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ZÁHONYI VASUTAS 
X. évfolyam, 25. szám 2021. január 25 

Két reggel 

Az elmúlt héten két ízben is Eperjeske Átrakó állomáson kezdtem a napot, ahol 
a Záhony-Port munkavállalóinak eligazításán vettem részt. Szándékaim szerint 
tájékoztatni és tájékozódni is akartam. Tájékoztatóm elsősorban a Vasutasok 
Szakszervezetéről, az általunk végzett munkáról, elért eredményeinkről, 
szolgáltatásainkról és a Port vasutasainak érdekképviseletéről szólt. 

Nem mehettem el szó nélkül a várva várt kifizetés mellett sem, amiből a 
portosok kevesebbet kaptak (több mint a felével), mint a mávosok, vagy a 
startosok. Nem volt szándékom a "bizonyítványt" magyarázni, mivel ez nem az 
én dolgom. De azt mindenképpen el kellett mondanom, a Vasutasok 

Szakszervezetének elnöke minden követ megmozgatott, hogy a cég nehéz helyzete ellenére se 
maradjanak ki a munkavállalók a kifizetésből. 

Ami a tájékozódást illeti, az nagyjából elmaradt, 
mert kérdést, véleményt senki nem mondott 
nyilvánosan. Ezen nem is csodálkozom, mert 
általában ez mindig így van, nagyobb tömegben 
hallgatnak még azok is, akik általában 
szókimondóak. Persze, akinek volt véleménye az 
ott maradt és kifejtette, vagy későbbi időpontban 
tájékoztatott, aminek eredményeként több 
feladat is megoldásra vár a héten. 

Szóval a két reggel nem volt hiábavaló, mint 
ahogy sosem az, ha személyesen hallgatjuk meg 
tagjainkat és leendő tagjainkat. A felmerült 
problémákat pedig lehetőségeinkhez mérten 
orvosolni fogjuk. 

Juhász Tiborné 
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Bér ’21 – Az út végén 

Szertefoszló remények jellemezték a múlt heti VKF-ülésre vonatkozó várakozást, 
annál is inkább, mert ismét sajtóhírek előzték meg a január húszadikai találkozót. És 
a hírek bizony nem sok jóval bíztatták a tárgyalásokat nyomon követő érdeklődőket: 
valószínűsíthetővé vált, hogy ha a munkaadók és munkavállalók nem egyeznek meg, 
akár az is előfordulhat, hogy marad a tavalyi minimálbér az arra szorulóknak. Pedig a 
VKF ülései valójában konzultációk, csupán azt jelzik, ők mit tartanak reálisnak, a 
legkisebb bérről való döntés joga a kormányzaté. 

A dilemmát feloldandó felmerült az úgynevezett 
„többségi konszenzus”, ami végül is a munkaadók 
négy százalékának elfogadását jelenti, amennyiben a 
tárgyaló felek többsége igent mond. Amihez elég 
egyetlen szakszervezeti szövetség, márpedig a három 
munkaadói szervezet mellett Munkástanácsok már 
korábban is egyetértett a kevesebb mértékkel. A 
MASZSZ és a Liga kitartott az öt százaléknál – az ő 
végleges döntésükre vártak a felek. No, meg a 
kormány tervezetére, ami a munkaadók négy 
százaléka mellett tartalmazza az év közbeni 
újratárgyalás lehetőségét. Valamint talán garanciát 
arra, hogy a minimálbérhez kötött szociális juttatások 
január elsejétől emelkednek majd. 

A kormány megállapodás-tervezetét meg is kapták a tárgyalók, melyről a MASZSZ 
elnökségi szavazata egyértelmű, kétharmados nem volt. Többek között azért, mert 
január már kiesett, tehát éves szinten csupán 3,6 százalék lesz a négyből. Márpedig 
az idei átlagkereset-emelkedés akár több is lehet, mint nyolc százalék, tehát tovább 
nő a bérolló az alsó egymillió és a többi dolgozó keresménye között. De végül a liga 
is elfogadta a kormány tervezetét. 

A lényeg, hogy a „többségi 
konszenzus” ismét működni látszik, 
és havi négy, évi 3,6 százalékos 
minimálbér-emelést írhat ma alá, aki 
akar. 

Az új minimálbér így bruttó 167 400 
Ft, a garantált bérminimum pedig 
219 ezer forint lesz idén. 

A mai aláírás után kezdődhetnek 
végre az állami cégeknél, köztük a 
vasútnál is a bértárgyalások. 
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Se kint, se bent… 

Mordult egyet a székely, amikor beszorult. Mármint a szerszáma. 
Morgott és dohogott, mert hiába próbálta így, meg úgy is, volt 
gyengéden óvatos, de tán még durva és kemény is, ám semmit 
nem haladt előre. No meg vissza sem, úgy beszorult. 
Szégyenszemre segítségért is folyamodott, jöttek is a jó barátok, 
ilyenkor előkerül mindahány – tágra nyílt szemekkel. Na, meg a jó 
tanácsok innen is, meg onnan is, de minden hiába, a szerszám 
csak nem akart mozdulni. No, mondta csak úgy magának, itt 
valamelyikünknek el kéne múlni, hogy változás legyen! Amúgy nem 

gondolta ő azt az elmúlást komolyan, de ha beszorulunk, sok mindent könnyen 
kimondunk, ami eszünkbe jut. De aztán addig-addig nyúltak ehhez, húztak ahhoz, 
hogy mégiscsak kijött végre. 

Egy másik alkalommal meg eltűnt. Ismét a szerszám, mert, hogy azzal már csak a 
baja van az öreg székelynek. Észre sem vette hiányát, de az élete párja annál 
inkább. Rá is kérdezett, hogy hol van? Mert bent nincs, az már egyszer biztos! – 
dohogott, az öreg meg esküdözött, hogy bizony kint sincs! Na de akkor hol lehet, 
kérdezi már csak úgy magától, mert hát reggel még megvolt, amikor kijött a házból, 
az hétszentség! No, volt toporgás, lökdösődés meg mocorgás, mígnem előkerült 
nagy nehezen. És így van az jól, mert bár nem olyan már, mint rég, kicsit meggörbült, 
az eleje sem olyan szép. Meg a nyelén sem úgy esik a fogás, mint egykor, de legyen 
csak kéznél mindig, akár kint, akár bent! 

Igaz, sokszor jobb volna bent, csak el ne vesszünk a sűrűben, aztán kereshetnek, 
mint az eltévedt bárányt, kinek hiányzik az ilyesmi. De fontos, hogy ne érezzük 
beszorulva magunkat, mert akkor minden elromolhat. Attól, hogy bent vagyunk, még 
lehessen mozogni, ha úgy van kedvünk. Hogy kétség ne legyen afelől, mi vagyunk 
ott, nem valaki más. 

Szóval, ha megnyugodtunk, sokszor 
érezzük, hogy nem is vagyunk olyan 
rossz helyen. Ráadásul többnyire mi 
akartuk a helyzetet, örömmel és jó 
kedvűen, nagy-nagy dáridóval. Ám az 
is gyakori, hogy kiderül, nem jó már 
ott, de képtelenek vagyunk bármerre 
mozdulni. Pedig kikívánkozunk onnan, 
mint a székely szerszáma. 

Hát, a favágó élete már csak ilyen, de 
előbb-utóbb minden véget ér: vagy a 
fa dől ki, vagy a favágó. Nehéz döntés, 
hogy kivárjuk, vagy elébe megyünk a 
sorsnak. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

NAGY KÉRDÉS 

Izmail házasodni szeretne, de nagy dilemmában van, ezért felkeresi a bölcs rabbit: Rabbi! 

Házasodni akarok, de nagyon tanácstalan vagyok. Vagy elveszek egy bomba nőt, aki 

egész életemben csalni fog fűvel-fával, vagy egy rusnyát. Ez esetben tudom, hogy enyém 

lesz örökre. Mit tegyek? – kérdezi a rabbit. 

– Nem jól teszed fel a kérdést, fiam. – kezdi a bölcs rabbi – mondd, mi a jobb? 

Megosztani egy finom falatot a barátaiddal, vagy megenni egy kalappal egyedül??? 

 

LUKRA-FUTÁS 

Egy házaspár a 25 éves házassági évfordulóra készül. Az asszony azon gondolkodik, 

mivel lepje meg a férjét, aki nagy Brigitte Bardot rajongó. Kitalálja, hogy elmegy egy 

tetováló szalonba, és a feneke két oldalára tetováltat egy-egy B betűt. Mikor kész a mű, 

hazasiet, és izgatottan várja férjét: Gyere drágám, nagy meglepetésem van számodra! 

Ledobja ruháit, megfordul, terpeszállásban mélyen előrehajol, hogy jól látható legyen az 

"ajándék". A férj nézi, nézegeti, méregeti, majd csodálkozó arccal a következő kérdést 

teszi fel nejének: Te, ki az a B O B ??? 

Balogh Attila 
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