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Nyugdíjasok ünnepeltek Záhonyban
Szombaton, július 30-án ünnepelte fennállásának 45. évfordulóját a
Záhonyi Vasutas Nyugdíjasklub, ahová én is meghívást kaptam. A
jubileumi ünnepségnek a Tűzvirág Étterem adott helyet, ahol a
klubtagokon kívül számos meghívott vendég és a környező falvak
nyugdíjas klubjainak vezetői is jelen voltak. Tóth Péter klubvezető
köszöntötte a megjelenteket, a meghívott vendégeket.
Rövid betekintést adott az elmúlt 45 évről, megemlékezett az alapító
tagokról, felidézte a klubvezetőket az alapítástól napjainkig.
Elmondta, hogy 45 év alatt a tagság nagyon sok kiránduláson,
vetélkedőkön vett részt, szinte az egész országot bejárták, de
külföldön is emlékezetes találkozókon jártak. A klub 25 éve tagja a Vasutas Nyugdíjasok
Országos Szövetségének, valamint tagja az Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetségnek is.
Tóth Péter kifejtette, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolnak a „testvér” nyugdíjas
klubokkal, akikkel rendszeresen találkoznak. Sikerült Záhony Város Önkormányzatával is
jó kapcsolatot kialakítani, melytől a klub rendszeres támogatást kap, amit az elnök ez
úton is megköszönt.
Talán éppen ezért, az ünnepi köszöntőt Záhony város
polgármestere, Helmeczi László tartotta, aki a
jókívánságok mellett az
is elmondta, hogy a
városban
hamarosan
megnyílik a régóta várt
öregek otthona. Szintén
köszöntőt mondott a
Vasutas Nyugdíjasklubok
Országos Szövetségének
elnökhelyettese, Szentes
Bíró Ferenc, aki a
Szövetség üdvözletét és
jó
kívánságait
is
tolmácsolta.
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Ezt követően Emléklapok átadására került sor,
a VSZ Területi Képviseletének emléklapját én
vehettem át
A kulturális műsor keretében a klub „Arany
Ősz” énekkara adott színvonalas műsort. Őket
az ajaki „Pántlikás Együttes” követte, soraikban
Ajak város polgármesterével, dr. Ragány
Adriennel.
Az ünnepségen finom ebéddel látták vendégül a
közel 110 főt a szervezők, majd önfeledt
mulatság vette kezdetét, amihez a talpalávalót
Demeter Tibor szolgáltatta, végül a tombola
sorsolása következett.
Jó volt látni nyugdíjasaink jó kedvét, és korukat
meghazudtoló vidám szórakozását. Az aktív
vasutasok és tagjaink nevében kívánok még sok
ilyen hangulatú találkozót, jó egészséget és
vidám nyugdíjas éveket!
Juhász Tiborné
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Jégvirág nyáron
Nemrég elérkezett a pillanat, amikor a napimádók szégyenkezve
kerestek árnyékot, és buzgón kémlelték az eget kósza bárányfelhők
után kutatva. De az ég csodálatosan kék volt hetek óta, hovatovább
éjjelente a csillagokat számláltuk boldog percek helyett. A pajzán nyár
rég átcsapott perzselő forróságba, mégis kihunyni látszott az éltető tűz.
De mi küzdöttünk, majd csak elmúlik, egyszer mindennek vége van.
A hőségben vágyaink elhomályosulnak, de valahol nagyon mélyen
tovább kergetjük álmainkat, és a délutáni kábulatban elérni látjuk azt,
amiről már rég szeretnénk, hogy csak a miénk legyen. Aminek nincs
köze váltakozó évszakokhoz, megvalósuló rémálmokhoz és beteljesült
jóslatokhoz. Délibábos érzet, tehát jó, csak nehogy elmossa egy zápor a forróságtól vibráló
kívánatunkat. Mégiscsak szerencse, hogy tombol a nyár, lankad az értelem, még a szerelem
is elfáradni látszik tán.
Persze, vannak közel, s távolt egyaránt, akiknek lankadó értelmükből zavaros gondolatok
pattannak ki. El is gondolkodhatnánk, mint a szürke kis veréb, a nagyfejűség rejtelmeiről,
napsütéstől felforrósodott fejükről. De miért tennénk? Jobb, ha rájuk hagyjuk, nem lehet, nem
is szabad mindenkinek a kedvére lenni. Főleg nem
azoknak, akiknek a mi kis rozzant székünk van útban, és
nem látják szemükben a gerendát. Igaz, ebben a
perzselésben a gerendából is szálka lesz, inkább
örüljünk, hogy megjön végre a várva est és borulat.
De az est fénypontjává borulat híján a reggel válik,
amikor még nem látunk, ami nem olyan nagy baj, de már
hallunk, és főleg érzünk. És ahogy visszatér a látásunk,
megint keressük a szépet. Persze, a férfiak jól teszik, ha
óvatosak fókuszálnak egy-egy lépcsőforduló alatt, ki
tudja, kárpótol-e a fenti látvány azért, amit kijárhat érte.
De már napról napra nehezebb nyitott szemmel járni,
pedig hála a forróságnak, jócskán akadnak pillanatképek,
amit érdemes volna eltenni. Mint például a sok szép nyári
ruha, a hófehértől a tűzpiroson át a feketéig, vagy épp a
vágykeltő sok színmintásig. Sokaknak jó jöhet még a
hideg téli álmok idején csakúgy, mint néhány boldog ember társaságának emléke egy jól
sikerült futballmeccsről.
Keverednek az illatok, és már alig
emlékszünk, hogy szőke vagy
csokibarna volt nemrég az a szép
dekoltázs, ahová titkon egy
jégkockát képzeltünk. De talán
még egy formásan telt vádlin
vagy izgatóan meztelen háton is
jól mutatna egy szép, rég
elfelejtett jégvirág.
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Néha el is tévednénk e szépségek között, de jobb helyet és szebb álmokat keresvén
minduntalan eltűnnek a szemünk elől. Vágyaink megperzselődve konganak a melegtől
tikkadt lelkünkben, és várjuk az enyhülést hozó mosolyt, jeges esőt, vagy bármit, ami segít,
hogy kibírjuk a megváltásig.
Aztán megérkezik, ha nem is a megváltás, de legalább az elviselhetőbb nyár. Ha így megy
tovább, kiderül, hogy a hideg és a jég az örök jó. Az év nagy részében ingyen van, magába
zár mindent, amit nem szeretünk, és többnyire mi dönthetjük el, hogy mikor engedje
szabadjára foglyait. Kár, hogy nem értékeljük, mint az ölünkbe hullott boldogságot. Bezzeg
nyáron, amikor meg kell küzdenünk érte! Gyártjuk otthon, esetleg vásároljuk, és ha
tehetnénk, munkaidőben is jégről nyalnánk kedvenc ízeinket. Ehelyett kókadtan terítünk
jégvirágot eltévedt vágyainkra, és várjuk a mosolyt, amitől újra élednek majd álmaink.
Dolhai József
–
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Helyi hírek röviden
Elnöki villámlátogatás
Bár a Vasutasok Szakszervezete elnökének, Meleg
Jánosnak a programjai nem titkosak, mégis tartogathatnak meglepetést. Így volt ez huszonkilencedikén,
péntek reggel is, amikor a Területi Képviseleten az
aznapi munkaidőt együtt kezdhettük el. Rövid látogatása
alatt több aktuális kérdést is érintettünk, miközben
Berekfürdőre indulva beugrott Grunda Zsolt, képviseletvezető helyettes. Így együtt vázoltuk az elnöknek az
üdülőnk működését, a felmerülő nehézségeket.
Majd szóba került a megnövekedett határmenti
áruforgalom, a menekültek fogadása, utaztatása, és természetesen az idei bérkilátások is.
Utóbbinál fontosnak tartotta Meleg János figyelembe venni a vágtató inflációt, az energiaárak
robbanásszerű növekedését, és sajnos egy közelgő, ha már meg nem érkezett, tartósabb
gazdasági válságot is. Mindez bonyolulttá és nehézzé teszi a lehetőségek latolgatását, a
tárgyalások folytatását, hiszen napról napra változik, pontosabban romlik a helyzet.
Mindezek figyelembevételével szorgalmazzuk, és lehetőség szerint folytatjuk a tárgyalásokat
a munkáltatóval, de akár a tulajdonossal is.

HUMORSAROK
KÍVÁNCSI
Egy férfi óvszert szeretne a patikában, kérdezi a patikus, milyen méretet kér?
– Nem is tudom – válaszol tétován a férfi.
– Kérem, fáradjon a próbafülkébe – mondja a patikus.
Egy gyönyörű nő leveszi a méretet, és ki kiáltja: tizenhatos!
– Mennyit kér, uram?
– Köszönöm, csak érdeklődtem…

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
MÉG KÍVÁNCSIBB
Korosodó írónő (Dunduska), könyvet ír a dzsungelről. Afrikában megismerkedik egy idős
emberrel, és megkérdezi, ha egy jóságos tündér állna előtte, mi volna a három kívánsága.
– Nincs nekem három, csak kettő – feleli az öreg – mielőtt meghalnék, szeretnék látni egy szép
meztelen nőt, és egy fehér elefántot.
– Hát, az egyiket már teljesítem is – mondja az írónő, és a fák mögött levetkőzve, a férfi elé áll.
– Csodálatos – feleli az öreg – köszönöm! Már csak egy szép meztelen nőt szeretnék látni…
Balogh Attila
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