 
 

Tisztelt Szakszervezeti Tagok! 
 

Szentgáloskér községben a tavaszi esőzések és viharok jelentős károkat okoztak a községnek, az itt élő 
embereknek. A rendkívüli időjárás során több lakóház is jelentősen rongálódott településünkön. 
 

A helyreállítás szinte lehetetlennek tűnt számunkra. A károk felmérését követően világossá vált, hogy 
családok a helyreállítást önerőből nem tudják biztosítani. 
 

Az Önök részéről érkezett felajánlással, adománnyal sikerül a településen a legnagyobb kárt szenvedett 
lakóingatlanokban a lakóknak a károk jelentős részét helyreállítani. 
 

Szeretnénk őszinte hálánkat, és köszönetünket kifejezni az Önök önzetlen segítségéért, köszönjük a 
Szakszervezetük tagjai részéről felajánlott adományt, mellyel segítettek bennünket. 
 

Szentgáloskér, 2010. szeptember 16. 
   

             Köszönettel, és Tisztelettel: 
 
Egerszegi Ferenc  Stikkel Béla  Dávid Elek   Dömötörné Finta Gyuláné 
    polgármester                 adományozott      adományozott                         adományozott 

 

Emlékezés 
 

Sűrű, nehéz és hideg köd ereszkedett a városra. 
Az öreg a kandalló mellett ült és pipázott. Közben 

emlékezett. 
Varázslatos, hosszú utazás volt ez vissza a múltba. 
Gyerekkori önmagát látta a ködben: el majd újra 

feltűnni. 
Újra érezte a melengető sült gesztenye illatát, és 

szinte hallotta a piac morajlását. Elmosolyodott és a 
falura gondolt.  

Vajon áll e még az öreg körtefa, ahova gyermekként 
felmászva annyiszor nézte a horizontot. 
Ifjúi telek és nyarak közti szerelmes tavaszok és hűvös, 
lehullott levelektől rozsdavörös őszi napok suhantak el 
lelki szemei előtt. Lassan felemelte a kezét, tenyerét 
maga felé fordította és érezte, ahogy a lapát nyelét 
markolja, mikor még erős ifjúként rakta a vagonokat. 
És azok a jó borok! A dohos pincék szaga. Lehunyta 
szemét, és nagyot nyelt. Úgy érezte, álmodik. 

Aztán változott a kép: a mosoly eltűnt arcáról, és ősz 
pillái közül egy lassú könnycsepp gördült alá. Újra 
hallotta azt a hangot, melyet soha nem felejt, felesége 
csilingelő hangját. 

Az asztalon álló fényképre emelte tekintetét ám 
ekkor a könnycsepp lehullt és a kezére esett. Ismét azt 
a jól ismert gyengéd érintést érezte, mely évtizedekig 
kísérte vigyázva, szeretve. A köd lassan oszlott, már 
ritkább, áttetszőbb volt. A távozó köddel mentek azok 
az illatok, ízek, képek és hangok, melyek egy életen át 
gyűltek benne, és amelyeket most egy csapásra újraélt. 
Ezután egy pillanatra a halálra gondolt, ettől arca 
rezzenéstelen és komor lett. De hát mi más is lehetne. 
Ha szerencsénk van, mind megöregszünk - gondolta. 
Ahogy megöregedett ő is, és a régi körtefa. Mióta 
felesége elment, a magányos estéken a tűz mellé ül, 
pipára gyújt és várja, hogy jöjjön a köd, mely 
visszahoz minden olyan emléket, ami értékes. 

Prim Péter 
 

Az elmúlt egy évben 
 

http://www.olajipariszakszervezet.hu/
mailto:szentgalosker@somogy.hu


12 hónap alatt, 2009. szeptemberhez viszonyítva, az élelmiszerek árai az átlagosnál nagyobb mértékben, 3,9%-
kal emelkedtek. Ezen belül nőtt az idényáras élelmiszerek (36,3%) és a sajt (10,3%) ára. 

Az átlagosnál nagyobb mértékben, 6,3%-kal növekedett az egyéb cikkek ára, ezen belül a járműüzemanyagok 
ára 15,9%-kal, a gyógyszerek, gyógyáruké 4,5%-kal nőtt. 

Szintén átlag felett drágultak a szeszes italok, dohányáruk (5,8%) és a háztartási energia (5,5%), ez utóbbin 
belül a vezetékes gáz ára 13,6%-kal nőtt. 

A távolsági utazás 12,8, a szemétszállítás 5,4 a helyi tömegközlekedés 5,0%-kal drágult. 

 
Honlap: www.olajipariszakszervezet.hu 

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

Vérképkeretezést vállalok! 
* 

A férfiak mindent elfelejtenek. Ezért van 
lassított visszajátszás minden mérkőzésen. 

* 
A szegénység minden mesterségre megtanít. 

* 
A mennyországban jó az éghajlat, de a 

pokolban több az ismerős. 
* 

A horoszkópom azt mondta, hogy a sors ujja 
rám fog mutatni. Sajnos ez a középső ujja volt. 

* 
A repülőtereken nincs faji megkülönböztetés! 

De ha Alinak hívnak, azért menj ki egy pár 
órával előbb, hogy át tudjanak vizsgálni! 

* 
Egyik feleségemmel sem volt szerencsém. 
Az első kettő elhagyott, a harmadik nem. 

* 
Ha egy nő a férfiakkal egyenlő akar lenni, akkor 

nincs benne becsvágy! 
* 

Az egyetlen, amit kérek, egy esély, hogy 
megbizonyosodhassak: a pénz nem boldogít. 

* 
A hetvenéves nagypapa, negyvenéves fia és a 

húszéves unokája együtt mennek Párizsba. Ott 
elválnak útjaik, de hazafelé ismét összetalálkoznak 
a vonaton, s mi sem természetesebb, mint 
élményeikről mesélnek. Főleg a nőkről. 

- Gyönyörűek a párizsi nők – lelkendezik az 
unoka. És milyen tüzesek! 

- És milyen ügyesek – cuppant a papa. 
A nagypapa kissé elréved, és csendes hangon 

megszólal: 
- És milyen türelmesek… 

* 
- Te, Géza, az egyik menedzserünk azt állítja, 

hogy négy hét alatt folyékonyan megtanult angolul. 
- Nem értem! 
- Az angolok sem! 

* 
A feleség nagyon szomorú és aggódik, mert az 

anyja súlyos betegen fekszik a kórházban. Míg 
dolgozik, elküldi a férjét, hogy nézzen utána, hogy 
van az anyja. Alig egy óra múlva hívja a férje 
telefonon: 

- Anyádat bármelyik pillanatban hazaengedhetik. 
- Micsoda? A mama már jobban van? És 

hazaengedik az intenzív osztályról? 
- Részleteket sem közöltek, de a főorvos azt 

mondta, hogy készüljek fel a legrosszabbra. 
* 

Egy hajnalig tartó céges buli másnapján a férj 
iszonyú fejfájással ébred. Rendszerint nem iszik, 
de a bulin felszolgált pia csalóka volt és rendesen 
benyalt tőle. 

Arra sem emlékezett, hogy miképpen ért haza. 
Töri a fejét, hogy mi történhetett és főleg, hogy 
miket követett el "másállapotában". 

Nagy nehezen kinyitotta a szemét, kikászálódott 
az ágyból és az első, amit látott 4-5 aszpirin 
odakészítve egy pohár víz mellett, egy vázában 
egy szép szál friss rózsa az asztalkán. A ruhája 
gyönyörűen összehajtogatva, az egész lakás 
ragyogóan tiszta. 

Nem értette a dolgot... 
Bevette az aszpirint és elvonszolta magát a 

fürdőszobáig, hogy megmosakodjék. A tükörbe 
nézve egy hatalmas monoklit látott a bal szeme 
körül... és még kevésbé értette a dolgot... 

Aztán a tükör sarkában talált egy kis illatos 
levélkét a feleségétől, rúzsos puszival 
lepecsételve: 

"Drága Egyetlenem! A reggelid a sütőben 
találod, még meleg. Elmentem vásárolni, hogy a 
kedvenc ételed készítsem neked vacsorára. 
Imádlak, a Te kis Feleséged !" 

Na itt végleg elveszett a fonál... 
Kibotorkált a konyhába és azt látta, hogy tényleg 

ott a meleg reggeli a sütőben, a fiacskája az 
asztalnál szépen csendben ül és reggelizik. 

Teljes homályban így szólt a gyerekhez: 
- Mondd, fiam mi történt itt az éjjel? 
- Hát papa, merevrészegen jöttél haza, úgy 

hajnal 3 körül. A nappaliban átestél az asztalon és 
össze is törted, aztán hánytál egy nagyot a 
folyósón és végül arccal lefejelted a mosdó ajtaját, 
ott szerezted a monoklidat. 

A pasi teljesen összezavarodva kérdezi: 
- És mondd hogy lehet az, hogy anyád rózsával, 

meg meleg reggelivel vár engem...? 
- Ja igen, azt még nem mondtam, hogy amikor a 

mama bevonszolt a szobába és megpróbált 
levetkőztetni, elkezdtél vele ordibálni, hogy 
"Hagyjál békén te mocskos kurva, Én nős ember 
vagyok !!!" 

* 
A csónakkölcsönző tulajdonosa elkiáltja magát a 

vízparton: 
- Kilences csónak, lejárt a félóra, jöjjön ki! 
Megszólal a segédje: 
- De nekünk csak 8 csónakunk van. 
- Ajaj! Hatos csónak, csak nincs valami baj? 

* 
A nászéjszakát követő reggelen az aggódó anya 

izgatottan várja a lánya beszámolóját. 



- Mi történt, mesélj, szegény kicsikém! Ugye 
valósággal megerőszakolt az a vadállat férjed? 

- Nem, anyuka, semmi sem történt. 
- Semmi? – sápad el erre az anya. Hát ennyit ér 

az a nyamvadt eunuch?! 
* 

Dezső hazajön az orvostól. A felesége megkérdi: 

- Na mit mondott? 
- Ötezer forint! 
- És? Megállapított valamit? 
- Azt, hogy csak háromezer forintom van. 
- De felírt valamit? 
- Azt, hogy még kétezerrel tartozom. 

 

 

 
 

E-mail:  Olajipariszakszervezet@mol.hu 

 
Az Olaj ipar i  Sza kszervezet  idő sza kos kia dványában  ingyenesek a  h irdetések  

 

A hirdetések valóságtartalmát nem áll módunkban ellenőrizni, ezért a bennük 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 

 

KÖLTÖZTETÉS! 
 

KÖLTÖZTETÉS ÉS RAKODÁS AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN MEGBÍZHATÓ MUNKATÁRSAKKAL! 
 

Érdeklődni lehet: +36-20-619-7010 

 
Családi ház eladó! 

 

Budapesttől 50 km-re, Iváncsán, az M6-os lejárótól 2 percre! 
Teljesen felújított 2 szobás családi ház gazdasági épületekkel, ásott kúttal, kocsibejáróval! 

Havonta 10-15 ezer forintos rezsi! 
Irányár: 9,9 millió forint. Érdeklődni lehet: +36-30-231-1854 

 

ELADÓ 
Százhalombattán a Kodály Zoltán krt - i  tízemeletesekben eladó egy  9.  emeleti, 53 nm -es  1,5 szobás nagykonyhás, 
erkélyes lakás, lezárt előtérrel.  A  20  és  13  nm-es  szobák  nyugati,  a konyha-étkező  déli  tájolású. Teljesen  
felújított  (burkolatok,  villanyvezetékek,  biztosítékok,  ablakok,  bejárati ajtó,  beltéri ajtók,  konyhabútor,  radiátorok).  
Az erkély szintén új burkolatú, frissen festett,  további tartozéka egy kitekerhető napernyő felszerelt állapotban.  
Ablakokon  alu  redőny  és  szúnyogháló  van. Távfűtéses,  de  mivel  egyéni  hőmennyiségmérő  van  felszerelve,  teljes  
mértékben  fogyasztásarányos  a  távhő  díja,  így  a  rezsi  nagyon  alacsony. 

Irányár: 9.6 millioFt 
Érdeklődni  lehet: 06-30/253-8597 

 

TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT – MASSZÁZS! 
 

 

SÜRGŐSEN ELADÓ! 
 
Ráckeresztúron a Kocsi-Mayer utcában (csendes környék) egy 400 négyszögöles,  2 utcára nyíló (aszfaltos utca), 
teljes összközműves telek, szőlővel, gyümölcsfákkal, pincével, présházzal, teljes berendezéssel, szerszámokkal. 

 
Irányár: 6.800.000 Ft 

Érdeklődni: +36-30/9604-650 
 

Eladó! 
Tatán, csendes nyugodt környezetben az Öreg-tótól 2 percre, városközponttól 10 percre lévő családi ház! Igényesen 
parkosított udvar, szépen karbantartott, belül szinte mindenhol új burkolat van. A ház 85 m2-es, 605 m2-es telken fekszik, 
bővítésre alkalmas!  

Irányár: 16.500.000 Ft 
Tel.: 06-30/552-1664  /Mol csoportos/ 

 

 

Alakformáló masszázs 
Arcmasszázs 
Frissítő masszázs 
Talpmasszázs 
Thai masszázs 
 

 
 

Tímárné 
Bánkuti Zsuzsanna 

Százhalombatta 
+36-20-222-1369 
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