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HÉT Ülés a TSZVI-nél
Soros Helyi Érdekegyeztető Ülést tartott csütörtökön Katona Sándor
TSZVI igazgató. A debreceni érdekegyeztetőnek két napirendi pontja
volt, az első az igazgatói tájékoztatató, a második pedig egyebek.
Az igazgató röviden értékelte a bevételeket, megtudhattuk, hogy
bázishoz képest komoly növekedés tapasztalható, de sajnos a járvány
előtti évhez mégsem hasonlítható, itt lemaradás mutatkozik. Ezt
követően a háború okozta helyzetről számolt be. Első mondataiban
köszönetet mondott minden munkatársnak a folyamatos helytállásért,
hangsúlyozva, hogy ebbe minden munkakört beleért. Megtudhattuk,
hogy Záhony vasúti határátkelőn 50 ezer fő menekült lépett be, ez
általában napi kétezer főt takar, de a legtöbb napi belépő 3740 fő volt. Mára ez a szám
mintegy ezer főre csökkent. Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a fent említett 50 ezer
belépőn túl vonaton a főváros irányába több utas volt, hiszen sokan jöttek a közúti
határátkelőkön gyalog, vagy autóval, de vasúttal utaztak tovább. A különvonatok négy órás
ütemmel közlekedtek, tizenkét kocsival.
Mivel az Igazgatóság is létszámgondokkal küzd, ezért
a megtöbbszöröződött munkát nem bírtuk egyedül,
így besegített a budapesti, a szegedi és a miskolci
Igazgatóság is. A túlóra felhasználás is jelentősen megnövekedett, főleg pénztárosi
munkakörben. Záhonyban mind a három ablak működött/működik nappali szolgálatban,
éjszaka pedig kettő. Itt megjegyezte, hogy a különböző segítő szervezeteknek köszönhetően a
pénztárosoknál a nyelvi nehézségek sem
okoztak komolyabb problémát. Az önkormányzat, a segítő szervezetek és a rendőrség összehangolt munkájának köszönhetően folyamatosan és jól működött a
menekültek fogadása, utaztatása.
A magam részéről hozzáteszem még, hogy
mindehhez
hozzájárultak
startos
tagtársainkon kívül a pályavasúti kollégák is.
Kitartást és további sikeres munkát kívánunk
mindenkinek!
Juhász Tiborné
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Felelős ikszek vasárnapja
Ismét negyedik év van, tehát ikszelhetünk kedvünkre, hiszen a
köztársasági elnök április harmadikára, vasárnapra írta ki az általános
országgyűlési képviselő-választásokat. Igaz, nem kötelező, tehát aki úgy
véli, így jó minden, az szervezzen más programot magának. De van
olyan népi bölcsesség is, miszerint aki távol marad a választástól és a
döntés lehetőségétől, az mindig azt erősíti érdektelenségével, akit, vagy
amit a legkevésbé szeretne. Tehát akik az érdektelenséget választják,
szintén nézzenek más elfoglaltságot, menjenek pecázni, birizgáljanak
valamit a kertben, vagy egyszerűen várják ki a hétfőt – a
semmittevésben az
is később fog eljönni. Ám aki mégis
szeretne választani és dönteni is, az
tervezze be magának.
A döntést azért célszerű kiemelni, mert
nem csak országgyűlési képviselőket
választhatunk, de a kormányzat kezdeményezése nyomán népszavazhat
is, aki mégis elment a lakóhelye
szerinti szavazóhelyiségbe. Ők három
szavazólapot kapnak: az egyiken a
népszavazás négy kérdésével kiskorúakra, tehát tizennyolc éven aluliakra vonatkozó szexuális irányultsággal, illetve nemi átalakítással és a
nem megváltoztatásával kapcsolatosan. A szavazólap érvénytelen lesz
például, ha meghagyjuk a lehetőséget,
tehát üresen dobjuk az urnába, de
akkor is, ha minden kérdésre igennel
és nemmel is válaszolunk.
A másik két szavazólapon már
képviselőket választhatunk, az egyiken
hat országos lista közül nézhetjük ki az
egyetlen kedvünkre valót, a másikon
pedig akár nyolc-tíz egyéni képviselő
jelölt közül választhatunk ki szintén
egyet. Az érvényesség feltétele itt is a
szabályos kitöltés: egy listára és egy
képviselő jelöltre ikszeljünk, vagy rajzoljunk keresztet. Már, ha el tudtunk menni, mert
sokaknak akadályba ütközhet a részvétel, különösen, ha vasutasként akar élni alkotmányos
jogával a halandó választópolgár. De kellő akarattal többnyire megoldható, ám kell hozzá a
választó és a munkáltató rugalmassága is.
Gond leginkább akkor van, ha a vasutas nappal húzza azon a vasárnapon tizenkét órán át.
Ha helyben lakik, beleférhet a munkaidőbe is, ha megegyezik a főnökével, ha pedig másutt,
de közel, válthat később, vagy korábban: mindkét megoldás jó lehet, hiszen reggel hattól
este hétig röpködhetnek az ikszek, de ismét kell az egyezkedés a főnökkel és a váltótárssal.
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Nagyobb a gond, ha a lakóhely túl messze van, ilyenkor az átjelentkezés lehetett a
megoldás, amit március 25-ig kellett (volna) megtenni. Ha a választott hely a
választókerületen belül van, akkor ugyanazokat a szavazólapokat kapja, mint otthon. De ha
másik választókerületbe jelentkezett át, akkor már csak listára szavazhat, és természetesen
dönthet a szexuális kérdésekről is.

Igaz, mindig vannak kivételes helyzetek, például ilyen az utazószolgálat, ha épp nappal
dolgozik a demokratikus jogaink gyakorlásának legfőbb napján. De a túlnyomó többség ott
lehet, ha akar, és persze, ha főnöke is igyekszik, marad a legfontosabb kérdés, kire, kikre
szavazzunk? No, ez már tényleg szabadon választott gyakorlat, ami fontos, hogy akarjunk,
előtte informálódjunk, és döntsük el magunkban, így jó, ahogy van, vagy inkább frissítsük,
amit lehet. A lényeg, hogy felelősen gondolkodjunk vasárnap az ikszeinkről!
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Levélváltás Záhonyért
Megérkezett a válasz Meleg Jánosnak, a Vasutasok Szakszervezete elnökének március
negyedikén kelt, Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelére. Meleg János Záhony
átrakókörzet foglalkoztatási helyzetére hívta fel a kormányfő figyelmét, a válaszban Dr.
Fónagy János miniszterhelyettes kifejtette: „A speciális szaktudással, szakmai képzettséggel
és gyakorlattal rendelkező munkavállalók megtartását a tulajdonosi jogokat gyakorló, valamit
szakmai felügyeletet ellátó kormányzati szervek, a vasúti forgalomban érintett munkaadók –
köztük természetesen a MÁV – mind a jelen, mind a jövő szempontjából fontosnak tartják.”
Folyamatosan figyelemmel kísérik a záhonyi térséget, és a HUNGRAIL „április első
dekádjában az érdekképviseleti szervezetekkel közösen áttekinti a helyzetet, és javaslatot
tesz az esetlegesen szükséges intézkedésekre”.

HUMORSAROK
MUNKAHELYI ÁRTALOM
A jegyvizsgáló hazamegy, leül az asztalhoz. Egyszer csak ráförmed a fiára:
– Azonnal gyere ide és rázd az asztalt! Írni akarok...
BÍZTATÓ
A kórházban a nővér így szól az egyik beteghez: Remélem nem babonás? Miért kérdi nővérke?
– Azért, mert ezentúl csak bal lábbal tud majd felkelni...

BÜSZKESÉG?
A paraszt ember kérdezi fiait, ki döntötte be a budit az árokba? Semmi válasz, így folytatja:
történt, hogy George Washington kivágta az öreg cseresznyefát. És amikor bevallotta apjának, ő
apja büszke volt a fia őszinteségére. Gondolkodnak a fiúk, majd elé lép a legkisebb fiú és bevallja,
ő tette. Ekkor az öreg paraszt lekever neki egy hatalmas pofont.
– De hiszen te mondtad apám, hogy George Washington büszke volt a fiára, amiért bevallotta,
amit tett! – szól felháborodva a fiú.
– Igen, de ő nem ült a fán, amikor azt a fia kivágta!!!
Balogh Attila
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