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No, mit hozott?
Gyakori kérdés lesz a napokban: mit hozott a Mikulás? A válasz
nyilván annyi féle, ahány kérdés, mert kinek-kinek mást dobott be
a kéményen az ősz öreg jóbarát. Vagy valamelyik jó embere,
szerettei közül valaki, ez attól függ, hány évet taposott már le a
megajándékozott. És valószínű, hogy mindenki kapott valamit,
legfeljebb nem mindenki egyformán örül annak, amit a cipőben
talált, akár azon éjszaka után, akár előbb. Hiszen ahány ember,
annyi sors, történet, akarat és óhaj. De azt mondják a vének,
előbb-utóbb annak is örülni kell, amit egykor szomorúnak éreztünk,
mert abból is tanultunk, tán még bölcsebbek is lettünk. Ám az igazi, ha nyomban
örülhetünk, mert jó történt velünk, vagy megláttuk a jót is valami kevésbé örömteli
helyzetben.
Ilyen például a vasutasok idei története, különösen az
anyagiakat illetően. Mert a béremelés mértéke bizony egy nagy
nulla volt, mint minden állami cégnél, és persze, mint sok nem
állami munkahelyen. Ám annyi „kártyapénzt” kaptunk, ami már
egész jónak tetsző lett volna, ha bérként kapjuk, mint a
cargósok, és még nincs vége az évnek. Azok meg végképp
örülhetnek, akiknek nagyjából húsz százalékkal emelkedik
januártól a bére. De az is igaz, hogy a legkisebb bérek ilyen
emelése után nagyon sok vasutas kerül egyazon szintre, amiben
már nehéz meglátni a jót, hiába kapnak a többiek tíz százalékot.
Mindenesetre látszik némi hajlandóság illetékesek körében, hogy kompenzáljanak
valamiképpen. Csütörtökön, kilencedikén talán kiderül, milyen jót láthatunk a
döntésben,
Mikulásunk
pótlólagos
dicséretére, vagy kárhoztatására. Ami biztos,
hogy a Vasutasok Szakszervezetén nem
múlik majd a végeredmény, csakúgy, mint
eddig. A munkáltató valószínűleg érzékeli a
visszásságokat, kérdés inkább az, hogyan
viszonyul a problémához a tulajdonos?
Mindenesetre bízzunk a Mikulásunkban is,
hátha besegít!
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Az Eperjeske Átrakóba nemrég megérkezett századik kínai konténervonatot már
elintézte, talán odafigyel majd arra is, hogy mind a Záhony-Port, mind az RCH
záhonyi vasutasainak előnyére váljanak az ott zajló munkálatok. És hab a tortán,
hogy „zuhan” az üzemanyagok ára, persze, ezzel is azok járnak jól igazán, akik
mindig tíz rongyért tankolnak. Na, jó, vannak, akik csak ötért.
És, ha már kilencedikénél jártunk az előbb, ez a
nap azért is érdekesnek tűnik, mert mire hír
jöhet a MÁV-Volán-csoport érdekegyeztető
tanácsüléséről, lezajlik két fontos értekezlet is.
Az egyik Záhony Területi Képviselet, a másik a
TEB Szakmai Képviselet beszámoló titkárija,
utóbbi online formában. Mindkét testület
tagjainak lesz miről szót váltani, és akkor még
az Öregről nem is szóltunk. Igaz, nem csak
benne kell bíznunk, hanem magunkban,
együttműködésünkben és az összefogásunkban is!
Dolhai József
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HUMORSAROK
POZÍCIÓ
Az autóbuszon egy hölgy véletlenül leül egy férfi utas ölébe.
– Ne haragudjon, legyen szíves – szól rá a férfi.
– Azt hittem, feláll – szabadkozik a hölgy.
– Ö, ö, nem, nem, csak a kulcsom...

NAGYPAPA
Pistike megy haza az utcán, és az árokban lát egy csontrészeg embert fetrengeni. Közelebb megy,
látja hogy ez a nagypapája. Megkérdezi:
– Papa, miért nem iszik annyit, amennyi jólesik?
– Kuss.....nem volt annyi pénzem!!!
Balogh Attila
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