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Controller vicc karácsonyra
A controllerek áldozatkészen időrabló munkát végeznek. Ezért az életben sokmindenről lemaradnak. Mivel nagyon ritkán jutnak el egy moziba, ezért
összefoglaltuk azokat a dolgokat, amit csak a rendszeresen mozibajárók tudhatnak.
- Az összeütköző autók majdnem mindig kigyulladnak, majd felrobbannak.
- A férfi a fájdalomnak legcsekélyebb jelét sem mutatja, amikor borzalmas módon összeverik, de azon nyomban összerándul, amikor egy nő megpróbálja
kitisztítani a sebeit.
- Minden rendőrségi nyomozás során legalább egyszer szükség van arra, hogy a nyomozó meglátogasson egy sztriptízlokált.
- Minden ágyon L alakban kivágott takaró van, amely a nőt a hónaljáig betakarja, míg a mellette fekvő férfinek csak a derekáig ér.
- Bárki le tud szállni egy repülőgéppel, ha szóbeli eligazítást kap hozzá.
- Egy épület szellőztetési rendszere kiváló búvóhely, soha senkinek eszébe nem jutna, hogy valakit ott keressen, és ezért lelepleződés veszélye nélkül az
épület egyik részéből a másikba tud mászni.
- Minden párizsi ablakból az Eiffel-toronyra lehet látni.
- Minden bomba időzítő szerkezetének van egy olyan kijelzője, amely nagy, piros betűkkel jelzi, hogy a bomba mikor fog felrobbanni.
- A legvéresebb csatát is túl lehet élni, hacsak nem követjük el azt a hibát, hogy megmutatjuk valakinek barátnőnk fényképét, aki otthon vár ránk.
- Fizetéskor a taxiban a papírpénz kihúzásakor nem kell ránézni a pénztárcára, hanem egyszerűen csak ki kell egy pénzjegyet húzni, az eredmény mindig
pontosan egyenlő lesz a taxi útiköltségével.
- A konyhában nincsenek villanykapcsolók. Amikor éjjel a konyhába megyünk, a hűtőszekrényt nyitjuk ki, és annak a fényét használjuk.
- Egyetlen gyufaszál fényével egy stadionméretű teret is be lehet világítani.
- Mindig le lehet parkolni azelőtt a ház előtt, amelyet meg akarunk látogatni.
- Az olyan harcban, amelyet a távol-keleti harcművészetek szabályai szerint vívnak, nincs jelentősége annak, hogy a többiek jóval többen vannak nálad.
- Kapcsolódva az előzőhöz: ellenségeid türelmesen fognak várni a sorukra, és fenyegető pózban fognak körülötted táncolni, amíg le nem teríted a sorban
előttük állót.
- Ha elkezdesz, vagy befejezel egy telefonbeszélgetést, nem kell köszönni.
- Az anyukák minden reggel rutinszerűen tojást, sonkát és amerikai palacsintát készítenek a családjuknak, akkor is, ha se a férjüknek, se a gyerekeiknek nincs
idejük arra, hogy megreggelizzenek.
- Több mint nyolcszor lehet lőni a revolverrel utántöltés nélkül, hacsak a főhős nem számolja a lövések számát.
- Egy hitelkártyával, vagy egy hajtűvel minden zárat néhány másodperc alatt ki lehet nyitni, hacsak az ajtó nem egy lángokban álló épületben van, ahol egy
gyerek be van zárva.
- Minden szereplő, aki a rémálmából ébred fel, felül az ágyában és köhögni kezd.
 
Nem teljesültek a tervek? Vidítsa fel főnökeit, munkatársait!
És mivel itt a karácsony, Olvasóink egy ráadást is kapnak.

December vége felé sok cégnél derül ki, hogy sajnos nem sikerült elérni a kitűzött terveket. Elmarad a prémium, és a főnökök sötét tekintettel pattogtatják
beosztottjukat, vagy csendben visszahúzódnak irodájukba. Ha már a tényadatokat sem tudjuk tovább kozmetikázni, a jó controller ilyenkor beveti magát, és egy
vidám betéttel, jelenettel vagy egy számítógépes animáció elindításával oldja fel a hétköznapok szomorúságát.

Kedves olvasónk, ha Ön is kötelességének érzi, hogy felvidítsa kollégái hétköznapjait, látogasson el a www.muglet.com című weboldalra. Nincs más
tennivalója, minthogy beilleszti legszomorúbb főnöke vagy munkatársa fényképét a megadott helyen, és elindítja az animációt. A Controlling Világ
szerkesztősége a vadnyugati (Texas George) témájú animációt ajánlja. (Ne felejtse el bekapcsolni a hangszórót sem!)
 
 
 
 
A hírlevél az IFUA Horváth & Partners és a Controlling Akadémia támogatásával jön létre. Észrevételeit és javaslatait várjuk címünkön: controllingvilag@ifua.hu
Szerkesztő: Szukits Ágnes és Varga Polyák Csilla
Felelős kiadó: Radó István
 
Amennyiben le szeretné mondani a hírlevelet, kérjük, küldjön egy e-mailt – a tárgy rovatban a "Lemondom" megjegyzéssel – a következő címre:
controllingvilag@ifua.hu.
 
Amennyiben szeretné, hogy egy ismerőse is megkapja a hírlevelet, kérjük, küldje el ismerőse címét – a tárgy rovatban a "Jelentkezés" megjegyzéssel – a
következő címre: controllingvilag@ifua.hu.
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