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Megállapodás az RCH-nál
Több hetes feszített tempójú tárgyalás sorozat végén november 18-án megszületett
a bérmegállapodás az RCH-nál. Még az utolsó nap is tartogatott izgalmakat, hiszen
a szakszervezeti oldal még reggel kilenc órakor úgy látta, ma itt nem lesz
megállapodás. Aztán a munkáltató elvonult, méltányolta az igényeket, és megnyílt a
lehetőség a megállapodás megkötésére.
Végeredményben a 3,6%-os kereset növekedés (360 millió Ft), valamint az SZJA
változásból adódó 1% tartalmazza azt a minimum elvárást, amelyet a
szakszervezetek korábban kitűztek. A hat munkakörnél a bérfeszültség kezelésére
80 millió forintot fordít a munkáltató. Alanyi jogon mindenki december elsejétől két
százalékos alapbérfejlesztést kap, valamint a novemberi fizetéssel a 6-17 MMK-ban egyszeri
húszezer forintos bónusz kifizetésre számíthatnak a cargosok. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj
munkáltató által nyújtott támogatása a 0,75%-ról 1,5%ra emelkedik január elsejétől. A VBKJ keret
összege 2016-ban szintén 450000 forint lesz.
Az aláírás után a tárgyaló felek pozitívan értékelték ezt a megállapodást, hiszen a korábban megkötött
középtávú megállapodás után egy szintén nagy fontossággal bíró egyezség született. Természetesen
lehetett volna jobb is de, ha figyelembe vesszük a társaság jelenlegi bevételi helyzetét, s a jövő évi
nem kedvező kilátásokat, akkor ez a megállapodás valóban pozitívnak tekinthető.
Zubály Bertalan
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Nagyotmondók
„A futball nem élet-halál kérdése; jóval fontosabb annál" –
mondta nagyon rég William „Bill” Shankly, a Liverpool
egykori vezetőedzője, menedzsere. Nem is olyan régen
kételkedtem volna szavaiban, de mára sokat fejlődtem, és
bár szerintem érdemes óvatosan kezelni a nagy
mondásokat, azt hiszem, valahol igaz állításról van szó.
Meg az is igaz, nem mindegy, kinek miért fontosabb akár
az életnél is a foci, mindenesetre az jó, hogy kijutottunk az
EB-re annyi év után. De az sem rossz, hogy még több év után, vagy
inkább először nemrég együtt énekelték az angol szurkolók a franciákkal a
Marseillaise-t egy barátságos meccsen, ráadásul a londoni Wembley-ban.
Nagyokat mondani tudtak arrafelé nők is, mint például Margaret Thatcher,
néhai konzervatív brit miniszterelnök. Az egyik kedvencem imígyen
hangzik: „A szocializmussal az a baj, hogy előbb-utóbb elfogy a mások
pénze.” Mit tagadnánk, tudott valamit, mert úgy rémlik, a vége felé valóban
elfogyott. De csak óvatosan a nagy szavakkal, főleg semmiképp ne akarjuk
lefordítani a mára! Még a végén úgy járunk, mint aki ördögöt pingált a
hálószoba falára. Azt mondják, lemászott.
No, de a mieink sem kezdők, mert régebben sem csak nagyokat álmodtak
eleink, ős is szerettek – és milyen sikeresen – nagyokat mondani. Így tett
Arany János is, aki szerint „Önnön bogarába szerelmes mindenik.”
Mármint a korabeli nyelvművelők meg helyesírás-kitalálók, de attól tartok,
ismerünk mi is olyan embereket, akikben rejlik némi hajlam az ilyesmire.
Akik bármikor megesküdnének a kisujjunkra, hogy csakis nekik lehet
igazuk. Ha mégis elakadnánk, végső esetben az is megteszi, ha nyitott
szemmel és vidáman a tükör elé állunk.
Tudott Deák Ferenc is, nem véletlenül volt „a haza bölcse”. Egyik gyöngyszem
tőle: „Ha tőlem függene, a sajtótörvénynek csak egy paragrafusa volna: hazudni
nem szabad.” – jelentette ki egy alkalommal, és milyen kár, hogy a médiára
vonatkozó törvényekből annyi paragrafus között sosem maradt hely ennek
mondatnak. De érdemes arra is gondolnunk, hogy lehetne az egymondatos
törvény betartani. Hiszen ahhoz, hogy az újságok sose hazudjanak, az is kell,
hogy mindenki igazat mondjon, akik tetteivel, szavaival megtöltik a
szerkesztőségek a lapokat. No és kik állnak a középpontban, ha nem a
politikusok, vagy hozzájuk köthető történések? És máris helyben vagyunk,
folytatódhat a toporgás, vagy mielőbb ismerkedjünk meg az igazmondó
juhásszal.
Találhatunk, persze vidámabb szólásokat is,
mondjuk Rejtő Jenő művei igazi kincsesbányák
mind egy szálig. A tizennégy karátos autó címűből
például megtudhatjuk, hogy az egyik matróz „még
huszonegy éves sem volt, midőn elnyerte a fizikai
Nobel-díjat”. A ravaszabb vasutasok máris kórusban
mondják, semmi gond, úgyis jobban tudunk ultizni,
mint a fizikusok.
Dolhai József
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TERÜLETI SPORTNAP
MIKULÁSKUPA
2015. december 05-én (szombaton) 09.00 órától Területi Sportnapot
rendezünk.
A Területi Sportnapra a Záhonyi Területi Képviselethez tartozó
alapszervezetek sportolóit, versenyzőit és családtagjaikat várjuk szeretettel.
A területi sportnapon:
-

férfi teremfoci,
egyéni sakk és
ulti kártyajátékokban mérhetik össze a jelentkezők ügyességüket és
tudásukat.

A Záhonyi Területi Képviselet Sportnapjának színhelye:
V. sz. Általános Iskola
Kisvárda
Nevezni sportáganként az alapszervezeti titkároknál, a mellékelt nevezési
lapokon lehet 2015. november 29-ig.
Egyéb tudnivalók:
 Az egyéni és csapatversenyeken induló VSZ tagok és családtagjaik a
sportversenyekre díjmentesen nevezhetnek.
 Csapatversenyre nevezést a helyszínen nem fogadunk el.
 Ellátást a verseny helyszínén biztosítunk (ebéd egytálétel, üdítő).
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HUMORSAROK
NŐSÜLNI KÉNE
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 kalap sz@rt egyedül???

UTOLSÓ KÍVÁNSÁG
Zuhanni kezd az utasszállító repülőgép az óceán felett. A kapitány beleszól a
mikrofonba: Hölgyeim és Uraim! A gép sajnos zuhan. Senki sem fogja túlélni a landolást!
Döbbent csend. Egyszer csak felpattan egy nő, és ordítani kezd: Valaki éreztesse velem
utoljára, hogy nő vagyok! Erre egy férfi leveti ingét és oda kiállt:
– Tessék kisanyám, vasald ki!!!
Balogh Attila
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