
Please translate!
Veszélyes Üzemek

Veszélyes átkelők
Alapelv: Elektromechanikus gépek:
Az élővilág és benne az emberi test, még ha tökéletlen is, több milliárd éves megismételhetetlen evolúciós 
fejlődés eredménye, értéke összehasonlíthatatlanul magasabb bármely előállított, gyártott gépezetnél.

Vad kamionosok
Ha egy profitéhes cégnél az ellentmondásos munkavédelmi szabályok közt valami olyasmit tapasztalnál, 
hogy stoptáblát festettek a gyalogátkelő elé, és több ezer embernek azt sulykolják zéró toleranciával, hogy 
a  kamionos  vagy más  nehéz  rakományok  megállítása  sokba  kerül,  ezért  a  gyalogosnak  a  zebrán  is 
elsőbbséget kell adni, ez a nemzetközi KRESZ szabályok kiforgatása! A többség ugyan nem ilyen, de 
néhány kamionos lelkiállapotáról tudni kell, lehet, hogy nem ivott semmit, mert arról már leszoktatta a  
zéró tolerancia, de ha az út szélén a megszokott helyen, nem találja a megszokott örömlánykákat, egy kis 
fizetős parkolásra, ahol persze, elenyésző költség a szállítmány munkaidőben történő megállítása, a hiány 
akár dührohamot is okozhat nála, majd mérgében összekeveri a helyszíneket és nekiáll száguldani, mert 
teljesen begőzölve hatalmas méretétől, meg van győződve arról, hogy neki van elsőbbsége, mindenek 
felett, és ezt nem mutatja ki a szonda!
Hogy  bármiféle  keveredést  megelőzzünk,  szükséges  a  jelzések  egyértelműsége!  Ha  gyerektől 
nagymamáig  és  tovább,  az  egész  nemzetközi  rendszerben  azt  tanítják,  hogy  a  zebra 
gyalogátkelőhely, ahol még a mozgás-korlátozott - fogyatékos gyalogosnak is elsőbbsége van, akkor 
ezt a szabályt semelyik cég nem forgathatja ki! Amennyiben veszélyes, vagy fokozottan veszélyes 
átjárók vannak az üzem területén, azt a zebrával és más jelöléssel nem összetéveszthető módon kell  
jelölni,  például  a  fenti  ábra  szerint  kockás  vagy  pepita-kockás,  stoptáblás  felfestéssel,  ahol  a 
gyalogosnak körül kell nézni, és elsőbbséget adni az úton haladóknak!

Coopleray <BR> Bordélytörés :
Tartsátok az egy tál leves két fogás elvét, mert eljöhet az idő, mikor az alapján várhattok munkát és 
fizetést,  mint amennyit nekem vagy másik követnek adtatok! Mivel voltatok szívesek már megint 
kirúgni, mielőtt elvégezhettem volna bármilyen munkát, fizetetlen szabadidőmben kellett vizsgálnom és 
helyre raknom a zavart! A fenti ábrát magam terveztem, és ehhez hasonlatos mintázatokra nem rakhattok 
semmiféle jogdíjat, de  ezeket a jelzéseket bármely cég használhatja, az engedélyem, 
vagy bármiféle külön engedély nélkül! Mert lehet, hogy mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják hogy li, 
de lehet, hogy nem, és nem csak mi, és nem csak a lovagok, hanem mások is mondhatják azt, hogy li.
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