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ZÁHONYI VASUTAS 
XI. évfolyam, 24. szám 2022. január 24 

V 

VSZ-es toll 

A kudarcokat igyekszünk elkerülni, ám a sikerrel más a helyzet, 
akár a másét is örömmel magunkévá tesszük. És, ha ilyen 
előfordulhat az emberrel, akkor az emberek alkotta szervezetek is 
tehetnek ilyet, időnként tesznek is. Ilyesmi történt nemrég a MÁV-
Volán csoportnál létrejött béremelés kapcsán: az egyik érdekvédő 
szervezet sajátjának tekinti a sikert, elfeledve, hogy a valóban 
közös decemberi javaslat megtétele még korántsem volt elegendő 
a megvalósuláshoz. Kellett még hozzá egy kezdeményezés a 
tulajdonos felé, ami egy levél formájában indult. 

Január negyedikén Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke, és 
Baranyai Zoltán, a Közúti Közlekedési Szakszervezet elnöke levélben fordultak 
Máger Adrea nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszterhez, és Fónagy 
János államtitkárhoz: a drasztikus minimálbéremelés miatt létrejött kritikus 
bérfeszültség – bértorlódás – miatt a már aláírt tíz százalékon felül további 
béremelésre van szükség. A kompenzáláshoz javasolták az aláírók a négy 
százalékos munkáltatói járulékcsökkentést összegét felhasználni. Minderről 
közleményt is kiadtak az aláíró elnökök, illetve Meleg János több nyilvános 
szereplésen, interjúban is nyomatékosította a problémát és a lehetséges megoldást. 
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A levél nem maradt hatástalan, január tizenkettedikén megérkezett a válasz a 
miniszter aláírásával, melyben többek között olvasható: „…a járulékcsökkenésből 
származó megtakarításokat a Csoport – a táraságok között átjárható módon – 
felhasználhatja bérfejlesztésre.” Ez a levél adta az alapot a tulajdonossal való 
tárgyalások folytatására és a bruttó negyvenezer forintos béremelés 
megvalósulására. 

Amiről jó tudni, hogy az alsó bérsávokban közel 24%-os, és sok vasutas idei 
béremelésének a felét teszi ki. 

Mint tudjuk, nem illő más tollával ékeskedni, annál is inkább, mert a fenti történet 
alapvetően vsz-es tollal íródott. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

KÜLÖNBSÉG 

A kisfiú megkérdi az apját: Mondd, papa, az özvegyasszonyok miért írják oda a nevük mellé azt, 

hogy özv., a férfiak pedig nem? 

– Azért, mert az özvegyasszony tudatni akarja a világgal, hogy újra eladó. Az özvegy férfinak 

viszont esze ágában sincs újra megnősülni. 

 

TAPASZTALAT 

A szentéletű rabbi elszörnyedve látja, hogy Kohn fedetlen fővel lép be a zsinagógába. 

– Hogy tehetsz ilyet, Kohn? Tudod te, milyen iszonyatos bűn kalap nélkül bejönni a templomba? 

Ez olyan, mintha a barátod feleségével szeretkeznél. 

Kohn kajánul elvigyorodik: 

– Nem, rabbi, nem ugyanaz… 

TANÁCS 

Kohn panaszolja a rabbinak, hogy a felesége a pamlagon szeretkezett a könyvelőjével. 

– Dobd ki a feleséged! – tanácsolja a rabbi. 

– Nem tehetem, túlságosan szeretem. 

– Dobd ki a könyvelőd! 

– Az sem jó. Ismeri az összes üzleti titkomat. 

– Akkor már csak a pamlag maradt! 

Balogh Attila 
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