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„Csalogány” 

• Az év első napján megnéztem a Bécsi Filharmonikusok újévi 
hangverseny-közvetítését, majd emelkedett hangulatban elin-
dultam a kert felé, hogy összeszedjem az elmúlt évről megma-
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radt szétszórt kutyagumikat és a szomszédoktól átlőtt petárda-
maradékokat. A fejemben még zsongtak a gyönyörű keringők 
dallamai, de a teraszlépcső sajnos le volt fagyva és én mázsás 
zsákként „tudom-dom-dom” módon landoltam a kertben. 
Esőember lettem. Kisebb zúzódásokkal megúsztam, sőt, végül 
még fát is tudtam aprítani a kandallóba. Ha a pozitív oldalát 
nézem a dolognak, akkor az év első napja nagyon eredményes 
volt. Sok feladatot elvégeztem és még nem is estem pofára… 
Két nap múlva azonban elmondhattam a kék és zöld foltok 
után, hogy feketeseggű lettem… 
 

• E-mail a televízióba: 
Kedves Győzike! 
Lidércálmok gyötörnek, és elkeseredésemben hozzád fordulok 
segítségül. 
Azt képzelem, hogy még mindig a régi jó szocializmusban élek 
és a te fantasztikus műsorodat nézem egy Videoton gyártmá-
nyú vadonatúj Kékes típusú TV készüléken. Illetve nézném, de 
sajnos egy hónap után elromlott és a Gelka szerviz embere át-
vételi elismervény ellenében elvitte, mindennek több mint két 
hete és én egyre rosszabbul érzem magam, azt hiszem elvonási 
tüneteim vannak. Este, amikor a munkából hazamegyek, első 
utam a nappaliba vezet, a TV távirányítója felé, hogy azonnal 
láthassam a Veled aznap történteket. De hiába nyomogatom a 
távirányítót, ha egyszer nincs hozzá készülék. Ekkor felhívom a 
szervizt, ahol napokig nem veszik fel a telefont, majd nincse-
nek bent szerelők, hívja később és még néhány variáció… Hí-
vom a jónevű „Corvin” Áruházat, ahol karácsonyi ajándékként 
vásároltam a TV-t, de ők a törvény szerint már nem illetékesek. 
Hiába kérdezem, hogy miért kötnek szerződést olyan szerviz-
zel, amely 2 hét alatt sem tud megjavítani egy agyonreklámo-
zott terméket. 
Hiába kérdezem, hogy miért forgalmaznak olyan terméket, 
melyhez új korában sincs alkatrész. 
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Hiába kérdezem, hogy a méregdrága készülékre kötött drága 
biztosításommal a jelen helyzetben mit tudnék kezdeni, csak 
vállvonogatást látok és kuncogást hallok. 
Ha olykor megnyugszom néha, akkor rájövök, hogy ez nem is 
olyan lidércálom: Nem a régi jó szocializmusban vagyok, ha-
nem napjaink kapitalista álomországában. 
Nem a „Kékes” típusú TV romlott el, hanem az „X” típusú 
plazma TV-m. Nem a Gelka szerelője vitte el több, mint két 
hete, hanem „Y” Kft-é. Nem a Corvinban vettem, hanem a 
„Z” áruházban. Mindezek tetejében olyan valós világban va-
gyok, ahol számos cégnél tanítanak alapvető üzleti ismereteket 
és külön tréningeken sajátítják el a vevőkkel való bánásmódot. 
 
Kedves Győzike! 
Arra szeretnélek kérni, hogy legalább E-mailben számolj be az 
elmúlt hetek eseményiről. Azt még láttam, hogy a csodálatos 
festményt milyen ügyesen felszerelted a falra, de onnan sajnos 
szó szerint se kép, se hang… Ha majd megint lesz valaha TV-
m, akkor megkérem a műsorszerkesztőket, hogy sugározzanak 
egy összefoglalót a Veled történtekről. De az is lehet, hogy 
nem bírom tovább. Elmegyek az Ecserire és veszek egy jól 
működő 40 éves Kékes típusú készüléket és attól kezdve min-
den visszatér a régi kerékvágásba. 
(címzettek: TV, áruház, szerviz) 
Köszönettel és üdvözlettel. 
Három hét TV-megvonás alatt kezdett rendbe jönni a házas-
életünk, esténként TV-nézés helyett kezdtünk beszélgetni egy-
mással. Az e-mail elküldését követően azonban fél órán belül 
csörgött a telefonom: 
– Itt „Győzike” beszél, de nem a TV-ből, hanem a szervizből. 
– Azt szeretném mondani, hogy fáradjon be hozzánk, mert 
vissza kívánjuk téríteni a teljes vételárat, amin tud egy új TV-t 
venni… 
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• A nyolcvanas években még javában dúlt a hiánygazdaság. Min-
dig az hiányzott az üzletek polcairól, amire az embernek éppen 
szüksége volt. 
Történt egyszer, hogy lakásfelújítás során a nagy igyekezetben 
eltört a WC-csészénk, ami meglehetősen kínosan érintett min-
ket, olykor humoros jeleneteket előidézve. 
Természetesen sehol sem lehetett kapni hátsókifolyású csészét, 
bejártam a fél országot, sikertelenül, míg végre a sok riasztott 
ismerősöm közül az egyik örömmel értesített, hogy sikerült 
kapnia hátsókifolyásút. 
Azonnal beépítettük, így megoldódott a régóta fennálló 
sz…erencsétlen helyzet. 
Az ügyes beszerző néhány nap múlva felhívott és érdeklődött, 
hogy minden rendben van-e? 
Ó – mondtam – köszönöm a segítségedet. Nagyon hálás va-
gyok Neked, olyannyira, hogy ahányszor ráülök, mindig Te 
jutsz eszembe… 
 

• Éjszaka 3 óra. Egészségügyi séta a házban. A sötétben furcsa 
zajt hallok. Megállok, hallgatózom, majd egyszer csak egy ide-
gen női hang is megszólal gépies hangon: 
Most… forduljon… jobbra! 
Félálomban rémület fog el, villanyt kapcsolok, mire minden 
megvilágosodik. 
Az első zörej a rádióvezérléses faliórától származik, zakatolva 
pont ekkor állt vissza 3-ról 2 órára. 
A második a bekapcsolva felejtett GPS berendezés, amely szin-
tén átállt, és amely így adta tudtomra, hogy máskor illik kikap-
csolni éjszakára. 
 


