Jegyzet 4.


Furcsa világot élünk, kedves hallgatóim. Olyan világot, ahol kiveszőfélben van az egymás iránti tisztelet, az alázat, a másik munkájának megbecsülése. Hogy miért mondom ezt? Azért, mert itt nálunk, a Puszta Rádióban is történnek olyan események, ami miatt magyarázkodnunk, esetleg szégyenkeznünk kell. 

Kedden délután a Lámpás című műsorunkban rádiónk vendége volt, Mayer József ezredes úr, Kunszentmiklós város rendőrkapitánya. Az egyórás műsor alatt rádiónk vendége és a kedves hallgatók semmi mást nem hallhattak, mint fúrást és kalapálást. A zajok a külső helységből hallatszottak és egyik rádiós kollégánk Garamszegi Balázs, Kuvasz okozta azokat. A műsor vezetője természetesen megkérte Balázst, hogy mivel élő műsor folyik, függessze fel tevékenységét arra az egy órára. Kuvasz erre azt felelte, hogy őt ez nem érdekli, ő most ér rá. A többit tudjuk. A fúrás és kalapálás folytatódott, élvezhetetlenné, érthetetlenné téve a műsort. Azt a műsort melynek magas a hallgatottsága, hisz bűn és baleset megelőzésről szól, és ez az a téma, mely mai világunkban kiemelten fontos szerepet kell, hogy kapjon, mint a rádióban, mint más fórumokon.

Mindamellett a kapitány úr kevés szabadidejéből szentelt ránk időt, hogy kifejtse véleményét számunkra érdekes dolgokról. Ezt a műsort tette, kalapálta, fúrta tönkre Kuvasz kollégánk, tiszteletlenségből és nem törődömségből.
Megsértve ezzel tisztelt hallgatóinkat, megsértve ezzel a kapitány urat, és semmibe véve műsorvezető kollégánkat. 

Megjegyzem, az esetről én semmit sem tudtam aznap estig, mivel Kecskeméten voltam, vételkörzeten kívül. És milyen érdekes ez, kedves hallgatóim, nem is Krisztina mesélt nekem, hanem egy hallgató telefonált rám, és kérdezte meg: hogy fordulhat ez elő? Amikor elmondtam, hogy én nem hallottam, akkor természetesen elmesélte az egész sztorit, amit később a Krisztina megerősített. Csendben jegyzem meg, hogy műsorvezető kolléganőm a mai napig röstelli az esetet, mert egyszerűen nem tudja hova tenni azt, hogy egy nála jóval fiatalabb kolléga lejáratta őt felettese a rendőrkapitány, és a hallgatók előtt. És még mindig azon gondolkozik, hogy vajon a Kuvasz miért tette tönkre a műsorát?
Hogy miért nekem telefonált a kedves hallgató? Nem tudom, de mindig engem tárcsáznak ha probléma van a műsorokkal. Pedig én sem tulajdonos, sem vezető nem vagyok. A tulajdonos a Felső Kiskunsági Közösségi Munkások Egyesülete, a Puszta Rádió vezetője pedig Szilágyiné Lucy. Én csak egy egyszerű műsorvezető vagyok, mint az itt dolgozó többség, akik alázattal, legjobb tudásuk szerint készülnek műsoraikra. Sajnos néha keverednek közénk béka feneke alatti értékrenddel rendelkező, tiszteletlenül viselkedő kollégák. Nem a mi tisztünk kiszűrni őket. A mi tisztünk az, hogy felvállalt műsoraink rendben lemenjenek, a többi a vezetőség dolga

Egyébként van a rádiónak egy belső szabályzata, ahol ezek a dolgok le vannak írva, és a műsorvezetők, köztük a Kuvasz is aláírta, hogy tud róla, tudomásul vette. Tetszenek érteni? Le kellet írni azt, hogy élő műsort nem zavarunk sem beszéddel, sem zajjal, sem másképpen. Szerintem ezt és az ehhez hasonló tiltásokat le sem kellene írni, mert értelmes embereknél ez írás nélkül is működik. Mondom, értelmeseknél. Tehát, leírtuk, de arra nem számítottunk, hogy van közöttünk olyan is, aki csak olvas, ha ugyan olvas, és nem ért.     

Azért érdekességként elmesélek még valamit. Készülünk a Gyütt-Mönt világ című tahóság sónkra. Amikor megkérdeztem a Kuvaszt, hogy vállal-e benne feladatot, akkor azt felelte, hogy nem, mert az ő értékrendje nem engedi meg, hogy ilyen műsorban szerepet vállaljon. Nem tudtam hirtelen hova tenni a dolgot, nem tudtam mit is jelent Kuvasz értékrendje. Most már tudom. Az ő értékrendje egyenlő a Puszta Rádió hallgatóinak, vendégeinek, és műsorvezetőinek semmibe vételével, egyenlő a tiszteletlenséggel, és egyenlő a semmivel sem magyarázható, pökhendi viselkedéssel.  

Magam, és a Puszta Rádió kollektívája nevében elnézést kérek Mayer József ezredes úrtól, Kunszentmiklós város rendőrkapitányától, és elnézést kérek a kedves hallgatóktól, hogy ez előfordulhatott nálunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. 



