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Jövőnkért
Március 10-én „Matek, vagy valami más?”címmel (ZV. III. évfolyam, 40. szám) hírt adtunk
az idei bérfejlesztésről, mely mindenféle híresztelések ellenére mégiscsak megvalósul. A
mindenféle híresztelések alatt konkrétan azt értem, hogy a napokban felütötte a fejét a
munkavállalók között egy pletyka, és munkatársaink azzal stresszelték egymást, hogy
elmarad a beígért 2,4%-os bérfejlesztés. Nos, ez a hír azért sem lehetett igaz, mert ez nem
beígért, hanem írásban rögzített megállapodás volt, amit nem lehet csak úgy elfelejteni,
vagy esetleg visszavonni.
Mindenesetre tény, a várhatóan pénteken a számlánkra érkező
fizetésünket már a megemelt, 2,4%-os alapbérrel számfejtik, s az új
alapbérekről az értesítéseket is hamarosan kézhez kapjuk. Az is
tény, hogy a bérfejlesztésből részesülnek a Záhony-Port Zrt., a
Vasútőr Kft. és az IK Kft. dolgozói is. És további tény, hogy aki
valamelyik önkéntes nyugdíjpénztár tagja, annak tagdíjához
alapbérének további egy százalékával járul hozzá a munkáltató,
ami így másfél százalékot tesz ki.
S még egy tény, amiről nem biztos, hogy sokan tudunk, de itt a
lehetőség, hogy mindenkinek tudomására hozzuk: A Rail Cargo
Hungaria Zrt. megállapodást kötött 2014. június 30-án a VASZ-al, melynek lényege, hogy idén augusztus
elsejétől havonta, az adott hónap utolsó munkanapján érvényes személyi alapbér 0,25%-nak megfelelő összegű
tagdíj-kiegészítést biztosít munkavállalóinak önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén. Szóval a cargosok
számára is megfontolandó, hogy eldobja-e magától ezt az összeget, ami bár csekély a MÁV Zrt.
munkavállalóinak tagdíj-kiegészítéséhez képest, de mint mondani szoktuk, a nullától pont 0,25%-al több. És
maradjunk optimisták, ne azon agyaljunk, vajon a cargosok ezt a kiegészítést valóban csak a megállapodásban
rögzített időpontig, 2014. december 31-ig kapják, gondoljunk inkább arra, hogy elkezdődött itt is valami,
aminek a mértékét jövőre a bértárgyalások során növelni tudjuk.
S bár elcsépeltnek tűnhetnek olvasóim számára a
nyugdíjpénztári tagság előnyeit részletező írásaim, talán
mégsem árt azt feleleveníteni. S itt nem más pénztár előnyeiről,
hanem a Vasutas Nyugdíjpénztári tagság előnyeire hívom fel a
figyelmet. Mert az egyéni számlánkon a felhalmozott összeg
nyomon követhető, örökölhető, tíz éves várakozási idő letelte
után a hozam adómentesen felvehető, három éves tagsági
viszony után tagi kölcsön igényelhető, végül nyugdíjazáskor (a
jogszabályi feltételek megléte esetén) adómentes a kifizetés.
Mielőtt bárki azt mondaná, hogy ez itt nem a reklám helye, szerintem igenis reklámoznunk kell a
nyugdíjpénztári tagságot, s nem csak azért, mert ha nem vagyunk tagok, nem kapjuk meg a másfél illetve
negyedszázalékos munkáltatói támogatást. Hanem azért is, mert változó és bizonytalan világunkban gondolni
kell az öregkori biztonságunkra, megélhetésünkre. Hogy a jövőnk rajtunk is múljon!
Juhász Tiborné
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Csodák kulcsa
Szeretjük a csodákat, sőt, sokak szerint kimondottan
csodaváró nemzet vagyunk, még azok is, akik
egyébként nem hisznek azokban. Ők az a többség,
akiknek Záhony összes fényjelzője kevés volna, hogy
elismerjék, mástól várják ilyen-olyan gondjaikra a
megoldást, a maradék meg simán bevallja. Nincs ezzel
baj, hiszen ki ne szeretné, ha manócskák nyírnák le a
füvet, festenék ki a konyhát, nem beszélve arról, amikor
valakinek fel kéne libbeni, és csinálni valamit azzal a
nagyon magas tűzfallal. Persze, csak óvatosan merészkedjünk, lépésről
lépésre, mert arról a szintről még a manók is nagyot tudnak zuhanni.
Voltak azért mindig emberek, akik megpróbálták saját kezükbe venni a sorsukat, netán még csodákat
is produkáltak, mint például néhány francia 1789 augusztusában: Ma van pont százhuszonöt éve,
hogy valamikor estefelé kiadták az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát, és azt az éjszakát „csodák
éjszakája” néven szokás emlegetni. Nincs csodálkozni való ezen, hiszen olyasmiről szólt az okmány,
mint hogy „minden ember szabadnak és jogokban egyenlőnek születik és marad”, ami manapság is
több, mint ami megvalósult belőle. Csodálkozni ezen is felesleges, hiszen óhaj marad minden, amiről
csak beszélni tudunk. Akár nagyot álmodtunk, akár kicsit.
Persze, legalább álmainkban
legyünk bátrak, csak ne úgy,
mint az egyszeri bakter, aki
miután hajnalban felébresztette
a főnöke, ijedtében be is
vallotta, mit követett el a
szögletes és kerek kulcsokkal.
Mentségére, hogy legalább a
helyzet kulcsát kereste álmában, csakúgy, mint az a jegyvizsgáló, aki egy álmatlan éjszaka utáni
oktatáson megálmodta, hogy a régi jó szakaszkulcs nem más, mint a
legmegbízhatóbb utas-befolyásoló biztosító berendezés. Egyik sem a
csodák éjszakája volt, hiszen a jó vasutas álmában is dolgozik, csak egy
kicsit másképp. De vajon mi a kulcs a csodák éjszakáihoz?
Gyanítom, semmiképp sem az, hogy várjuk, mert
közben talán észre sem vesszük, és elsuhan
mellettünk,
mint
egy
intercity,
és
csodálkozhatunk, hogy kivételesen mi késtünk
helyette. A kulcs mi magunk vagyunk, vagy
lehetünk, a másra, újra való nyitottságunkkal.
Azzal, ha inkább befogadók vagyunk, mint
elutasítók, kezdeményezők mindarra, amit
szeretnénk, és nem passzív szemlélői saját
életünknek. Ám ha feltétlenül kulcsra vágyunk,
nézzünk alaposan körül. Valahol a közelben van,
talán ő is keres, csak még nem ismertük fel.
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
Rail Cargo Hungaria Zrt.
Ma.

HUMORSAROK
CÁPÁK EGYMÁS KÖZT
Két cápa beszélget.
– Mi történt veled a múlt héten?
– Ne is kérdezd! A mólón lógatta egy férfi a lábait. Odaúsztam és bekaptam.
– Na, és jó volt?
– Ááá... a férfi olyan rossz napolajat használt, egész héten hasmenésem volt. És veled mi történt?
– Én megláttam egy szőke ciklont lubickolni, gyorsan odaúsztam, és bekaptam.
– Na, az biztosan jó lehetett!
– Azt nem mondanám, mert olyan üres volt a feje, hogy egy hétig nem is tudtam lemerülni...

MELEG PITE
Halálos ágyán fekvő öreg bácsi fahéjas almás pite illatot érez. Gondolja, összeszedi maradék
erejét, és még egyszer az életében bekap egy falatot kedvenc sütijéből. Valahogy feltápászkodik,
órák telnek el, mire kicsoszog a szobából, és elér a konyháig. Megpillantja a pitét, és remegő
kezekkel nyúl egy szeletért, amikor a felesége hatalmasat üt a kezére:
– Na, na, öreg, el a kezekkel a pitétől, az a temetésre lesz.....
Balogh Attila
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