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Mozgalmas hét után
Az elmúlt napokban Berekfürdőre látogattam, hiszen az üdülőnk már több
hónapja zárva van, és ugye nem árt néha ránézni a javainkra. Csend és
békesség a szezonban oly nyüzsgő kis falucskában, de a ragyogó napsütés
reménnyel töltött el, hogy hamarosan újra indulhat az élet. Itt is, és az
életünk más egyéb területein is. De visszatérve Berekfürdőre, ami egy alapos
nagytakarítás és egy kertrendezés után már készen is áll a vendégek,
tagjaink fogadására.
A szobák foglalását általában március elején kezdjük, azonban az érdeklődés
miatt idén korábban hozzálátunk. Mert sok a visszatérő vendégünk, több
tagtársunk már jelezte felénk üdülési szándékát. Vagyis lehet a telefont
elővenni és keresni bennünket foglalási szándékkal. A váltást a tavalyi
évhez hasonlóan kívánjuk megoldani, vagyis az érkezési napok hétfő
és péntek. Maradni bármeddig lehet,
de minimum két éjszakát kell ott
tölteni. Az árakban maradunk az
eddigieknél, annyi eltéréssel, hogy az
egész faház lefoglalható fix áron.
Pénteken az RCH TÜK Záhony vezetője, Balogh Sándor HÉT ülésre invitálta az érdekképviseletek
és az üzemi tanács elnökét. Szakszervezetünk részéről Hamzáné Jutka és Balogh Attila
alapszervezeti titkárokkal vettünk rész az ülésen. A TÜK vezetője ismertette a Központ jelenlegi
helyzetét, tájékoztatást kaptunk a teljesítményinkről, a létszámról. Érdekességképpen megtudtuk, hogy 2027-ig közel nyolcvan fő munkaviszonyának megszűnése várható nyugdíjazás miatt.
Nos, már meg sem lepődtünk, azon, hogy a helyzetünk nem rózsás, és a csökkenő teljesítmények
miatt újra az állásidő lehetőségéhez nyúl a munkáltató. Nyugodtan mondhatnánk, hogy szegény
embert még az ág is húzza, hiszen nem elég a lecsökkent forgalom, még az ukrán vasút is árat
emel. A Dunaferr ISD helyzete is sújt bennünket, hiszen éves szinten 1,4-1,5 millió tonna áru
kiesése térségünkre vetítve fele munkánkat vinné el. Azt már lassan megszokjuk, hogy így év eleje
tájékán általában kevés munka van, de sajnos most az előrejelzések sem valami fényesek. Ezért is
szükséges az állásidő alkalmazása február elsejétől, előtte még a szabadságokat részarányosan
kiadják. Kértük a munkáltatót, hogy az állásidőnél vegyék figyelembe a munkavállalók érdekeit
is, amire ígéretet kaptunk. Végezetül szó esett a térségünkben jelenleg folyamatban lévő
beruházásról, a fényeslitkei konténerrakodó pályaudvarról is.
Juhász Tiborné
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Maskarabál
Előfordul, hogy szeretnénk elbújni egy kicsit a világ elől. Vagy azért,
mert nem szeretjük, vagy, mert bennünket nem nagyon szeret a
világunk, amelyben élünk. De az sem ritkaság, amikor úgy
szeretnénk elbújni, hogy mi azért lássunk mindent, vagy legalábbis
egyiket-másikat. Amióta világ a világ, az ember hajlamos az
inkognitóra, szeretné álruhában figyelni a többieket. Nem igazán
korrekt dolog, sőt! Ám, ha mindenkin álruha van, máris
egészségesebb a helyzet, de megteszi akár egy álarc, maskara is.
Vagy egy maszk.
Fellelhetők még képek a múlt század eleji nagy
influenza(spanyolnátha)járvány idejéből maszkban sétálókról. Tehát korántsem annyira újdonság, de arra azért
nemigen gondoltuk, hogy egykor az öltözékünk részévé
válik az a kicsi spongya. Ráadásul fontos részévé, hiszen
kötelező is lett, mint védőeszköz, hovatovább, munkavédelmi ruházati elem – adja is a vasút rendületlenül,
egyre több változatban.
Kezdetben sokáig halványzöld egyenmaszk volt szokásban. Előfordult, hogy már a „beüzemeléskor” elszakadt a
madzagja, de alapvetően megfelelt a célnak. Legfeljebb a
bajszosabbja, vagy szakállasabbja, na, jó, szőrösebbje
berzenkedett néha. De mint tudjuk, szabad borotválkozni,
akkor nem kezd ki semmit a lustaság. Aztán jött az ősz,
és szintet léptünk, mert megjelentek a barna színűek.
A haladás nem állhat meg, egyre több munkáltató
létrehozta már a céglogós maszkját, és az érdekvédők ugyan még lustálkodnak, de a
vasútvállalatok sem akarnak kimaradni a sorból. A legújabb maszkok már többször
használhatók, kellemesebb, tehát egészségesebb viselni, talán szebbek is. Szép egy
maszk? Biztosan sokan berzenkednek, pedig úgy tűnik, lassan ez a kifejezés is teret kap
maszkügyben, és persze, a köznyelvben.
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Ami természetesen nem baj, mert ha már muszáj használni, akkor találjuk meg a jó
oldalát is, úgy könnyebb a rosszat elviselni. Ez sokaknak sikerült, hiszen maskarák
arzenálját láthatjuk széltében-hosszában, némelyek megrökönyödésére, mások
örömére. Van halálfejes, amolyan kalóz kendő, és színes, pöttyös, mert az az igazi, de
csíkos és kockás is. Na, meg virágmintásak kavalkádja, kicsi szívek, nagy szívek, kinek
milyen van. És természetesen a szivárvány minden színében, csak győzzük
megcsodálni – utóbbi jó kifogás, amikor a hölgyek szemeit vizslatnánk.
Apropó, hölgyek, és persze, urak! De inkább szépasszonyok. Szóval van némi bája is
ennek a viseletnek, akár tetszik, akár nem. Például eltakarja az ajkakat, így
felértékelődnek a szemek: máris rájövünk, ha eddig nem, hogy milyen szép egyik-másik.
És, hogy milyen sokatmondó tud lenni némelyik, vagy akár mindahány. Mert lassan
megtanuljuk kitalálni – azon túl, vajon ki jön velünk szembe – hogy épp mosolyt rejt az a
dizájnos darab, netán méla undort, legalábbis nemszeretem ajkbiggyesztést. Mert a
szemek azt is elárulják, hogy most épp hol a helyünk az ő világában, és a bajban
megtanulunk lassan a „lélek tükrében” is olvasni.
Ami nem mindig kellemes, de hát gyakran álarcosbálban vagyunk. Ha jobban
belegondolunk, egy forgatagban kimondottan maskarabál van, főképp, ha inkább
ismeretlenekből áll a társaság. Ismerősök között pedig még otthonosan is érezhetjük
magunkat, csak meg ne próbáljuk lehúzni! Mert, ugye, fertőzés- illetve egyéb veszélyek
állhatnak fenn.
Dolhai József
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HUMORSAROK
WHISKY
Fogságba esik a Vadnyugat Angyala, de Joe hősiesen kiszabadítja. Hálából az angyal teljesíteni
akarja egy kívánságát! Joe hosszasan tűnődik, majd azt kéri: Mindig pisiljek whiskyt! Jó – mondja
az angyal, teljesítem.
Joe hazamegy, berúgja az ajtót, és bekiabál: Asszony, vegyél elő két poharat! Az asszony elővesz
két poharat, Joe teleereszti, és jóízűen megisszák a whiskyt. Így megy még két napig. Harmadik
napon Joe ismét berúgja az ajtót: Asszony! Hamar egy poharat! Egyet? Hát én nem kapok?
– Te ma üvegből iszol...

LÁTSZAT
Elmegy egy nő a szexuális tanácsadóba azzal a panasszal, hogy a férje évek óta nem nyúlt hozzá.
A doki erotikus fehérneműt ajánlj első alkalomra. Bevásárol a nő, hazamegy a férje, kinyit egy
sört, leül meccset nézni. A nő gondosan felöltözik, fekete combfix, fekete harisnya, fekete
melltartó, fekete tanga, majd megáll a férje előtt. A férj végignéz rajta, majd megszólal:
– Mi van, meghalt az anyád???
Balogh Attila
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