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Szalai Zsolt: Hivatali levelek 

„Bizonyos találkozások titokzatosak és ezért megfejthetetlenek.” - Salamon Pál 

 

Feladó: Szabóné dr. Kőszegi Tünde- Címzett: Harkai Áron Tibor - Dátum: 2021.07.30. 9:17 

Tárgy: adattábla járások - Mellékletek: Szomorkai Járás – adattábla2107.txt 

Tisztelt Harkai Áron Tibor! 

Mellékelten küldöm a - HO-01/TR/0121-3/2021. iktatószámú Tájékoztatás kérése 

tárgymegjelölésű levelükre válaszolva – a Szomorkai Járási Hivatal kitöltött adattábláját.  

Ui: Ugye Ön volt ott július elején Budapesten a Tertius Hotelben megtartott 

személyiségfejlesztő-kommunikációs tréningen? Nagyon tetszett az okfejtése, mikor az 

önismeretet és az irodalom szerepét párhuzamba állította… Minden elismerésem az Öné. 

Szabóné dr. Kőszegi Tünde 

Hatósági szakügyintéző 

Hont Megyei Kormányhivatal - Szomorkai Járási Hivatal 

 

Feladó: Harkai Áron Tibor - Címzett: Szabóné dr. Kőszegi Tünde - Dátum: 2021.07.30. 9:21 

Tárgy: Vá: adattábla járások  

Tisztelt Szabóné dr. Kőszegi Tünde! 

Köszönöm a táblázatot.  

Ui: Remélem, a második alkalmon is találkozunk a jövő héten, és beszélgethetünk az 

okoskodásomról és az irodalomról… 

Üdvözlettel: 

Harkai Áron Tibor 

Számviteli referens 

Hont Megyei Kormányhivatal 

 

Feladó: Harkai Áron Tibor - Címzett: Szabóné dr. Kőszegi Tünde- Dátum: 2021.08.06. 7:45 

Tárgy: múlt félévi adatok  

Kedves Tünde! 

Kigyűjtené a múlt félév adatait az osztályvezető asszony tegnap átküldött útmutatása alapján? 

Ui: Mérhetetlenül jól éreztem magam az elmúlt két napban. Meglepő módon, amennyire nem 

szeretem a nyüzsgést, főleg a nyári melegben, Ön és a főváros elvarázsoltak. 

Amit pedig a képzésen mesélt, ahogy a válását és a fia „árulását” kezelte, őszintén lenyűgözött.  
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Remélem, hogy az utolsó alkalomnál is velem tart egy sétára, vagy inkább egy kávéra. Öreg 

vagyok már ekkora távokhoz… 

Üdvözlettel: 

Harkai Áron Tibor 

 

Feladó: Szabóné dr. Kőszegi Tünde- Címzett: Harkai Áron Tibor - Dátum: 2021.08.06. 12:43 

Tárgy: Vá: múlt félévi adatok - Mellékletek: Szomorkai Járás – 2021.I.félév.txt 

Kedves Áron! 

Mellékeltem a kért, kitöltött táblázatot! 

Ui: Nem tudom, volt-e már úgy, hogy valamit, régi ruhát, tárgyat felvitt a padlásra, eltett egy 

fiókba, azt gondolván: egyszer még jó lesz, pedig sejtette, hogy soha többé nem veszi elő. De, 

akkor, abban a pillanatban nem volt ereje kidobni, mert valamilyen emlék tapadt hozzá. Nos 

azt hiszem, ilyen volt az én házasságom is. Jó ideje egy dobozban porosodott fent a padláson. 

A sétát magam is élveztem, nagyon jól bírta, nincs miért szégyenkeznie. Az pedig, hogy megvált 

a zakójától és feltűrt ingujjban bandukolt velem Pesten végig, teljesen meggyőzött arról, hogy 

fel tud oldódni… S az, hogy ezt mellettem tette, megtisztelő volt. Más is látta már így?  

Remélem, nem voltam tapintatlan, mikor a felesége haláláról kérdeztem. Köszönöm az 

őszinteségét és a süteményt! Ön is ehetett volna. 

Tünde 

 

Feladó: Harkai Áron Tibor - Címzett: Szabóné dr. Kőszegi Tünde- Dátum: 2021.08.23. 14:07 

Tárgy: határozat másolat kérés 

Kedves Tünde! 

Legyen kedves megküldeni a HO-06/HGYF/00256-3/2021-es számú jogosultságot megállapító 

határozatukat beszkennelve.  

Ui: Várom a holnapot. Na jó, a képzés részét annyira nem. De Önnel találkozni öröm lesz! 

Üdv: Áron  

 

Feladó: Szabóné dr. Kőszegi Tünde- Címzett: Harkai Áron Tibor - Dátum: 2021.08.26. 07:57 

Tárgy: Vá: határozat másolat kérés Mellékletek: HO-06/HGYF/00256-3/2021.pdf 

Kedves Áron! 

Mellékelem a kért határozatot. Elnézését kérem, hogy csak most küldöm, de irattárból kellett 

visszakérnem. 
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Ui: És ezúton szeretném megköszönni – a mai nap hozta meg a futár – az Ön által küldött 

könyveket. Csodaszépek, némelyik, ahogy elnézem több, mint száz éves. Ígérem vigyázni fogok 

rájuk. Kicsit irigykedem a gyermekkora miatt – a történelem viszontagságait leszámítva; élvezet 

volt hallgatni, ahogy beszélt a szüleiről, a származásáról, az édesapja könyvtárszobájáról… 

Tényleg, megvan még az a ház? 

Üdv: 

Tünde 

 

Feladó: Harkai Áron Tibor - Címzett: Szabóné dr. Kőszegi Tünde- Dátum: 2021.08.26. 08:01 

Tárgy: Vá: Vá: határozat másolat kérés 

Kedves Tünde! 

Köszönöm a határozatot, intézkedem a kifizetésről. Egy ismerősöm miatt kérdem: jól tudom, 

ma délután nincs ügyfélfogadásuk, ugye? 

Ui: A ház és a könyvtárszoba is megvan. Szüleim halála után itt laktunk a feleségemmel 27 évig. 

Most egyedül élek benne.  

Tünde! Tudom, hogy nem régóta ismerjük egymást, de mivel lezárult a tréning, s ilyesformán 

már nem találkozhatunk, hadd vegyem a bátorságot, hogy megkérdezzem (mert vénülő fejemmel 

nem tudom, hogy megy ez, s mindig nagyon jó érzés az Ön társaságában lenni): nincs kedve 

eljönni velem egy kávéra, süteményre, vagy színházba? Szeptemberben játszák azt a darabot, 

amelyikről meséltem.  

Üdvözlettel: 

Áron 

 

Feladó: Szabóné dr. Kőszegi Tünde- Címzett: Harkai Áron Tibor - Dátum: 2021.08.26. 08:05 

Tárgy: Vá: Vá: Vá: határozat másolat kérés 

Nincs… 

Üdvözlettel: 

Szabóné dr. Kőszegi Tünde 

 

Harkai Áron nagyot sóhajtott: – Legalább megpróbáltam!  

Az asztalon megrezdült a férfi régi mobiltelefonja. Harkai felvette a szemüvegét, hogy elolvassa 

az SMS-t. 

Tünde: A többiről inkább itt beszéljünk… Ami a meghívást illetti: boldoggá tenne. Gondolom 

elfelejtette, a szállodában megadtam a számom… :) 


