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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 27. szám 2020. január 27 

Izgi 

Múlt heti számunkban Juhász Tiborné izgalmas januárról írt, és mi 
tagadás, még mindig nagyon igaz a meglátása. Hiszen egyelőre az 
idei vasutas bér valahol a felhők felett, talán, ha a közepén járunk az 
időszakos vizsgáknak, és sajnos átrakni, szállítani való áru sincs több 
Záhony környékén. Vagyis nehéz olyat mondani, hogy alakulnak a 
dolgok, netán látszik a fény az alagút végén – legfeljebb csak a 
szembe jövő vonat, ami nem biztos, hogy jó. 

A cargo után a múlt szerdán összeült a MÁV VÉT is, de nem sokkal 
jutottak többre, mint a cargósok. Természetesen jó, hogy a munkáltató 

is fontosnak tartja a korszerű technológia mellett az anyagi megbecsülést, és egy újabb 
hároméves megállapodást. De a konkrétumok maradnak a felhők takarásában csakúgy, 
mint a következő tárgyalási forduló. És az „egyéni teljesítményen alapuló juttatási 
rendszer” is okozhat még meglepetéseket, hiszen kérdés, hogyan mérik például egy 
kocsirendező teljesítményét. 

Konkrétabb a Vasutasok Szakszervezetének követelése, 
miszerint „továbbra is kétszámjegyű alanyi jogú alapbér-
fejlesztésre van szükség”, és nyilván minden vasutas 
számára. A teljesítményösztönző rendszert is „egysége-
sen kell alkalmazni minden munkavállaló részére” – ez 
igen fontos elvárás, hiszen jól tudjuk, mindenben 
támogatható differenciálást embernek még nem sikerült 
alkotnia. További konkrétum, hogy maradjon meg a 
nyugdíjpénztári kiegészítés mértéke, és nettó háromezer 
forinttal kezdődjön el végre az egészségpénztári 
munkáltatói hozzájárulás bevezetése. A caffetérián is 
van miért gondolkodni, és a kondíciók fokozatos romlása 
miatt célszerű lehet a bérjellegű kifizetést is számításba 
venni. Szóval úgy néz ki, a vasutasokhoz hasonlóan 
vizsgáznak mostanában az érdekvédők és a munkáltató 
egyaránt, reméljük a sikerüket! 
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A januári izgalmak sorának még nincs vége, bár olyan is van, amit egyelőre kívülállóként 
izgulhatunk végig. Lapunkban nemrég megjelent Bizakodva Záhony jövőjéről (ZV. IX. 
24.) című írásunkban volt olvasható, hogy „az elmúlt időszakban nagyon nagy erők 
mozdultak meg” Záhony jövőjéért. A legfrissebb hírek szerint az East-West Intermodális 
Logisztikai Szolgáltató Zrt. logisztikai szolgáltató terminált épít, nem másutt, mint a 
fényeslitkei Orinter Ipari Park területén. A nyomtávváltáson alapuló intermodiális 
terminálnak 2021 végére kell elkészülni, és remélhetőleg erősíti majd a térség szerepét a 
vasúti áruszállításban, és új munkahelyeket is létrehoz. 

Tehát izgi van bőven, és mindegyik izgalomra okot adó történetnek tétje is: 
munkahelyünk és saját jövőnk, amiben senki nem lehet érdektelen. Még azok sem, akik 
szokás szerint a pálya széléről okoskodnak, mint egy tét nélküli meccsen. Talán jobb 
volna, ha legalább jóindulattal járulnának hozzá mások igyekezetéhez. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

ABSZOLÚT HŰSÉG 

A férj hullafáradtan érkezik haza, bezuhan az ágyba, és mielőtt elaludna, a felesége óvatosan 

hozzádörgölőzik: 

– Mondd drágám, mit tennél, ha egy teljesen meztelen, gyönyörű, szexis nő feküdne melletted? 

– Nyugi drágám, akkor is hűséges maradnék hozzád.... 

 

MELEG HELYZET 

Nemi erőszak ügyében ítélkezik a bíró. 

– Nem értem – mondja – ha igaz, amit ön állít, miszerint homoszexuális, akkor miért támadta meg 

azt a szerencsétlen apácát? 

– Hmm...Hátulról úgy tűnt, mintha Zorro lenne.... 

Balogh Attila 
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