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Vészjelzés helyett
Az SOS betűsort 1906-ban fogadták el nemzetközi vészjelzésként. Az SOS
Travel Kft.-vel kapcsolatban jutott eszembe, mert az elmult hetekben
vészjelzést kaptam a céggel kapcsolatban.
Akik nem tudják, Záhony térség munkavállalóit az SOS Travel Kft.
autóbuszai szállítják el azokra a szolgálati helyekre, amelyek közforgalmi
vasúti és közúti személyszállítás igénybevételével nem közelíthetőek meg.
Szóval elterjedt munkavállalóink körében, hogy a fenti céggel a MÁV
Pályavasúti Területi Igazgatóság nem kíván szerződést kötni, azt is
lehetett hallani, hogy a Kft. mondja fel a szerződést. Szakszervezetünk
Elnökéhez is eljutottak a hírek, aki levélben kért tájékoztatást az üggyel
kapcsolatosan a MÁV Zrt-től. A válasz megérkezése után megnyugodhattunk, nincs
veszélyben a buszközlekedés. A helyzet persze bonyolultabb, amit jogszabályi és
közbeszerzési eljárásoknak való megfelelés is tarkít, de a több mint 200 munkavállaló
továbbra is eljut a munkahelyére. Vagyis majdnem mindenki, mert vannak „mostoha
gyerekek” is.
A „B+N”-hez átkerült tagjainkkal közölték az autóbuszok vezetői, hogy bizony szeptember
elsejétől nem fogják őket elvinni a munkahelyükre. Pedig több olyan munkavállaló is van,
akik éves bérletet vásároltak a járatokra. Érdeklődtem a „B+N” helyi vezetőjétől, hogy mit
tud, vagy mit intézett az ügyben. Hát mit mondjak? Szerinte mindenki el tud jutni a
munkahelyére ezt követően is. Ezek után nekem kellett a dolgot a kezembe vennem, hogy a
takarítónők további utazása is rendben legyen. Telefonon és írásban is megkerestem az SOS
Travel Kft. helyi képviselőjét, és kértem tájékoztatást és segítséget. Nos, az SOS autóbuszokra
továbbra is felszállhatnak a „B+N” munkavállalói. A Záhony-Tiszaszentmárton viszonylatban
közlekedő autóbuszt viszont egy kisebbre cserélték, ezért a 07.00 óra körüli járaton csak
akkor tudják biztosítani a nem szerződéses alkalmazottak szállítását, ha van hely.
Tanulság, ideje volna már a munka mellett a beosztottak sorsát is komolyan venni! Nem
biztos, hogy az autóbusz vezetőjének kell tájékoztatni az utasokat ilyen horderejű
kérdésekről. Az meg végképp hibás elgondolás, ha a munkáltató, például a „B+N” csak
széttárja a karját, amikor megkérdezem, mit gondolnak beosztottaik munkába járásáról. A
titkolózás pánikor kelt, az egyértelmű beszéd, és a megoldások keresése talán még a
bizalmat is elősegíti. Vészjelzés helyett.
Juhász Tiborné
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Vissza a mába
Már nem találja a helyét, pedig jól érezte itt magát az elmúlt években, hiába
visszaforgott az idő kereke vagy száz évet. Kezdetben még a szerelme is forróbb
lett a kényszerűségből vállalt időutazásban, hiszen a lehetőség, ahogyan újra
megismerhette Őt, azelőtt elképzelhetetlen volt. A sok munka, gyakran nehéz
munka ellenére boldogak lehettek, de valami mégis hiányzik az életéből. Sokat
gondolkozott ezen, mostanában már naponta, míg végre rájött, mi az. Saját
magát hiányolta, az egyéniségét, önnön valóját.
Szorgalmas, és kitartó munkával megélnek, de nagyon szűkre szabottak a
személyiség határai. Azelőtt nem ehhez volt szokva, és hiába próbálta tágítani az
új határokat, valami mindig útját állta. Közben megértette, mik az alapjuk a jól
ismert és a régebben megmosolygott népi bölcsességeknek. Komoly értelmet kapott, hogy aki nem
dolgozik, ne is egyék, de mást jelent már az is, ha addig nyújtózkodhat az ember, ameddig a takarója
ér. A hazug ember és a sánta kutya esete külön említést érdemel, hiszen a szoros együttélés miatt itt
még a jóindulatú füllentések is hamar kiderülnek. Ráadásul így vagy úgy, de mindent szóvá tesznek
az embernek, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, de megmagyarázni sem. Itt semmi nincs ok
nélkül, mindennek racionális értelme van, márpedig nála a racionalitás és a lélek dolgai mindig
szemben álltak egymással. Nem talál már újat a mostani életében, mindent megtanult, amit ebben a
világban egy nőnek tudnia kell. Másra vágyik, más tudásra, más életre.
Gyakran jutnak eszébe szavak, melyek azelőtt csupán megtanulni való fogalmak voltak. Új életében
nagy jelentősége lett például a normáknak, amiknek már kevésbé tud megfelelni, mint a nagy zűrzavar
hónapjai után. Talán mert a nyugalmas szegénység éveit éli, nincs már veszélyérzete, hogy kritika
nélkül elfogadja a szigorúan értelmezett határokat. Az értékek között már hiányzik a szellem.
A munka fontosságát elfogadja, ám nehezen viseli a munkába zárt világot, itt érzi igazán a szabadság
hiányát. Ami ugyanolyan fontos számára, mint a munka, vagy Ő. Az idősebbeknek nem gond a több
száz éves szabályok betartása, abban nőttek fel. De már ők is csak úgy tudják saját szabályaikat
követni, hogy beletemetkeznek a munkába, mint nagyon régen. Így nincs sok idő azon elmélkedni,
van-e más, esetleg jobb világ.
Tudja, kellenek a normák, különben itt is az történne, mint az összeomlás előtti évben. A vezetők után
az emberek is elvesztették erkölcsi érzéküket, megszűnt mindenféle normának még a látszata is. A
pánik elvette a tömegek eszét, senki nem félt senkitől, vagy inkább mindenki félt mindenkitől. És a
magára maradt társadalom nem volt képes féken tartani önmagát.
Dosztojevszkij szerint ahol nincs Isten, ott mindent
szabad. Nem olyan rég mindent szabad volt, csak
nem mindenkinek. Aztán mindenki mindent
megtehetett, ami a vég kezdetét hozta magával.
Nem tudja pontosan, mi van „kint”, de ha nincs
Isten, és nincsenek már szabályok, akkor ki mondja
meg, hogy mit szabad és mit nem? Vajon elég erős
lesz, ha visszatér a mába, hogy saját normákat
állítson fel? Képes lesz betartani azokat? Ebben
bizonytalan, de ez az egyhangúvá lett világ sem az
övé. Szeretne másképp élni, látni akarja újra a
világot, és azt akarja, hogy őt is lássa ismét a világ.
Visszamegyek – mormolta magában.
Hajnalodott, kezdődik a nap, és ő visszakívánkozik a mába. Vagy a jövőbe? Úgy hírlik, kezd
megindulni az élet, vannak ismét újságok, a fővonalakon naponta jár vonat. Sőt, már második éve
működnek az egyetemek! Valahogy biztosan megoldható a visszatérés...a gondolat a tudatából a
szívébe költözött, és ettől megriadt.
Valamit tennem kell – döntött határozottan, ám ekkor megszólalt a kakas.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Tengelyátszerelési Főnökség
Az elmúlt héten végre megérkezett kezdeményezésünkre a KSZ Helyi Függelékének
módosítási javaslata. A módosítás várhatóan október elsejétől lép hatályba, ami a heti
pihenőnapok kiadására vonatkozik.

HUMORSAROK
ELŐÍTÉLET
Két idős néni beszélget:
– Ezek a mai fiatalok olyanok, mint a nyulak!
– Hogy érti ezt, kedveském?
– Csak két dolog érdekli őket: a fű meg a szex

KÉRÉS
Egy pár szerelmeskedik a sötét parkban, távol az utcai lámpáktól. Már teljesen elmerülnek
egymásban, amikor egy férfi közeledik. Leül melléjük, erősen nézi a hölgyet, végül a nő partnere
elunja a bámészkodást, és így szól:
– Nem elég, hogy ideül, még bámul is!
– Bocsánat – mondja zavartan a férfi – én igazán nem szeretnék alkalmatlankodni, csak a
lakáskulcsot szeretném elkérni a feleségemtől…
Balogh Attila
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