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Minden jog fenntartva!

 

Munka a Parlamentben

 

A Budapesti Parlamentben már késő este van. A takarítónők épp takarítottak. A munkatársak
nagy része már régen hazament, a képviselők sem tartózkodtak már az épületben.

 

Csak Kubinyi Péter képviselő úr kellett, hogy benntmaradjon a Parlamenti hivatalában. Sürgős
munkája  akadt.  Egy  jövő  heti  előterjesztést  kellett  befejeznie,  mely  a  magyar  állami  hivatalok
informatikai biztonsága javításának javaslatát volt hivatott taglalni.Kubinyi képviselő úr a kormány
alá  rendelt  Informatikai  Államtitkárság  főosztályvezetője  és  lelkes  informatikus  aktivistaként
ismert.Emellett politikai babérokra is tört. Számos vállalatnál dolgozott már, mielőtt az Informatikai
Államtitkárság főosztályvezetője lett. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem programozómatematikusi
diplomájával a zsebében először kénytelen volt megelégedni első munkahelyével 1992-ben mely egy
akkor induló magyar középvállalat rendszergazdai állását jelentette. De Kubinyi nem panaszkodott,
mert egész jól  keresett akkori  állásában az akkori  átlagkeresetekhez képest.  Ráadásul szerelmi
szálak  fűzték  az  akkori  munkahelyéhez,  mert  sokat  kavart  a  vállalat  pénzügyi  részlegének
bérszámfejtő fruskájával. De a munkatársnő udvarlója rájött, hogy a barátnője Kubinyival csalja őt,
egy alkalommal megvárta Pétert a munkahelye előtt,  udvariasan, de határozottan elbeszélgetett
vele, s így vége lett eme kapcsolatának.

Szabadidejében  Kubinyi  Péter  rendszeresen  teniszezik,  amatőr  versenyeken  indul,  emellett
veterán autós találkozókra, és motoros találkozókra jár, tagja a Magyarországi Harley Davidson
Közösségnek.Tehát van egy méregdrága harley davidson motorja is. Ha kedve tartja, motorozik.
Szereti Gangsta Zolee és a Kartel zenéjét, de szívesen hallgat SP-t és Fluort is a kocsiban. Sokan
utálják, mert nyálas, sznob,gazdag köcsögnek tartják. Tény, hogy pénze van elég, szingli, csajozik és
szórja a pénzt. Az irigyein csak nevet, hadd irigykedjenek. Inkább irigykedjenek, mint sajnáljanak-
szokta volt hangoztatni.

 

Külsőre Kubinyi nagy súlyú, jól fésült, mindig jól öltözött, enyhe tokája van. Jelenleg korban
negyvenes évei közepén jár, félúton negyven és ötven között. A tenisszel és a fogyókúrákkal, amiket
rendszeresíteni  próbál,  akarja  súlyproblémáját  karbantartani.  De  azért  előfordul,  hogy
elhajlik,például amikor hivatali vagy parlamenti rendezvények, bulik vannak, s akkor ő elcsábul és
bőven fogyaszt a finom és drága étkekből.

 



Az első munkahelye után az egyik haverjával és egykori évfolyamtársával egy jövedelmező üzleti
vállalkozásba kezdtek, ez a kilencvenes évek közepén indult. Az akkoriban még újdonságnak számító
elektronikus  játékpiacra  szakosodtak.  Számítógépes  játékokat  gyártottak  egy  amerikai
megrendelőnek.  Az  amerikai  kapcsolatot  Kubinyi  hozta  még  az  első  munkahelyéről.

 

A vállalkozást azután Kubinyi  eladta,  mert az évfolyamtárs és haver Amerikába távozott,  és
Kubinyi egyedül nem akarta folytatni a bizniszt, macerásnak találta.

Ezután jobbnak látta,  ha  újfennt  elhelyezkedik  valahol,  s  kapcsolatrendszere,  illetve  családi
segítség révén sikerült egy nagyvállalat informatikai menedzseri székét megcsípnie. Itt el kellett
végeznie a Közgazdaságtudományi Egyetem posztgraduális gazdasági képzését. Ő elvégezte ezt a
képzést,  és  évekig  dolgozott  ennél  a  vállalatnál,  zsíros  fizetésért.  Itt  szert  tett  rengeteg  új
kapcsolatra,  többek  között  politikaiakra  is,  melyek  egy  részének  aztán  köszönhette  jelenlegi
képviselői állását, illetve főosztályvezetői kinevezését.

 

Innen is még átnyergelt néhány céghez, nagyvállalathoz. Sok volt az állami cég ezek között. Így
jól járt, mert ugródeszkát kapott a mostani pozíciójához. De dolgozott multiknál is. Jól érezte magát
mindenütt, kiválóan alkalmazkodott a multipatkány léthez.

 

Elvei  nem voltak  Kubinyinak,  a  nőkre  sokat  költött,  megtehette,  mert  nem akart  családot
alapítani, szereti a szabadságot. Színházba csak sznobizmusból jár, olvas könyveket, de a kultúra
veleje nem izgatja. Társaságban hangoztatja olvasmányait, és felületes kultúrsznobként, sekélyes
félműveltként tekinthetnek rá sokan, talán még a társaságában is.Szakbarbár.

 

Újabban számára teljesen természetesnek tűnik, hogy pókerezni kezdett. Vagy a haverok lakásán
játsszák a pókerpartikat nagy tétekben természetesen, vagy a proccos pókerszalonokban.

 

Mostani partnere nagy sífanatikus, ezért Kubinyi úr rá kell, hogy szokjon a síelésre is. Egyenlőre
még  csak  tanulja  Ausztriában  telente,  síoktatóval.Nem  örül  neki,  mert  fél  a  síeléssel  járó
maceráktól:puhány  alkata  miatt  a  balesetektől,  a  magaslati  légszomjtól  és  az  ezzel  járó
rosszullétektől, az intenzív igénybevételtől. De a nőkért mindent. Barátnője szerint édesen, saját
maga szerint kelletlenül és esetlenül csetledezik, botladozik a sílécekkel. Utálja az egészet, úgy
ahogy van.

Viszont  Margó,  a  barátnő,  csinos,  szép  arcú,  huszonéves  lány  remekül  síel.  Mindemellett
snowboard magyar bajnok is. Huszonnyolc éves, bölcsészlány, meg festőművész, filozófiát és olasz
nyelvet tanul, előtte már elvégezte a Képzőművészeti Egyetem festészet szakát. Módos családból
származik, az apa az egyik nagy, finn légitársaság magyarországi képviselője,  Margó édesanyja
pedig egy jól menő, belvárosi képzőművészeti galéria tulajdonosa. Mindemellett Margó azonban
szabadúszó  grafikus,  reklámgrafikákat  készít  megrendelésre,  illetve  webdesignerkedik  is.
Alkalmanként.

 



Margó és Kubinyi pont Margó édesanyja galériájában jöttek össze egy menő szobrászművész
kiállítás megnyitóján. Az édesanya már ismerte Kubinyit korábbról, s bemutatta a lányának, aki pont
ottvolt ezen a megnyitón, pont akkor szakított előző pasijával, Kubinyi meg pont csak kúrogatott egy
parlamenti irodistát. Margónak imponált Kubinyi mackós alkata, nagyon édinek találta a férfit, s első
blikkre megtetszett  neki  Kubinyi  Péter.  Ráadásul  amikor megtudta,  hogy a férfi  politikus,  meg
államtitkársági  főosztályvezető,  az  betette  Margónál  a  bolhát  a  bugyiba.  Erre  aztán  azonnal
nedvesedni kezdett Margó, és maga előtt látta Kubinyi vastag pénztárcáját is, szokása szerint.

Margó előző pasija egy műrepülő világbajnoki harmadik helyezett és felkapott síoktató volt. Azért
szakítottak  nemrégen  Kubinyival  történt  találkozása  előtt,  mert  Margó  egy  közös  ismerőstől
megtudta, hogy a barát hogy baszta meg a reptér igazgatójának titkárnőjét a repülőgép hangárban.
Mivel Margó inkább önérzetes mint féltékeny, és nőtársait általában magánál alacsonyabb rendűnek
tartotta,és tartja, a szakítás ezután teljesen természetes volt számára.

 

Kubinyi egy asztali lámpa fénye mellett dolgozott az irodájában. A parlamenti iroda egy tágas,
elegánsan berendezett iroda. A bútorok is jó minőségűek és elegánsak. Megcsörren Kubinyi mobilja.
Kiírja a számot. Margó hívja.

 

-Szia szivecském-szól bele, miután Kubinyi felveszi. –mizújs?-kérdezi tőle.

 

-Szia bébi. Munka, munka, munka.

 

-Nekem meg vizsga, vizsga, vizsga. A rohadt életbe-mondja Margó. Pedig franciázhatnánk az
ágyamban. Ehelyett.

 


