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Kártyapénz
A kártyapénzzel sokszor baj van, ha vesztünk, akkor nyilván, de ha
nyerünk, akkor sem mindig folyik tejjel, na meg mézzel az a sokat vágyott
Kánaán. Mindenesetre a vasutasnak nincs ilyen gondja, legalábbis ami a
SZÉP-kártyapénzt illeti. Igen, ez is kártyapénz, legalábbis az volt július
elejéig, hiszen széleskörűen vásárolhattunk érte pár hónapig, már ami az
élelmiszereket illeti. Az viszont tény, hogy nyerésről, pláne nyereségről
szó sincs, hiszen mindannyian megdolgoztunk érte. Ám ettől függetlenül
van némi gond vele, bár remélhetőleg csupán értelmezési problémákról,
félreértésekről van szó.
Szóval az úgy kezdődött, hogy a caffetéria
kivéreztetése után megmaradt a szépséges
lehetőség a munkáltatónak, és a vasút él is
vele: amolyan „pótbér”, vagy „pótfizetés” lett
belőle, és mint a fizetés, ez is jól is esik, meg
kevés is. De mint tudjuk, aki a kicsit nem
becsüli, az a nagyot is könnyen elveszejti.
Tehát becsüljük, ahogy tudjuk, költögetjük is,
ahogy tudjuk. És itt van a hiba elásva,
legalábbis többféle képen való értelmezés,
mármint a júliusi kifizetés terén. Mert úgy tűnik, néha az üzletek, és a vasutasok sem jól
értenek valamit. Addig rendben is van, hogy választunk bruttó kétszázharmincezer forintot,
aztán kapunk, amit kapunk. Vagy választjuk a kétszázháromezret tisztán, szépségesre.
Döntés kérdése, hogy a pénz kell, vagy inkább a cirka ötvenezerrel több kártyapénz. Ez
szabadon választott gyakorlat, mindenki maga tudja, vagy legalább érzi saját gondját,
élethelyzetét. Másképpen tanács nincs, jó tanács meg pláne, marad a családi kupaktanács
kártya- és készpénz-ügyben. No, a készpénz választása tiszta, ám a kártyapénzzel már
lehet némi probléma, vagy legalábbis sokaknak úgy tűnik. De kezdjük az elején.
Tehát valójában úgy kezdődött, hogy pandémiára,
meg vészhelyzetre hivatkozva a kormányzat úgy
döntött tavaly április vége felé, hogy szilveszterig a
SZÉP kártya elfogadóhelyeken bármelyik „zsebből”
lehet fizetni – tehát vendéglátásért szálláshely
alszámláról, és akár fordítva is, ahogy tetszik, és
ahogy futja. Aztán egy újabb kormányrendelettel
meghosszabbítódott a lehetőség idén szilveszterig.
Tehát 2022. december végéig megmaradt az
átjárhatóság az alszámlák (zsebek) között.
Mondhatnánk, ez bizony jó dolog. És valóban, sőt!
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Na, igen, de hol költsük el? Itt kezdődik a zavar, hiszen volt más kormányrendelet is, mely
alapján idén február elseje és május vége között élelmiszert is lehetett vásárolni SZÉP
kártyánkkal. Ez azt jelentette, hogy bármelyik élelmiszerboltban, és a nagyon nagyoknál is
bátran költekezhettünk. És nem is voltunk restek, bár sajna a
sört külön kellett, igazi pénzből fizetni. De sebaj, mert ugye aki
a kicsit nem becsüli…
Mi viszont becsültük, már csak azért is, mert ezt a lehetőséget
egy másik rendelet meghosszabbította július elsejéig. Hát, ez
az, ami már lejárt, és talán ez okozza a zavarokat. Mert van
ugyan szépségesünk, és költekeznénk is, de már elfeledtük,
melyek azok az üzletek, amelyek eredetileg is elfogadóhelyek
voltak. Mert midőn kiterjesztették a vásárlási lehetőségeket az
élelmiszerekre, számtalan bolt vált elfogadóhellyé, olyanok is,
melyek előtte nem. És utána, tehát manapság sem, hiszen
nem árulnak meleg ételt, amire a vendéglátás, illetve év végéig
akár a szállás alszámla is elkölthető.
Összegezvén tuti az alszámlák közötti átjárhatóság év végéig,
ami valóban fontos, mert bizony még kártyapénzből sem futja
mindenkinek kirándulásra. De tuti az is, hogy amely üzletek már régesrég SZÉP kártya
elfogadóhelyek, azoknál, és csak azoknál lehet fizetni bármelyik zsebből. Fontos tudni, hogy
a nagy üzletláncok csak akkor voltak elfogadóhelyek, amikor élelmiszert is vásárolhattunk,
tehát már nem azok. És, ha rosszul emlékszünk, lehet bosszankodni a pénztárnál.
Csakúgy, ha a pénztáros volt rosszul tájékoztatva, és nem
hajlandó szálláspénzt elfogadni. Ilyenkor lehet bátran
meginvitálni a főnököt, boltvezetőt, tulajdonost, és felhívni a
figyelmét a 784/2021. számú kormányrendeletre, amely
alapján az elfogadóhely köteles év végég a szálláshely zsebet
is elfogadni.
Dolhai József
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HUMORSAROK
TITKOK
Száz esztendős bácsit kérdezi a helyi tévé riportere a hosszú élet titkáról.
– Tudja – kezdi a bácsi – mindig szerényen éltem, nem ittam, sosem dohányoztam, nem nőztem…
Ekkor hangos ordibálás hallatszik a szomszéd szobából, és kérdezi a riporter, mi ez a zajongás?
– Tudja – válaszol a bácsi – amikor apám be van rúgva, mindig ilyen dühös, ha a nője eldugja a
cigarettáját…

MEGHITT ŐSZINTESÉG
Házaspár ül a vendéglőben, és beszélgetnek, vajon tudnak-e még újat mondani egymásnak. Azt
mondja a férj:
– Fogadjunk, drágám, nem tudsz olyat mondani, amitől egyszerre leszek szomorú és vidám is!
Megpróbálom, mondja a feleség:
– A tied sokkal nagyobb, és jobb is, mint a bátyádé…
Balogh Attila

4625 Záhony Európa tér 5.
vasúti tel: 03/33-49, 03/33-48, mobil: 30-386-6083, 20-286-1440,
E-mail: zhtk@vsz.hu

3

