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Gyergyószék napilapja

Megkérdeztük olvasóinkat
Ön követ valamilyen sorozatfilmet? Mennyire ragaszkodik ahhoz, 
hogy minden részt megnézzen?
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A legtöbb ember volt már legalább 
egyszer kávézóban, esetleg bárban, 
kerthelyiségben, és megivott valami 
kedvére valót. A kánikulában lehetett az 
egy hideg sör, tea vagy gyümölcslé, de 
akár kávé is, hogy koncentrálni tudja-
nak a munkahelyükön, és ne bóbiskol-
janak el minden öt percben. Tehát ki-
választanak egy kávézót, keresnek egy 
megfelelő helyet, akár a teraszon, akár 
bent az épületben, és várnak. A pincér 
vagy a pincérnő hamar érkezik, idejük 
sincs meggondolni, mit is szeretnének 
inni, de a kiszolgáló kedvessége kárpó-
tolja önöket. Rendelnek egy jó kávét, 
amit a mosolygós pincér fel is szolgál. 
Van, aki csodálkozik is: hogy lehet ilyen 
kedves és vidám mindenkivel? 

Mi, akik az asztalnál ülünk, nem is 
tudjuk, egy pincér mennyi mindent átél 
egy nap alatt. 

Barátnőm pincérnőként dolgozik 
egy nagynak mondható városban. Két 
napot reggeltől estig lehúz, utána két 
napja szabad, ha esetleg egyik kollé-

gája meg nem kéri, hogy ugorjon már 
be helyette egy-két napra, amíg ő az 
ügyes-bajos dolgait intézi. Ebből az 
lesz, hogy nyolc napon keresztül egy-
folytában csak ő dolgozik. Erre néhá-
nyan talán azt mondanák: „Mégis mi a 
probléma ezzel? Hiszen nem a tűző na-
pon dolgozik egy hatalmas épület tete-
jén.” Nem, de azt kevesen tudják, hogy 
mennyi munka hárul rá nap mint nap. 
Ha vége a műszaknak, és végre vala-
hára az utolsó vendég is elmegy, neki 
kell elszámolnia, ki kell takarítania és 
be kell zárnia a kávézót, utána mehet 
csak haza. Nagyjából mindenki tisztá-
ban van azzal, hogy mikor van záróra 
egy kávézóban, nyári időszakban. Arról 
már ne is beszéljünk, hogy mosogatnia 
is neki kell, de hoppá, meleg víz nincs, 
nem is lesz, jobb ha beszerez egy gu-
mikesztyűt, ha jót akar magának. 

A főnök-alkalmazott kapcsolatról is 
szólnunk kell pár szót. A viszonylag fiatal 
főnök készséggel megengedi, hogy alkal-
mazottai cserélgessék egymás között a 

műszakokat, a lényeg az, hogy valaki min-
dig legyen a pultnál. Ha valamiből hiány 
van, és neki nincs ideje feltölteni a kész-
letet, majd a pincérnő elugrik a boltba és 
megveszi azt ami kell, de ha éppen nem a 
legolcsóbbat választja, azért letolás jár. 

Egy pincérnő minden nap emberekkel 
találkozik, nem gondolnánk, hogy eset-
leg veszélybe is kerülhet, és most nem 
feltétlenül a túlzottan ittas állapotba 
kerülő urakra célzok. Barátnőm többek 
közt egy olyan olyan esetet is elmesélt, 
amelyet döbbenten hallgattam. Egy átla-
gosnak induló napon egy úriember meg 
szeretett volna inni valamit a kávézó 
teraszán, de haragosa ezt nem hagy-
ta, saját autójával hajtott be a teraszra, 
veszélyeztetve ezzel több ember, köztük 
gyerekek életét is. Szerencsére senkinek 
nem esett baja, de ezt a napot biztosan 
sosem felejtik el.

Tehát hogyha kávézóba mennek, és 
a pincér talán nem olyan kedves, mint 
ahogy azt elvárnák, ne haragudjanak 
rá, ki tudja, mit át nem élt már aznap. 

Mi lehet egy fáradt mosoly mögött?

ILLUSZTRÁCIÓ

 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got,
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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Napjainkban a televízió szá-
mos sorozatot közvetít, 
amelyeket gyergyószéki 

olvasóink is figyelemmel kö-
vetnek. Ahogy mindig, most is 
akadnak kivételek, akik azt ír-
ják, egyáltalán nem néznek so-
rozatokat, van aki tévét sem, 
főleg a nyári időszakban.

Sorozatkedvelők

Olvasóink egy része külö-
nösen szeret sorozatfilmeket 
nézni, ezért érthető módon egy 
részt sem szeretnének elsza-
lasztani. „A sorozatfilm eseté-
ben igyekszem minden részt 
megnézni, hogy a következetes, 

szórakoztató eseményeket kö-
vetni tudjam”; „Én az Éjjel-nap-
pal Budapestet nézem, mert 
mindig történik valami új do-
log”; „Fatmagül, Barátok közt és 
a Megtört szívek a kedvenceim”; 
„A Fókusz közszolgálati maga-
zint és a Tények hírműsort szok-
tam napirenden megnézni”; „Én 
a jó filmet szeretem nézni, és 
a Maradj talpon, Mónika Show, 
Balázs Show, Kék fény, ami jó 
még, a híreket is a magyar adón”; 
„Vannak jó sorozatfilmek a Duna 
Tv-ben, azt nézzük a feleségem-
mel”; „Szoktam követni, mert 
akkor érdekes, ha a sorozat min-
den részét megnézem, például a 
Hegyi doktor sorozat.”

Akadnak olyanok is, akik 
nem bánják, ha kimarad egy-két 
epizód. „Két sorozatot követek: 
A múlt árnyékában és Fatma-
gül. Nagyon ragaszkodom hoz-
zájuk, de azért megesik, hogy 
egy-két rész kiesik”; „Szeretem 
a sorozatokat, de nem baj, ha 
kimarad egy rész”; „Krimit és 
családi sorozatokat nézek, az 
elsőnél nem függnek össze a ré-
szek, így nem baj, ha valamelyik 
kimarad”; „Követek sorozatot, 
de nem ragaszkodom. Ha időm 
van rá megnézem, ha nincs, el-
marad”; „Néha egy-egy jót meg-
nézek, de ha kiesik, semmi 
gond”; „Majdnem mindig sikerül 
megnéznem, de ha nem, az se 

baj, lehet majd következtetni” – 
írják olvasóink.

Akik nem néznek sorozatfilmeket

„Semmilyen sorozatot nem 
nézek, mert nincs időm nyáron, 
és idegesít, ha kimaradnak ré-
szek”; „Nem igazán nézek, nem 
vagyok a tévé rabja, főleg nyá-
ron”; „Nem követek semmiféle 
sorozatot”; „Ritkán, mert a rek-
lámok halálba kergetnek”; „Ez-
előtt néztem, de annyira lekötött, 
idegesített, hogy már nem nézek. 
Nézem a tévét, de nem soroza-
tot”; „Semmilyen sorozatot nem 
nézek” – olvashatjuk szelvény-
beküldőink válaszait. 

Általában az nézi a sorozatokat, akinek elég ideje van erre a mindennapos kikapcsolódásra




