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Egy hét az RCH-nál
A múlt hét is mozgalmas volt Cargonál, hiszen a korábbi megállapodásnak
megfelelően a létszám egyeztetések és a középtávú megállapodás tárgyalása
folytatódott. A csoportos létszámleépítés bejelentésének elkerülése érdekében a
munkáltató minden érintettel személyesen is találkozott, és igyekezett személyre
szabott programot ajánlani. Ismereteink szerint az érintett hatvan főből öt kolléga
kivételével mindenkivel sikerült megállapodni, akik a Cargo 40 plusz vagy a Cargo híd
valamelyikét választották személyre szabottan.
A középtávú megállapodás tárgyalásán a
munkáltató átadta az általa elkészített tervezetet. Sajnos azt kell
mondanunk, hogy az öt fejezetből kettő, a foglalkoztatásra és a
Kollektív Szerződésre vonatkozó teljesen elfogadhatatlan
számunkra. A másik három fejezet tárgyalási alapnak jó lehet,
de itt is jelentős változások szükségesek ahhoz, hogy a tárgyaló
felek megállapodjanak. Ennek érdekében a munkavállalói oldal
is megküldte a VASZ által elkészített tervezetet, amit hétfőn, az
első tárgyalási napon ismertetünk a munkáltatóval.
Zubály Bertalan

Közmédia
Szép tavaszi ünnepünkön, ahogy jó előre beharangozták, elindult a „megújult”
közmédia. Gondoltam, adok nekik egy esélyt, bele-bele néztem, hátha történt
valami kisebb csoda, és nézhető lesz az öt adó valamelyike. Sok mindent
megértem már, így nem sokkolt annyira, hogy ami rossz volt, az még rosszabb lett.
A hírcsatornának nevezett műsorsáv 24 órában ismétli a híradóját, természetesen a
vezérnek 5-10 percet szerepelnie kell, aztán a fullajtárjai és „tudósai” próbálják
magyarázni a bizonyítványt. A fennmaradó időt pedig arra fordítják, hogy a
kereskedelmi csatornák nyilvánosságra hozott híreket cáfolják, letagadják, félremagyarázzák, elbagatellizálják. Felüdülésként jön az időjárás jelentés, ami egy rossz kabarénak sem
volna jó, mert a manöken kislány három perc alatt képes minimum húszszor belebakizni (a súgógép
nem segít?). Az Útinfó már csak a porcukor a szamócán, főleg a helyszíni bejelentkezésekkor.
A többi négy adó szinte egyszerre
ismétli meg az első híradóját, vagy a
kívánságkosarát.
Talán
csak
a
harmadik, ami a régi műsorokkal némi
szint visz a szürkeségbe. Nem maradt
más hátra, mint az örök vita tárgya barátomhoz, a távirányítóhoz fordulni és elfelejtetni a tévével
ezeket a csatornákat (kivéve, ha F1 van), hiszen ha valaki akar, az talál sok más nézhető műsort.
Azért a kisördög még birizgálja agytekervényeimet, hogy az a nyolcvan milliárd meglehetősen borsos
ár azért, hogy olyan sikertörténetekkel tömjék az ország fejét, aminek a felének a fele sem igaz.
Közmédia? Közröhej.
Márta István
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Kampányoljunk? Kampányoljunk!
De csak figyelmesen! Egymásra, az
ellenfélre és persze önmagunkra.
Akármi lesz is a végeredmény, őrizzük
meg „arcunkat”, hiszen korántsem két
nap az élet. A jóslatoktól függetlenül a
jövő homályába vész, hogy kikkel fog a
győzelem, vagy épp a vereség egy
akolba terelni, márpedig élni, dolgozni a nagy nap után is kell. Talán még többet, meg
jobban is, mint előtte, ami úgy az igazi, ha másnap jól viseljük a választók és az ellenfelek, győztesek és
vesztesek tekintetét. Ha erre is összpontosítunk, tolhatjuk kedvencünk harci szekerét, a lényeg, hogy senkit
ne gázoljunk el, ám kerüljük mi is a szomszéd kerekeit. Tehát kampányoljunk, mert megkezdődött.
Mármint a nagy versenyfutás, vagyis a kampány körút.
Szakszervezetünk elnökét és alelnökeit a május idusán összeülő
Kongresszuson megválasztják, esetleg újraválasztják az arra hivatott
küldöttek. A jelöltek – némely tisztségre többen is – rajthoz álltak, és a
múlt hét keddjén izgatottan várták Debrecenben, vajon működik-e a startpisztoly. Úgy hírlik, durrant, és
elindultak a versenyzők, ki-ki a maga módján céljaik felé. A mikéntről vegyes mozaikot rakhatnánk össze,
utólag is reméljük, hogy korrektek voltak az első derbin a játékosok és a bírók egyaránt. No, de hogyan
kampányoljunk?
Elsőként arról kell döntenünk, kinek a szekere szimpatikusabb, bár ezen a figyelmesebbek már rég túl
vannak. Egyébként majd’ mindegy a szekér cifrasága, a másiknak úgysem tetszik majd, ezért fontos a
céltudatosság mellett az is, hogyan toljuk. Durván és erőszakosan, nem nézvén se jobbra, se balra, kerülve
illendőséget, paragrafusokat, szomszédaink tekintetét. Netán körültekintően és kíméletesen, tudván, hogy a
túloldal is szentül meg van győződve igazáról. De a kérdés leginkább az, hogy a választók miről vannak
meggyőződve, illetve miről szeretnénk meggyőzni őket.
Nehéz ügy, azon túl is, hogy ne csak magunkat kíméljük. Az első, ami meghatározza kampányunkat, hogy
kik a választók, kiket akarunk meggyőzni. Ha az istenadta nép, akkor ugye mindenkit, ami képtelenség,
inkább a többséget véleményét firtassuk. Egyszerűbb a helyzet, ha közvetett szavazás van, mint
esetünkben, amikor a küldötteket kell a kedvünk szerinti irányba terelni. No, ez sem diadalmenet, hiába
kevesebben vannak, mert nekik a küldőik akarata szerint kell – vagy kéne – szavazniuk, akik szintén sokan
vannak. Igaz, hallhatunk más véleményeket is, de bízzunk abban, hogy egy-egy kongresszusi küldött nem
egy-két küldő véleménye alapján ikszel majd. Hanem? – kérdezhetnénk, vagy kérdezhetik ők is.
Alighanem itt van a választási eredmény elásva. Mert vannak sokan, akik nem követték a ciklus folyamatait,
ők a küldöttekre hagyják a döntést. Akik viszont figyeltek az elmúlt években, azok sokszor részeseivé is
váltak a történetnek, amit saját sikereik, vagy kudarcaik alapján minősítenek, csakúgy, mint az abban részt
vevő jelölteket. Előbbi természetes, utóbbi csak logikusnak tűnik, hiszen a jelöltek munkája nem biztos,
hogy akkor volt jó, ha minden résztvevő kedvére tettek. Sokkal inkább akkor, ha magának a szervezetnek
váltak hasznára, és persze, a tagság érdekeinek. No, hát erről kell véleményt alkotniuk a voksolásra
jogosultaknak saját tapasztalataik, és a döntést rájuk bízó tagság véleménye alapján. Mindezt úgy, hogy
otthon hagyják személyes érdekeltségeiket, ha vannak, és kiiktatják egyéni szimpátiájukat, mert az
majdnem olyan szubjektív, mint a szerelem. Mindkettő magánéletünk alapvető része, ám a közéletben a
jövő végét hozhatja.
Ma a budapesti és a szegedi terület küldöttein a sor
bizonyítani, hogy nem csak szavakban vagyunk
demokratikus szervezet. Mi pedig drukkoljunk, hogy sikerül
nekik, mához egy hétre meg nekünk, hiszen akkor a
miskolciakkal a mieink várják majd a versenyzőket.
Remélhetőleg vidám, kellemes, tavaszi jó időben és
hangulatban, amiről egy kedves tanács szerint írnom kellett
volna ma. Szerintem azt tettem, hiszen a tavasz mindig a
jövő kezdete.
Dolhai József
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HUMORSAROK
HABZÓ ÉLVEZET
Szása találkozik Vologyával, és kérdezi tőle, hallott-e már a szexszappanról.
– Miről? – néz rá kíváncsian Szása.
– Tudod, lehet kapni a Gum áruházban. Én is vettem, este lefürödtem vele, és az asszonnyal öt
órán keresztül együtt voltam.
– Mond pontosan, hol is lehet kapni?
– A Gum áruházban, a második emeleten, jobbra a harmadik polcon.
Szása elmegy az áruházba, de eltéved, és összekeveri a polcokat. Tévedésből babaszappant vesz.
Amikor újra találkoznak, Vologya kérdezi, hogy kipróbálta-e a szexszappant.
– Igen.
– És mit szólt a feleséged?
– Hmm, bevett negyven grammot, büfizett kettőt, és aludt tíz órát...

Új kiskakas kerül a baromfiudvarba, és azzal a lendülettel munkához is lát. Senkit nem kímél,
pulykát, kacsát, libát sem.
– No, ennek nem lesz jó vége, fiacskám – figyelmezteti az öreg kakas fiatal társát, de az rá sem
hederít. Másnap reggel az öreg tarajos szomorúan látja, hogy a fiatal kakas a szemétdomb tetején
ki van nyúlva, és felette köröz egy keselyű.
– No, lám – csóválja fejét az öreg – megmondtam én, hogy ez a sok szex semmi jóra nem vezet!
– Csönd legyen! - suttogja mérgesen a kiskakas egyik szemét felnyitva – nehogy elriaszd nekem!!!
Balogh Attila
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