Szabó István
Kedves Pali bátyám!


Rendőrök járják az éjszakákat, és szigorúan fellépnek a diszkókban uralkodó, mi ellen is? Szerintem fogalmuk sincs. Ez a szokásos magyaros felhajtás része! A felhajtás, melynek lényege a majd mi megmutatjuk, majd mi rendet teszünk hozzáállás! Hogy is tesznek rendet a sajnálatos West Balkán baleset után? Csak nem úgy, mint az emlékezetes móri bankrablás után? Mert ha jól emlékszem, ott is fel tuningolták a dolgot, de rendesen! Mit is mondtak Mór után? Majd kötelezik a bankokat az új biztonsági szabályok létrehozására. Kötelezik a bankokat, hogy az ügyféltérbe a beléptetés zsiliprendszerszerű legyen. Kötelezik a bankokat, hogy biztonsági embereik ilyen, meg olyan kiképzésen vegyenek részt, és itt, meg ott tartózkodjanak a bank épületén belül. Satöbbi, satöbbi. No és mi lett az egészből, kedves Pali bátyám? Semmi. Egy nagy szar!!! Minden maradt a régiben, mert a bankok beletojnak az egészbe. Őket ne kötelezze senki semmire, és ne szabja meg nekik senki, hogy mit, hogyan csináljanak. Hogy Móron meghalt pár ember? Nagyon sajnálatos, de hét temetés még mindig nem kerül annyiba, mint egy komplett zsiliprendszer és a biztonsági szabályok módosítása. Persze lehet, hogy a discókkal másképp is lehet, mert ők nem diktálnak, diktálhatnak az államnak úgy, mint a bankok, de a kérdést illetően igen csak rosszak a tapasztalataim. Vajon miért van az, hogy valami hatalmas tragédiának kell bekövetkeznie ahhoz, hogy az illetékesek észrevegyék, hogy valahol, valami szabályozás elavult, rossz. Nem azért kapja az illetékes elvtárs, bocsánat, úr/hölgy a fizetését, hogy odafigyelve esetleges módosításokat eszközöljön? Vagy odafigyel, csak éppen több a kapott kenőpénz, mint a fizetés? Erre még gondolni sem merek, no nem azért, mert nem így van, hanem azért mert esetleg beperel valamelyik „alul fizetett” fontos ember. Hisz mindenhol azt szajkózzák, hogy a megelőzés a fontos, és nem a késő bánat. Itt van például, mint megelőzni való, az influenzajárvány. Most, hogy új cég – nem is merem azt hinni, hogy kormány közeli, mert nem tudom valóban az e – gyártja a vakcinát, azonnal felhívták a lakosság figyelmét, hogy itt a járvány, fontos a megelőzés. Majd gyorsan azt is hozzátették, hogy sajna, de pillanatnyilag csak a drágább vakcina kapható. Na persze, első az egészség. A nép pedig rohan, és beoltatja magát a drágább oltóanyaggal. Közben a szakértő nyilatkozik, hogy ez most aztán minden eddiginél erősebb vírus, amely most jött be az országba. A szemét! Mármint a vírus. Honnan is jött? Hisz sehonnan a környező országokból nem hallani járványról, csak dioxinos húsról a németektől. Lehet, hogy a dioxin az egyenlő az influenzával? Nem vagyok orvos, elképzelhető. Azon viszont fenemód csodálkozom, hogy a nagy testvér, az EU mennyire vigyázza az egészségünket! Mint tagállamét! Ez a legfontosabb, hisz egyenrangú tagállam vagyunk, vagy nem? Ugyanis felháborította őket egészségügyi tárcánk disznóhús behozatali tilalma Németországból. Vagyis, akár jó az a hús, akár veszélyes ránk nézve, jöhet, mert az EU úgy akarja, hogy jöjjön. Aztán ha kiszúrjuk a határon, hogy esetleg káros az egészségre, akkor visszafordíthatjuk, ha pedig nem szúrjuk ki, akkor így jártunk. Akkor ledioxinozhatjuk magunkat a sárga földig. De ez milyen érdekes drága Pali bátyám! A magyar libamájat - a baromarcú állatvédők jóvoltából – kitiltották az EU országaiból, pedig az nem volt mérgező. Csupán annyi volt a bűne az úgynevezett állatkínzáson kívül, hogy rohadtul zavarta a Francia parasztság érdekeit. A Német dioxinos hús esetleges kitiltása országunkból pedig a Német parasztság érdekeit zavarná, úgyhogy tiltás lefújva, betegedj meg magyar. Bár, azt mondják a szakértők, hogy ettől a hústól, sem megbetegedni sem meghalni nem lehet. Hála az égnek, de ezt meg kellene mondani a németeknek is, hisz akkor feleslegesen zártak be több ezer sertéstelepet és vágóhidat, ahol felfedezték az emberi szervezetre egyáltalán nem káros dioxinos húst. Vagy mégis káros, csak nálunk ködösítenek? Míg itt latolgatom a latolgatnivalókat, jött a hír: „Ha sikerrel jár a kormány és a főváros vezetőinek tárgyalása, akkor Tarlós István szerint megmenekülhet a csőd szélére sodródott fővárosi egészségügy. A Heim Pál Gyermekkórház, az egykori országos baleseti intézettel összeolvasztott Péterfy Sándor utcai Kórház, a Szent István Kórházzal egyesített Szent László Kórház, valamint a fogászati betegségek terén speciális ellátást biztosító Központi Sztomatológiai Intézet kerülhet állami kézbe. További nyolc fővárosi kórház sorsáról később döntenek”.  Ez azért nem semmi drága Pali bátyám! Ezzel hála az égnek a főváros egészségügyi egéről elvonulnak a felhők! Már csak egy kérdés marad nyitva. Mi lesz, mi van a vidéki egészségüggyel? Azért ha jól tudom, jól emlékszem hajdan volt tanulmányaim által, mintha vidéken többen élnének, mint a fővárosban. És ha hiszi Pali bátyám, ha nem, ott is emberek élnek, és ők is rászorulnak egészségügyi ellátásra. No csak azért kérdezem, hogy velük vajon mi lesz, mert a vidéki kórházak java is a csőd szélén áll, gyengélkedik a szakorvosi ellátás, sőt, továbbmegyek! Úgy emlékszem, hogy a család orvosok száma is erősen megcsappant az utóbbi években. Eleve meglehetősen furcsállom azt a hozzáállást, hogy mindent igyekeznek a fővárosba koncentrálni, akkor, amikor az ország megélhetését a vidéknek kellene megoldania. Na persze, csak kellene, mert mint lásd fentebb, a külföldről behozott silány minőségű élelmiszer kiüti, letaglózza a vidéket. És ha így van, és úgy látom valóban ez a helyzet, akkor tényleg felesleges a vidéki egészségügybe, vagy bármi másba pénzt feccőlni. Örüljön a „paraszt”, hogy luk van a valagán! Még egészséget is akar! Felháborító drága Pali bátyám, hogy a magyar „paraszt” mit nem képzel magáról, magának! Ehhez csak annyit tennék hozzá. Paraszt, akik miatt idáig jutott a magyar mezőgazdaság. Az a paraszt, aki huszonegy év alatt padlóra küldte a magyar mezőgazdaságot, és az a paraszt, aki mindent elkövet, hogy ez így is maradjon. Az a paraszt, aki hagyja, eltűri, hogy a dioxinos gané idejöjjön és mi megegyük. Na jó, tudom, a határon résen állnak erre szakosodott szakembereink, de! Miért kell eltűrnünk kiszolgáltatottságunkat az EU-nak, még akkor is, amikor esetleg az egészségünkről van szó! Nem mi vagyunk jelenleg a nagy EU elnökei? Vagy ez csak egy titulus, amivel kitörölhetjük? Visszatérve a magyar egészségügyre. Szép és nemes dolog, hogy a kórházakat újra állami kézbe szeretnék venni, hátha jobb lesz a betegeknek, és talán az orvosoknak is. Hisz a nyugdíjas jelölteknek is jobb, hogy a magán nyugdíjpénztárakat beolvasztották az állami szektorba! Hisz megmondták a szakértők, hogy jobb. Igaz, erről a nyugdíjas jelölteket nem kérdezték meg. Egyszerűen eljött a nagy eistand ideje, ami lehet, hogy jól fog elsülni, bár, meglehetősen szkeptikus vagyok a kérdést illetően. Hisz az utóbbi huszonegy évben nagyon kevés, minket érintő dolog sült el jól a mi számunkra.  

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci azt mondta, ha beteg lesz, akkor minden vágya, hogy ne lássa őt orvos. Se állami, se magán, mert ő olyan vidékről származik, ahol az emberek természetes halállal halnak. Nem kell hozzá orvos.
        

