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Szezonzárás
Végérvényesen kimondhatjuk, hogy vége a nyárnak, sőt, ama bizonyos
idősebb – vén – asszonyok nyarának is lőttek. Bezártuk hát Berekfürdőt is, és
lassan mérleget vonunk a mögöttünk lévő szezonról. És most nem feltétlenül
az anyagiakra gondolok, bár az is nagyon fontos. A mérlegek serpenyőjébe
mindenképpen az emberi tényezőket tenném, mert az anyagi eredmény
önmagában kevés lehet.
Kevés akkor, ha nincsenek olyan kollégák, akik szívvel-lélekkel belevetik
magukat a munkába Ehhez bizony lelkes csapat kell, és az idén ez a lelkes
csapat örömömre bővült is. Grunda Zsolti, Gálné Éva és Nagy Attila mellett
Hamzáné Jutka is hozzájárult a sikerhez. Szerénytelenség nélkül használom a
siker jelzőt, hiszen harmadik szezonunkat tudhatjuk magunk mögött. Új és visszatérő vendégeink,
tagtársaink jelzései is alátámasztják ezt. Mert elégedettek csak akkor vagyunk és lehetünk, ha az
üdülő üzemeltetése eléri célját. Vagyis tagjaink pihenését szolgálja, szakszervezetünk
tagmegtartó és tagszervező tevékenységéhez is hozzájárul. Nos, ehhez kell a kis csapatunk
munkája, melyet ez úton is szeretnék megköszönni, illetve köszönet azon tagjainknak is, akik a
pihenésül Berekfürdőt választják. Hiszen szépíteni és modernizálni az üdülőt a bevételből lehet.
És az üdülő változott az idén is, mert minden szobában lapos lett a tv, és új hűtőszekrények várják
vendégeinket. Lecseréltük a párnákat, és már egy szobában sincs padlószőnyeg. De vannak még
terveink a jövőt tekintve is, amelyek csak megvalósításra, no meg szorgos kezekre várnak. Hogy
mik is ezek? A burkolást folytatjuk tovább, de nem fából és nem a szobákban. A konyha
csempézésébe kezdünk bele, jut majd a falra és a talpunk alá is belőle.
Terveink szerint az épület bővül nyárra egy nagyjából 32 négyzetméteres terasszal, mert a
jelenlegi kicsinek bizonyult, gyakran a lépcsőre kényszerültek leülni a csillagokat szemlélni szerető
vasutasok. És amint ezekkel elkészülünk, nyakunkon a májusi nyitás, kezdődik újra a szezon.
Jövőre is várjuk tagtársainkat, alapszervezeteket és
jutalmazottakat egyaránt!
Apropó jutalmazottak. Területünkön már egyre
népszerűbb az alapszervezeteink körében, hogy a
nyugdíjba vonuló tagjainknak egy berekfürdői
üdülés lehetőségével köszönjük meg a Vasutasok
Szakszervezetében eltöltött hosszú éveket. Ezt
ajánlani tudom a többi terület figyelmébe is, talán
élnek majd a lehetőséggel – első körben azzal, hogy
megosztják lapunkat.
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Napunkról
Tele van a naptár világnapokkal, némelyik csak nekünk fontos, néhány senkinek,
de van jó pár közöttük, amelyik sok embernek fontos lehet. Szokás jeles
napoknak is nevezni, bár talán inkább kedvesek, netán szomorúak vagy éppen
érdekesek. Van egy világnap, mely számunkra érdekes lehet, és hogy jobban
értsük miért, előbb nézzünk körül a messze Dél-Amerika partjainál, úgy is ritkán
járunk arra.
Tehát Dél-Amerikában, pontosabban Venezuela
közelében van huszonvalahány kisebb-nagyobb
sziget, ezek együtt alkotnak egy országot, a
neve Trinidad és Tobago. Számunkra kissé
egzotikus, és persze érdekes név, körülbelül annyit tudunk róluk, mint
bukott vasutas az F. 1-ről, az meg ugye nem sok. No, ebben a
szigetországban valaki gondolt egy nagyot, a gondolatot tett követte
és 1999. november tizenkilencedikén megtartották az első férfinapot.
Vagyis az első nemzetközi férfinapot, merthogy az ötletet az ENSZ
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (Unesco) is
támogatta, illetve támogatja.
Kicsit összerezzentem, mert ha már Unesco, akkor biztosan nevelni
akarják a magamfajtát, esetleg ösztönözni, hogy próbáljunk
valamivel több kultúrát magunkba oltani. Így aztán egyazon
levegővétellel újabb táltosképző után akartam nézni, de ahogy
tovább kutakodtam, kiderült, egészen más célok vezérelték az
ötletadókat. Mert, ha jól értelmeztem férfiúi agyammal, akkor a mi
napunk célja felhívni a figyelmet a fiúk és férfiak egészségére, tehát
mondjuk kevesebbet dohányozni, és mértékletesen az alkohollal. No
meg némi sport, amit nyomban fel is írtam valahová, hogy el ne
felejtsem. És most figyeljenek a hölgyek is, mert a másik cél a nemek
közötti egyenlőség hangsúlyozása. Bizony.
Amikor pár éve beszámoltam erről a cimboráimnak, volt, aki fennhangon sorra vette, ki mikor, és
persze hogyan különböztette meg nemileg – alig tudtam leállítani. Mindenesetre igaz, ami igaz, hogy a
papucs-státusztól eltekintve is gyakran vagyunk negatív diszkrimináció áldozatai, amire
férfitársaimmal számtalan példát tudnánk felsorolni. Tehát, kedves hölgyek, remélem elnézőek
voltatok tizenkilencedikén a férfiakkal. És még jobban remélem a jövőt, tehát elnézőek lesztek velünk
jövőre ilyenkor, meg talán addig is egy kicsit. Ám a virágtól természetesen eltekintünk, sőt,
felköszönteni sem kötelező minket. Mert ki tudja,
megeshet, hogy a kiszemelt férfiú érdekesen fog
nézni rátok, netán hiányolni fogja a pálinkát.
Ti pedig, férfitársaim, ezegyszer viseljétek könnyedén
a negatív diszkriminációt, amennyiben nem volt senki,
aki megemlékezzen rólatok, hátha jövőre több
szerencsével jártok. Aminek előmozdítása érdekében
remélem nem feledkeztetek meg az Erzsébetekről a
napunkon, és javaslom, ne feledkezzetek meg ma a
Katalinokról sem. Mondjuk egy szép virággal, de
legalább egy mosolygós köszöntéssel. És biztosan
lesz miért holnap, vagy holnapután is ünnepelni a
lányokat, asszonyokat egy kicsit. Ha nem egyedül
tesszük, az is a mi napunk lesz.
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Helyi hírek röviden
MÁV Vagon Kft. – Székesfehérvár
Üzemi tanácsi választás volt az elmúlt héten Székesfehérvárott, a MÁV Vagon Kftnél. Tagtársunk, a fényeslitkei üzem bizalmija is megmérettette magát: Balogh Attila
a legtöbb szavazattal bekerült az öt fős üzemi tanácsba.
Gratulálunk, munkájához sok sikert kívánunk!
Vasútőr Kft. – Záhony
Változott a Vasútőr Kft. alapszervezet vezetősége, a nemrégiben lezajlott
választások után. Az alapszervezet új titkára Simon Csaba lett, elnöke pedig a régi
titkár, Szenes Zsolt. Az SZB harmadik tagja Gecsey Zoltán, gazdasági felelős.
Munkájukhoz sok sikert és kitartást kívánunk!

HUMORSAROK
IDILL
Szerelmes pár gyöngéden összeölelkezve ül a Ligetben egy padon. A fiú észreveszi, hogy egy
idegen férfi eszeveszettül igyekszik felhívni magára a szerelme figyelmét. Egy ideig tűri, aztán
dühösen a férfihoz rohan:
– Mit képzel? Azonnal tűnjön el, és hagyjon minket magunkra!
– Bocsánat, hogy zavarok – válaszolja a férfi – de a feleségemnél maradt a lakáskulcs…

FURCSA PÁROS
Történelem tanár és a logikatanár napoznak a nudista strandon. Egyszer csak felkiált a töritanár:
– Te jó ég! Közeleg a titkárnőm, Hajnika!
Gyorsan felugranak, a töritanár az ágyékára teszik az újságot, a logikaprof meg a fejére, üdvözlik
Hajnikát, majd a történész kérdezi a kollégáját:
– Miért a fejedre tetted az újságot?
– Azért, mert engem általában az arcomról szoktak felismerni…
Balogh Attila
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