Szabó István
Kedves Pali bátyám!



Több kórház vezetője utólagosan engedélyezte a kórházában dolgozó orvosoknak a hálapénz elfogadását. Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra a tényre, hogy az erőszakkal kikövetelt paraszolvencia bűncselekmény. Na jó, ez eddig rendben is volna drága Pali bátyám, csak…. Mi van a hálapénz adóban történő bevallásával, és az adó befizetésével? A hozzátartozó járulékokról, azok befizetéséről nem beszélve. Ja, és mi van a nyugtaadási kötelezettséggel? Hisz ha jól tudom, de javítson ki, ha tévednék, amikor – mondjuk – a kukoricapattogtató nem ad nyugtát a kétszázötven forintos bevételéről – ennyibe kerül kb. fél liter a termékéből – akkor bizony a NAV kőkemény bírságot szab ki. Illetve bárhol máshol ez a gyakorlat. Ha nincs számla vagy nyugta, akkor jön a bünti. Tessék már nekem elmondani! Az orvosok – akik hálapénzre utaznak, illetve elfogadják azt – miért kivételek ez alól? Megmondom miért. Azért mert ha odakerül az ember, akkor igen csak kiszolgáltatott helyzetben van. Ugyanis szeretne meggyógyulni, netán nem meghalni, esetleg gyorsabban, fájdalommentesen szülni, és ezért sajnos mindenre hajlandó. És ezt a hajlandóságát, illetve vágyát pénzzel fejezi ki az őt kezelő orvosának. Valaki azt mondta – tán az orvosi kamara elnöke –, hogy a hálapénz folyamata csak egyféleképpen állítható meg. Az orvosok bérének jelentős emelésével. No drága Pali bátyám, nekem erről más a véleményem. Ott, ahol eddig is a paraszolvencia határozta meg a beteg hogylétét, sorsát, akkor sem változna a helyzet, ha mondjuk az orvosok bérét a három – ötszörösére emelnék. Őszintén mondja meg nekem, ha egy könnyű, de akár nehéz szülés után odatuszkolnak az ön zsebébe ötven vagy százezer forintot, visszautasítaná? Ugye, hogy nem. És ha már így van, és így is lesz, míg világ a világ, akkor csak egy megoldás marad. Hogy az állam is jól járjon, a paraizé is megmaradjon, és a beteg is elégedett legyen. A hálapénz nyugtával történő elfogadása, az összeg bevallása és megadóztatása. Persze, van még egy „szakma” a köztudatba, ahol nagy a bevétel, viszont a költségvetés egy büdös fillért sem lát belőle. Viszont a stricik a lányok által megkeresett összegtől remekül érzik magukat. Igen Pali bátyám, a kurvákról beszélek, kik szintén hatalmas pénzt keresnek maguknak illetve futtatójuknak. Tetszik tudni mit nem értek? Miért nem lehet, mint a régi szép időkben, „Piros lámpás” házak közé szorítani a szakmát? Tudomásul kell venni, hogy igény van rá! Azt is tudomásul kell venni, hogy rengeteg - egyre több - a nemi betegség, és folyamatosan nő a nemi betegek száma. És azt is tudomásul kell venni, hogy hatalmas pénzek mozognak ebben a műfajban is. Ezek a pénzek ugyanakkor ellenőrizhetetlenül, gyanús körülmények között, adózatlanul cserélnek gazdát. Viszont ha létrehoznák azokat a bizonyos házakat, akkor elsősorban orvosilag lehetne felügyelni a lányokat. Adhatnának a tisztaságra, az igényességre. Kilehetne zárni a striciket a folyamatból és nem utolsó sorban a költségvetés felé is be lehetne fizettetni a megfelelő összegeket a ház bevételei után. Szóval ez lenne az a helyzet, amikor a strigók kivételével mindenki jól járna. No és ahhoz mit tetszik szólni drága Pali bátyám, hogy gazdasági szabadságharcunknak lassan a végére érünk. Tulajdonképpen, innen, ebből a székből ahol ülök, azt látom, hogy futottunk néhány felesleges kört, és minden aszerint alakul, ahogy azt a Nagy testvér akarja. Igaz, hogy az egyszerű póri nép szívta ezt a két évet, de elmondhatjuk, legalább megpróbáltuk. Megpróbáltuk és nem jött össze. Bátran, az utolsó percekig is kötöttük az ebet a karóhoz, majd mi megmutatjuk Európának, hogy kik is vagyunk! Aztán Európa is, és persze az IMF is megmutatta, hogy ők kik. Oszt ennyiben is maradt a dolog. Az MNB törvényt megváltoztattuk, minden, az EU által és a pénzpiacok által korrigálásra váró törvényt korrigáltunk, úgyhogy lassan elkezdődhetnek a gonosz, mindenki által utált IMF-fel a tárgyalások. Ugyanolyan tárgyalások, amilyeneket a régi, gaz kormány folytatott velük. Ugyanolyanok, csak éppen mások. Mások, mert most nem a gaz vörösök tárgyalnak, hanem azok, akik megmentik az országot. És majd az IMF-től kapott pénzzel húzzuk ki magunkat abból az adósságcsapdából, melybe anno az IMF-től kapott pénz miatt kerültünk. Tessék nekem elmondani! A hülyék a túloldalon vannak, vagy én vagyok a hülye, hogy nem értem? Amit pár éve adtak, az miért rosszabb, népünkre nagyobb terhet rovó, mint amiért most kuncsorgunk? Ja, hogy most ezt nem akarjuk felhasználni, csak úgy van. Védőháló! Na jó, de ki ellen véd? Hisz azt mondják, Tündérmesében élünk, a magyar gazdaság folyamatosan növekszik, minden szép, és persze, minden jó. Ha ez így van, és miért ne lenne így, amikor ezt minden szinten szajkózzák és megerősítik, akkor mi szükségünk a védőhálóra? Illetve, mi szükségünk még egy hitelre, amikor folyamatosan azt halljuk, azért tartunk itt, mert a gaz, gonosz…. satöbbi kormány miattuk vitte a tönk szélére az országot. Vagy nem az az igazság, amit lekommunikálnak? Esetleg még sem minden rózsaszínű tündérmese? Netán nagyobb a baj, mint ahogy mutatják? Mert ha egy kicsit is nagyobb, akkor már kurva nagy, hisz azt mondogatják, minden rendben van, megy minden a maga útján. Na jó, de vajon merre visz ez az út?

Kézcsókom Margit néninek!

A Zsoci a múlt hét közepén elment orvoshoz, mert vadul kalapált a szíve. Ennek öt napja, és azóta, nem láttuk őt. Most vagy adott hálapénzt, és a lehető legjobb elbánásban részesül, és azért nincs itthon, vagy nem adott hálapénzt, és azért nincs itthon. Még a sorára vár. Vagy, ami még ennél is rosszabb, a medikusok tanulmányozzák őt a proszektúrán.       

