
Az emberisйg tцrtйnete sorбn
sokan, sokszor бllнtottбk – йs

ez be is igazolуdott –, hogy valami ъj
csak a rйgi romjain szьlethet, egyfajta
vйgzetszerűen, az ember бltal alig befo
lyбsolhatу mуdon.

Avilбgsorsfordulуit forradalmak,hб
borъk jeleztйk, a rombolбst kцvető ъjjб
йpнtйs цsszefogбst, fejlődйst, anyagi
felemelkedйst, jobblйtet eredmйnye
zett. A XX. szбzad vйgйnek fenti nagy
megrбzkуdtatбsoktуl mentes rendszer
vбltбsai Kцzйp, йs Kelet Eurуpбban je
lentős feszьltsйgeket hordoztak йs
hordoznak ma is magukban. Magyaror
szбg egйszsйgьgye is egy ilyen feszьlt
sйgforrбs, hiszen az előző politikai
berendezkedйs demagуgiбja tъlйlйsй
nek nyomait viseli magбn.

Tabu,melynekszьksйgszerűmegvбl
toztatбsбra – rцvidtбvъ politikai ha
szonszerzйs йrdekйben – nem tцre
kedett senki sem az elmъlt hъsz eszten
dőben. A halogatбs бllami, politikai
normбvб vбlt, az цtletelйs, ad hoc be
avatkozбsok a pуtcselekvйsek бrulko
dу jelei.

A politikai elitek mulasztбsainak, si
kertelen prуbбlkozбsainak sorozata vй
gьl a magyar egйszsйgьgyi rendszer
mai mйly vбlsбgбt, ellбtу kйpessйgй
nek megroppanбsбt, az ellбtбs szнnvo

nalбnak megбllнthatatlan csцkkenйsйt,
a rendszer szйtzilбlуdбsбt eredmй
nyezte.

A FAKOOSZ hъsz йves tevйkeny
sйgйnek tцrtйnete szorosan цsszekap
csolуdik a vбltoztatбsok йletszerű,
megvalуsнthatу, eredmйnyt produkбlу
javaslatainak felmutatбsбval, szakmai
egyьttműkцdйsek megalapozбsбval, a
dцntйshozуk sikeres lйpйsei йrdekй
ben. Nem vбdolhatnak minket, hogy
asszisztбltunk volna a jelenlegi helyzet
kialakulбsбhoz. Eszkцzeinket, lehető
sйgeinket kihasznбltuk, tбrgyalбsos
alapon elkйpzelve a jobbнtу vбltozбsok
elйrйsйt.

Mйgis mбra a „24ik уrбn” tъljutott a
magyar egйszsйgьgy, s ebben a hely
zetben csak egy utolsу йs azonnali po
litikai dцntйs lehetsйges, fйlretйve
minden mбs „politikai, gazdasбgi prio
ritбst” a magyar egйszsйgьgy feleme
lйse йrdekйben azonnali pйnzьgyi
konszolidбciуrуl, elsődlegesen az ellб
tбs biztonsбgбt garantбlу orvosegйsz
sйgьgyi dolgozу lйtszбm megtartбsбt,
nцvelйsйt eredmйnyező bйremelйsről,
lakossбgszбm йs ellбtбsi igйnnyel arб
nyos kуrhбzi struktъrбrуl, az alapellб
tбs valуs megerősнtйsйről.
Alsуnemesapбti, 2011. mбjusdr. Selmeczi Kamill
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Valamikor 9495 tбjбn tцrtйnt a dolog. Az йn barбtom, Dr Jбmbrik Imre, Kisar telepьlйsen akkor mйg nemszokvбnyos mуdon kardot rбntott azottani цnkormбnyzat ellen. Ъgy gondolta ugyanis, hogy nincs az ъgyrendben, hogy az йv minden napjбn,a nap minden уrбjбban orvoskйnt folyamatosan rendelkezйsйre бll a falunak, ingyen. Egyszerű csalбdbуlszбrmazik a barбtom, az йletben mindenйrt meg kellett harcolnia, semmitnem kapott ingyen. Harcolt hбt mostis, de a csata eldurvult, a falu kйtrйszre szakadt. Voltak a Jбmbrik pбrtiak, valamint az elleniek. „Mit gondol ez? Fizessьnk azйrt, hogy otthonvan? Ennek semmi sem elйg? Hбt azorvosi eskь?” – hangoztatta az ellenzйk. Volt ott mбr minden, fenyegetйs, gyalбzkodбs, az esemйnyeketcsak tбvolrуl figyeltem, amikor felbukkant egy kollйga, Bбnokszentgyцgyről, a FAKOOSZbуl, a neve

Gyenes Gйza volt. Fogalmam nemvolt, hogy hol van Bбnokszentgyцrgy, mi az a FAKOOSZ, főleg,hogy ki az a Dr Gyenes Gйza. Ezeka fiъk tбrgyaltak tцbbszцr az цnkormбnyzattal, polgбrmesterrel, majdmegvйdtйk igazukat a bнrуsбg előtt.A „mi” Gйzбnk tцbbszцr eljцtt azorszбg mбsik pontjбrуl segнteni.Győztek. Egy alkalommal teljesenvйletlenьl ugyanolyan цltцnybenlйptek be a tбrgyalуterembe. Egyenruhбban, mintha цsszetartoznбnak.Цsszetartoztak, kьzdцttek, kimondtбk az igazukat. Amikor a bнrуsбgvisszamenőleg is megнtйlte a dнjazбst, az йn Imi barбtom a piacgazdasбgra jellemző mуdon megkйrdeztesegнtőjйt a sikerdнj szбzalйkбrуl…Semmit nem fogadott el, kivйve egylбda almбt, mert azt mondta, hogysehol a vilбgon nem terem olyan jonatбn, mint Szabolcsban… Hбt eztkцvetően lйptem йn be a FAKOOSZba… Dr. Fekete Imre2011 mбjus, Debrecen

Dr Gyenes Gйza, dr. Йger Istvбn, dr Selmeczi Kamill elnцksйgьk emlйkeitszemйlyesen mondjбk majd el.
Egy láda almáért ...
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…valуjбban Egerben kezdődцtt szбmomra. Tisztбn emlйkszem. A Hotel Flуra szobбjбt egy kollйgбmmal osztottuk meg, fйlpйnzйrt. Akkor mйg„бllami gondozott”kйnt нgy volt olcsуbb. Egy kocsival mentьnk, minden kцltsйget megosztva.
Nagy tцmeg az előadуnak kinevezett hallban. Amikrofon előtt egy szemьveges, vцrцsborostбs kollйga beszйl ugyanazokrуl a minket is feszнtő dolgokrуl, gondokrуl. Mintha ugyanabba a seregbesoroztak volna be minket, csak mбsutt, az orszбg tбvoli tбjбn. Persze azt a kйtoldalas feketefehйr rцplapszerű iromбnyt KЦR cнmmel mбr olvastam йsamiben pont azokrуl volt szу ami engem, йs a kцrnyйkbeli kollйgбkat is feszнtett. A munkбltatуi kizsбkmбnyolбs, az йrtйkйn alulbecsьlt munka йsannak bйrezйse, stb. El kellett jцnnцm, jцnnьnk azugyanнgy йrzők йs gondolkodуk kцzй.
Йs itt volt az a kollйga, aki helyettьnk is elsőkйnt kimondta, leнrta, megszervezte йs azutбnTETT is a sorsunk javнtбsa йrdekйben.
Akkor annyi йs ugyanнgy gondolkodу kollйgбtegyьtt lбtni valami nagyszerű йrzйs volt. Gйza nevйt gyorsan megjegyeztьk. A szavait йs йrzйseit, ittuk, ettьk йs skandбltuk. Felemelő volt kцzйjьktartozni. Йs fűtцtt a vбgy, hogy ami bennьnk is felgyűlt, megbeszйljьk velьk, leнrjuk, hirdessьk йs hasonlу sorsъ kollйgбinkat felrбzzuk, ők is tegyenekvalamit sorsuk jobbб tйtelййrt.
Azutбn minden йvben talбlkoztunk йs nagyon denagyon jуl йreztьk magunkat egymбssal, egymбscsalбdjбval, gyerekeivel, barбtjбval.
Gyűltьnk egyre tцbben, az orszбg legkьlцnbцzőbb helyein. Volt, hogy mбr annyian voltunk,hogy nem fйrtьnk el egy szбllodбban sem. Perszenem biztos, hogy mi voltunk nagyon sokan. Akkoriban mйg a szбllodбk nem voltak akkorбk, hogy kцzel ezer embert be tudtak volna fogadni. Volt„bajunk” Fьreden meg Hajdъszoboszlуn, mert tцbbszбllodбban is alig fйrtьnk el.
Fiatalok voltunk йs lбzadуk. Lбzadtunk a munkakцrьlmйnyeink, a kiszolgбltatottsбgunk, az alacsony bйreink, a tбrsadalmi megbecsьltsйgьnkhiбnya, a szakmai alulйrtйkeltsйgьnk йs sokszor aszemйlyes biztonsбgunk bizonytalansбga miatt is.
Egyszer csak….azt hittьk a harcos fellйpйs eredmйnyekйnt  kйsőbb kiderьlt, hogy jуl kifundбlt piaci йrdekből  eljцtt a „nagy” цnбllуsбg nyitбnya.
Mehetьnk vбllalkozбsba!! Igaz, hogy csak qvбzijelleggel. Mert nem kapunk jogokat a vбllalkozбshoz, csak kцtelezettsйgeket, mйghozzб hбrom irбny

bуl! Szakmai, finanszнrozбsi йs цnkormбnyzatioldalrуl alkunak, de mйg csak йszrevйtelezйsneksincs helye! Йs нgy is kellett! Йs нgy is, ilyen feltйtelek mellett is alбнrtunk, elfogadtuk, mert azt hittьk szabadok leszьnk! Mint rabszolgбk, akik afelszabadнtбsuk utбn most mбr szabadon dolgozhattбk halбlra magukat, hogy adуssбgaikat letudjбk.Csupбn a szabadsбg fennkцlt йrzйsййrt.
Az eddig egy hangon йneklő, kцzцs teher alattnyцgő tцmeg a maga szemйlyes, aprу előnyцkbőlszбrmazу „jobblйt” miatt kezdte mбskйnt йreznimбr. Nem mindig йrtette mбr a tцbbiek bajбt, hisznem йrezte, mert aprу tйtelekben mбr mбskйnt tudott „egyezkedni”, kisebb előnyцket elйrni a tцbbsйggel szemben. Nem is tudta, hogy ezzel csak ahatalom mindenkit megosztу tцrekvйseit segнtette.Nem is gondolt arra, hogy a pillanatnyi előnyeimennyire ingatagok, hogy minden „rezsim”  kiskцzцssйgire gondolok  vбltбsakor meg kell majdharcolnia a maga kis előnyeit.
Ez persze nagyon legyengнtette a korбbbi, azцsszetartozбs, a kцzцs hajуban valу evezйs йrzйsйt.Sokan lemorzsolуdtak. Vagy teljesen elmaradtak,vagy csak tбvolbуl kisйrtйk szemmel a „mag” munkбjбt, amit kцnnyebb volt kritizбlni, mint  mert цtlet sem volt  valahogy segнteni.
Mi pedig, ha цsszejцttьnk, gyakran volt olyanйrzйsьnk, hogy talбn mбr nem is lehetьnk sokkaltцbben mint itt a teremben.
Йs tъlйltьk. Ha ъjra szуltunk, ъjra цsszejцttekazok, akik ъgy gondoltбk, van miйrt цsszejцnni.
Meg kell mutatni magunkat, gyerekeinket. Megkell beszйlnьnk sorsunkat, lehetősйgeinket. Йs ъjraйs ъjra eljцnnek. Ugyanazok. Mosolyogva, barбtsбggal, nцvekvő kцltsйgeket nem szбmolva, eljцnnek. Nekik is ahogyan nekьnk is, hiбnyzik, hogylбssuk egymбst, hogy beszбmolhassunk az elmъltйvről, egйszsйgről, nyugdнjrуl  sajnos  ami a legkevesebb йs őszintйn цrьlьnk egymбsnak.
Emlйkszel??… Tudod… amikor a Gйza… vagya Kamill…. a Pista… azt mondta?
Hбt нgy цregszьnk. Mбr az első bбlozуk is lassan nagyszьlők lesznek.
De mi lesz velьnk? Tнz, tizenцt, netбn hъsz йvmъlva?
Egy biztos. Йn addig is, mindig ott leszek!

„Dуri”

NEKEM HÚSZ…egy híján
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Ahogy Gйzбnk MOKfőtitkбrrб бtlйnyegьlйse utбn Selme
czi Kamill vitte a FAKOOSZt megbнzott elnцkkйnt, ъgy Йger
Pista MOK elnцkkй megvбlasztбsa utбn az Alapszabбly sze
rint rбm testбlуdott az ьgyvezetйs.

Ezzel gyakorlatilag elйrtьk, hogy a FAKOOSZt „lefejez
tйk”, legharcosabb szуszуlуi a kцzцs orvosi йrdekeket kйpvi
selik. Mнg a MOK elFAKOOSZosнtбsa teljes mйrtйkben
befejeződцtt, a FAKOOSZ komoly likviditбsi gondokkal kьz
dцtt.

Itt jцttem йn a kйpbe. Egy olyan hangulatban, hogy a veze
tősйg tagjai is erősen fontolgattбk, ebben a helyzetben vane
szьksйg FAKOOSZra, boldogulunke ilyen „nagykutyбk”
nйlkьl.
• Йrdemese fцnnmaradni, ha a MOK sokkal nagyobb hatуsu

gбrban йs erőteljesebben tudja kйpviselni, amit a FAKO
OSZ mйgiscsak mint egy rйtegszervezet kйpvisel?

• Kйpese fцnntartani a FAKOOSZt, amikor legmarkбnsabb
йs legerőteljesebb egyйnisйgei mбr a MOKot erősнtik?

• Йs szьksйg vane egyбltalбn egy speciбlisan falusi szempon
tok alapjбn műkцdő szervezetre egy erős Kamara mellett?

Az alatt a fйl йv alatt, (mely vйgьlis mбsfйl йvesre prolon
gбlуdott,) mindhбrom kйrdйsre megadtuk a pozitнv vбlaszt.
• Pista йs Gйza az egйsz orvostбrsadalmat kell kйpviselje a

MOKban, beemelve a FAKOOSZ elvбrasait, de nem rйsz
rehajlуan kedvezve nekьnk. Tehбt FAKOOSZ kell. A Ka
mara vezetйse nem lesz mindig „FAKOOSZos”, viszont a
Kamarбnak mindig szьksйge lesz a FAKOOSZ цtleteire, йs
tбmogatбsбra.

• Bбr az első йvben nem sikerьlt, interregnбlбsom mбsodik
kongresszusбn mбr бtadhattam Szбsz Istvбn Tnek. a stafй
tabotot, aki ismйt ъj szнnt vitt szervezetьnk йletйbe.

•Arendszervбltбs уta eltelt időben sem vбltozott lйnyegesen a
falusi lakossбg – beleйrtve a mezei kцrovost is,  hбtrбnyos
helyzete, tehбt mйg mindig van miйrt kьzdeni.Arйtegйrde
keink megmaradnak, ad absurdum ezt a Kamara felй is йr
vйnyesнteni kell.

Feladatom tehбt az volt, hogy az Йger Pista vezette FAKO
OSZt бtadjam a kцvetkező vбlasztott elnцknek, most mбr tud
juk, Tasinak.

Mi is tцrtйnt ez alatt a bő mбsfйl йv alatt?
Acйl az volt, hogy lassan a konszolidбciу felй kellene men

nьnk, йs a markбns megfogalmazбs kцvetkezetes megtartбsa
mellett a „HARCOS” FAKOOSZbуl egyre inkбbb „TБR
GYALУ, MEGEGYEZŐ” – nem kiegyező  FAKOOSZt
kellene csinбlnunk.

Ennek jegyйben
• volt kйt kongresszusunk, volt kйt rцgeszmecserйnk, jцttek

hozzбnk nagynevű tudуsok, mint Csуkay Andrбs agyse
bйsz, Somlyai Gбbor rбkkutatу, a mбr megszokott йs elvбrt
egйszsйgьgyi miniszter mellett megjelent az OEP főigazga
tуja йs a FAKOOSZ йletйben előszцr a miniszterelnцk is.

• Rйszt vettьnk a szakszervezetek kцzцs gyűlйsйn, a kamarai
konszenzusmegbeszйlйsen, kйpviseltettьk magunkat a
Mбtrai Orvosnapokon.

• Tбrgyalбsokat folytattunk az Egyetemek Csalбdorvosi Tan
szйkйvel, a Hбziorvosi Szakmai Kollйgiummal melynek
eredmйnyekйnt megalakulhatott, йs műkцdhetett a Kollйgi
um Faluegйszsйgьgyi Szakcsoportja.

• Egyьttműkцdйsi szerződйst kцtцttьnk az OALIval, mely
nek keretйben felhasznбlбsra бtadtuk a falusi nйpessйg
egйszsйgi бllapotбrуl йs egйszsйgьgyi ellбtбsбrуl, a falusi
hбziorvosok szomatikus йs pszichйs megbetegedйseiről,
valamint szociбlis helyzetйről kйszьlt felmйrйseinket.

• Szorosabb egyьttműkцdйst alakнtottunk ki, kьlцnцsen a tцr
vйnytervezetek vйlemйnyezйsйben, a Gyуgyszerйsz йs a
Szakdolgozуi Kamarбval.

• Rйszt vettьnk az EURIPA (European Isolated Practitioners
Association) йs a IAAMRH (International Association of
Agricultural Medicine and Rural Health) munkбjбban ve
zetősйgi szinten.

• Tudomбnyosszakmai egyьttműkцdйst alakнtottunk ki az er
dйlyi magyar, a romбn, a szlovбk йs a horvбt hбziorvosifa
luegйszsйgьgyi tбrsasбggal.

Milyen problйmбkban hallattuk hangunkat?
Tбrgyalбsi tйmбk szerint:
Alapellбtбs: iparűzйsi adу цnkormбnyzati tцrvйny, deg

ressziу, betцltetlen praxisok  praxisalap, műkцdtetйsi jog –
helyhez kцtцttsйg megszűntetйse

Sьrgőssйgi ellбtбs: EU jogharmonizбciу, mentőre telep
нtett kцzponti ьgyeletek

Humбn erőforrбs: kйpzйstovбbbkйpzйs – szakvizsga йrtй
ke. EU. norma emelйse, utбnpуtlбs – belйpйs a rendszerbe,
szakkйpzetlen munkaerő, kilйpйs a rendszerből  fizetőkйpes
kereslet, erkцlcsi megbecsьlйs, mnkaidőszervezйs falusi pra
xis hбtrбnyai

Szervezeti megъjulбsra is szьksйg volt: a harcostбrsak ba
rбti kцzцssйgйt jelentő elnцksйg a „fцldob valaki egy цtletet,
йs mindenki lцk rajta egyet tovбbb, йs mire vйgig fut, kerek,
egйsz” mуdszere mбr kevйs az aktнv műkцdйshez. Ebben ver
hetetlenek vagyunk, йs ez pуtolhatatlan цrцm йs megelйgedйs
mindannyiunk szбmбra. Csakhogy itt mбr kifulladtunk.

Erre a megъjulбsra azonban mбr csak az ъj elnцk regnбlб
sa idejйn kerьlt sor.

Amit mйg az interregnum alatt elйrtьnk, az a FAKOOSZ
„leбnyvбllalata” a Magyar Faluegйszsйgьgyi Tudomбnyos
Tбrsasбg megalakulбsa volt, mely cйljбnak a falusi betegellб
tбs tudomбnyos felmйrйsйt, javнtбsбt tűzte ki cйlul, vйgső cйl
kйnt meghatбrozva, hogy a magyar egyetemeken is legyen
Faluegйszsйgьgyi йs Hбtrбnyos Helyzetűek Ellбtбsa Tanszйk,
ahogy sok nбlunk gazdasбgilag fejlettebb orszбgban van.

Нgy hбt legjobb tudбsom szerint „бtmentettem” a harcos
FAKOOSZt a MOKot tбmogatу, rйtegйrdekeket mйg job
ban szem előtt tartу, nemzetkцzi kapcsolatok felй nyitу politi
kus FAKOOSZba egy gerinces ъriember, Szбsz Istvбn T.
vezetйsйvel.

dr. Simek Бgnesvolt garai kцrorvos

FAKOOSZ-történelem
II. Átmeneti kor

2oo3. augusztus – 2oo5. április
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Mikor 1991ben megkaptam Gyenes Gйza levelйt, hogy 38 hбziorvos megalakнtotta a FAKOOSZt nem gondoltam, hogy a 20. йvfordulуraegy visszaemlйkező cikket fogok нrni mйg pedig,mint a FAKOOSZ konferenciaszervezője. Цrьlцk, hogy ezt a hъsz йvet egyьtt tцlthettem veletek!
Ugyan nem a legelejйtől szerveztьk mi a konferenciбkat, de elmondatom, hogy mindegyiken ottvoltunk.
A kцzцs цsszejцvetelek Zalakaroson kezdődtek,aztбn voltunk Egerben, Hajdъszoboszlуn, Balatonfьreden. Majd a FAKOOSZ tagok lйtszбmбnak a nцvekedйsйvel kinőttьk a kisebb szбllodбkat йs нgykerьltьnk Siуfokra, az Ezьstpart Hotelbe. A legnagyobb lйtszбmъ rendezvйnyьnk is itt volt tцbb mint700 fővel. Lбtott йs ismert minket orszбgvilбg, hiszen egy FAKOOSZ konferenciбn valу rйszvйtel kiemelkedő esemйnynek szбmнtott mind a hбziorvosikцrцkben, mind pedig a szponzorok kцrйben. Apropу szponzorok! Nem mъlhat el visszaemlйkezйs,hogy ne emlнtsem meg nйhai Fodor Miklуs felesйgйt, Mariettбt, akivel hosszъ йveken бt volt alkalmunk йs egyben цrцmьnk egyьtt dolgozni йskцzцsen szervezni a konferenciбkat. Kцszцnet nekiaz egyьtt tцltцtt йvekйrt йs szponzori pйnzekйrt!
Aztбn ahogy цregedett йs fogyatkozott a hбziorvosi tбrsasбg (milyen rossz szembesьlni azzal atйnnyel, hogy tavaly mйg egyьtt „buliztunk” azidйn pedig mбr nincs kцzцttьnk az ismert йs szeretetett FAKOOSZ tag) ъgy helyeztьk бt a konferenciбnkat ъj szнnhelyekre. Jбrtunk Gyulбn, majdZalakaroson, aztбn Debrecenben, majd Hйvнzen. Tavaly Bьkfьrdő volt a helyszнn, az idйn pedig Keszthelyre esett a vбlasztбs. 2007ben Erdйlybe,Szovбtбra lбtogatott a tбrsasбg. Itt engedjйtek meg,hogy a konferenciaszervező is vйlemйnyt mondjonsajбt munkбjбrуl: szervezői munkбnk legfбrasztуbb, de egyben legszebb йs legsikeresebb konferenciбjбt tudhattuk magunk mцgцtt. Йlmйny volt a kinttцltцtt 4 nap veletek!
A nyugdнjasaink kцszцntйse bьszke szнnfoltjavolt a konferenciбknak, remйljьk нgy lesz ez azidйn is.
A vidбmsбgot mindig az első bбlozуk fellйpйsehozta kцzйnk. Kцszцnet йrte Simek Бgi bбlanyбnak, aki tyъkanyуkйnt terelgette йs felьgyelte a fiatalokat. Aztбn ezek a fiatalok felnőttek йs azutбnpуtlбs az első bбlozуk kцrйben elmaradt, de azemlйkek mindig megmaradnak.

A visszaemlйkezйsből nem maradhatnak ki azoka sztбrvendйgek йs zenekarok, akik fellйptek a FAKOOSZ bбlokon. Zenйlt nбlunk Mrбz Janу kцzreműkцdйsйvel a Recept Egyьttes, majd a Gesarolzenekar, aztбn йvek уta rбtalбltunk a Vнdia zenekarra, akik szerteбgazу repertoбrjukkal szнnesнtik йvrőlйvre a bбlokat. Mrбz Janу, mint zenei vezetősegнtette йs felьgyelte a hangosнtбst, a zenekarokzцkkenőmentes fellйpйsйt. Kцszi Janу a segнtsйgйrt.
Fellйpő sztбrvendйgkйnt megjelent nбlunk (persze a teljessйg igйnye nйlkьl нrom a nйvsort) a BonBon zenekar, Kovбcs Kati, Szandi, Fenyő Miki,Komбr Laci, Gerendбs Pйter, Charlie, Rбcz Kati.
Persze egy FAKOOSZ bбl sem mъlhat el FAKOOSZ indulу nйlkьl, mely szerzemйny GyenesGйza nevйhez fűződik. A mi Gйzбnk, mint mindenhez, termйszetesen ehhez is йrt!
Havas Henrik йs Rуzsa B. Gyцrgy megjelent nбlunk, mint műsorvezető. Aztбn Fekete Laci, majdSzűcsFarkas Attila vette бt a bбlok levezйnylйsйt,kцztьk a tombolahъzбsбt.
Kollegбink bebizonyнtottбk, hogy nem csak ahбziorvoslбshoz, hanem borkйszнtйshez is йrtenek,hiszen йvrőlйvre kiosztбsra kerьlt a „Doktorok bora” cнm. A bнrбlуbizottsбg hivatбsos tagjakйnt Kendйnй Thoma Mбria szakйrtelmйvel kerьltek szembea versenyzők. Нgy biztosak lehettьnk, hogy mindiga megйrdemelt győztes kezйbe kerьlt ez a rangoscнm. Kцszцnet Mбriбnak йrte!
Lassan a visszaemlйkezйs vйgйre йrek. Kцszцnцm, hogy elfogadtatok bennьnket a fйrjemmel,Imrйvel, mint konferenciaszervezőket. Mбr lбtjuk,hogy megfelelő utуdot „neveltьnk” ki SzйphalmiMiki szemйlyйben. Ő az, aki igazi polihisztorkйntszнvьgyйnek tekinti a hбziorvosok helyzetйt йs Kamill jobb kezekйnt tolja a FAKOOSZ szekerйt.
A hъsz йv alatt „elfogyasztott” elnцkцkkel (Gйzбval, Kamillal, Йger Pistбval, Simek Бgival, Tasival) mindig sikerьlt kцzцsen kialakнtani az adott йvkonferenciбjбnak főbb pontjait, munkбnkhoz maximбlis tбmogatбst nyъjtottak. Kцszцnet йrte!
Az idei jubileumi konferencia programjбt prуbбltuk ъgy цsszeбllнtani, hogy ha visszagondoltokrб, majd szйp emlйkkйnt йljen mindenki emlйkezetйben.
Jу szуrakozбst kнvбnunk! A DуcziKovбcs pбros
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Nem szбmнtottam arra, hogy nagy
előretekintйsek idejйn ismйt hбtra

nйzzek, de a visszapillantу emlйkezйsre tцr
tйnt felkйrйs nyomбn arra gondoltam, hogy
mit tudni, lesze mйg erre alkalmam. Mбrai
mondott valami ilyet: ъgy kell нrni, mintha
tudnбnk, hogy holnap meghalunk.

Korom йs helyzetem nem kнvбn йs nem is
enged meg mellйbeszйlйst, ha ittott fбjdal
masak is az igazsбgok, azok mindenkйppen
a jцvőt szolgбljбk. Talбn mйg soha nem volt
kцzelebb anуmiбba sьllyedt tбrsadalmunk s
mi magunk sem a hazugsбg gyilkos erejй
nek ilyen mйrvű йs ennyire sьrgető felisme
rйsйhez. Mйg a hazugsбg leleplezйse is
hazugsбg volt. Sőt! Parancsra tцrtйnt йs
irigylйsre mйltу ьgyessйggel megcsavarin
tott tett. Нgy lehet a feketйből fehйret varб
zsolni a gбtlбstalan politika kбdkцves
cilindereiben. De jу lenne, ha ezt a gazdasбg
kifehйrнtйsйben is ilyen egyszerűen lehetne
vйghezvinni.

Tйmбnktуl cseppet sem tбvolodtam el az
előző sorokban, hiszen a magyar egйszsйg
ьgy mъltja 40+20 йve a hazugsбgra йpнtve
műkцdцtt. Nйhбny mъlу, őszinte pillanata
volt, de csak az бldozatvбllalбst nevezhetjьk
benne hitelesnek. Ne legyьnk бlszemйrme
sek. A mi бldozatvбllalбsunkat! Йs ezt hбla
pйnz tanulmбnyok йs a most oly ьldцzцtt
sajtу – megtorlбs nйlkьl megjelentethető –
rбgalmai sem tudjбk megvбltoztatni. Ugyan
is a gyуgyнtбs recsegőropogу йpьlete mйg
бll. Ebbe pedig tцbb generбciуnyi gyуgyнtу,
fйrfi йs nő, van belefalazva, genderes egyne
műsйggel, бrmбnyos, hazug Kőműves Kele
menek бltal.

A FAKOOSZnak első perctől szimpati
zбnsa s rцvidesen publicistбja lettem. Ha rй
gebbi нrбsokat forgatok, keserves
kьzdelmek, nagy csalуdбsok йs erőt adу
rйszsikerek sorakoznak ebben az időszak
ban. Йs felismerйsek sokasбga, figyelmezte
tйsek tцmege, beigazolуdott veszйlyйrzetet
rцgzнtő sorok.

Azokban az elrцppent йvekben ilyeneket
нrtam: „Gondolkodу ember szбmбra nyilvбn
valу, hogy egy hivatбsбnak йlő orvos nem
бllhat tбvol a baloldali йrtйkektől. Persze a
valуdiaktуl. Aztбn most egyszerre hбlбtlan
йs jobboldali, megbйlyegzendő, mi tцbb –
magas pozнciуjъ politikus szerint – pofбtlan
йs eskьjйt be nem tartу tбrsasбggб zьllцtt a
hatalom szemйben.”

(Azуta megtanulhattuk, hogy a baljobb
el йs megosztбs puszta szуlam. Nem bal йs
jobboldali йrtйkek vannak, hanem vannak
valуdi йrtйkek йs vannak йrtйknek feltűnte
tett hazugsбgok. Fekete Gyula – a XX. szб
zad egyik legfontosabb magyarja –
mondotta egyszer nekem: „az igazi tцrйsvo
nal nem pбrtok, hanem emberek kцzцtt hъ

zуdik, tehбt pбrtokon belьl”. Nagyon
beigazolуdott. A nemzeti gondolatot, az
egйsz – sok цsszetevőből бllу –nemzetet
szolgбlу hajlandуsбg az, amely mentйn meg
hъzhatjuk azt a kйpzeletbeli vonalat)

Nem sokkal utбna ezt mondtam: „Mikor
sztrбjkrуl esett szу kiderьlt, hogy vezetőink
nem kйpesek elviselni az eurуpai demokrб
cia legkisebb – szбmukra mйgoly veszйlyte
len – megnyilvбnulбsбt sem? Hogy Eurуpa
felй mutatу karjuk megremeg? Tъlzott bйr
igйnyeket, hбlapйnz йhsйget йs felelőtlensй
get emlegettek. Sőt! Az APEH megkapta a
miniszteri felszуlнtбst, hogy nйzzen a kцr
mьnkre”. „Nem йrdekelte őket, hogy min
ket йrő tбmadбsaiknak szenvedő alanyai
nem csak mi leszьnk, hanem egy egйsz be
teg nemzet.”

Ma is itt tartunk. A NEMZETNЙL, az elбt
kozott szуnбl, az egyetlennйl, amelyik kйpes
lehetne magбban цsszegyűjteni mindnyбjun
kat. Йs egyik oldalrуl ma is csak a szenny йs
a mocsok hullik бrva fejйre. S termйszetesen
azokйra is, akik ezt kimondjбk. Nem hulla
na semmi, ha nйmбn szolgбlnбnk. Ami meg
is tцrtйnt. Csakhogy nem elйg nйmбn szol
gбlni, vagyis mindhalбlig, ami esetьnkben
azt jelenti, hogy kihalбsig.

Azt mondtбk az okosak, hogy a nemzet
szуval nem lehet megszуlнtani a pйnz embe
reit. Prуbбltam hбt mбs йrveket. Pйnzre for
dнtottam az elvбrhatуan normбlis
kцrьlmйnyek kцzцtt folyу munkбnk feltйte
lezhető eredmйnyeit. De ekkor mi tцrtйnt?
Erről нgy нrtam: „Csak egyre nem gondol
nak a jцvőmenő pйnzьgyminiszterek. Arra,
hogy a betegnek йvezredek уta kell a gyу
gyulбshoz a drбga gyуgyszer, йs a rohamo
san korszerűsцdve drбgulу kйs mellй, a
gyуgyнtуba vetett hit is, a sбmбn цrцkkйvalу
igйnyйnek nagy erejйvel. Ez egy nagyon ol
csу йs nagyon hatбsos szer. Ha minket sбrba
tiporva, ezt elveszik tőle, akkor ezt is pйnz
zel megvбlthatу eszkцzцkkel prуbбlja majd
helyettesнteni. Ennek pedig kisebbik rйsze a
hбlapйnz. A felesleges igйnyek formбjбban
jelentkező nagyobbikat a biztosнtу fizeti. Ak
kor derьl majd ki, hogy mennyire йrdemes
az orvost felemelni abbуl a mйlysйgből, sőt
megfizetni is. Mert ennйl a most alakulу
helyzetnйl nincs olyan magas orvosi fizetйs,
ami nem olcsуbb megoldбs.” De ők tovбbb
szidalmaztak йs tapostбk becsьletьnket, sor
vasztottбk presztнzsьnket, s ezt sikerkйnt йl
tйk meg. Йs ъjra нrtam: „Az alkuk, йs
manipulбciуk tбrgyбvб zьllesztett egйszsйg
ьgy – mint mбr annyiszor elhangzott – orvo
sйrt kiбlt. A finбncszemlйlet йvtizedek уta
бttцrhetetlen fal gyanбnt бll, a nemzet jцvő
jйt, йs a mai korosztбlyok йletkorбt йs йletmi
nősйgйt meghatбrozу kйrdйs előtt. A
politika, hol mбs gondok kendőzйsйre, eset
leg magyarбzбsбra hasznбlja az egйszsйg
ьgyet – mint nagy elosztуrendszert –, hol

egyйb kйrdйsekkel kцdцsнti az egйszsйgьgy
problйmбit.”

Ъgy tudtuk, hogy a nagypolitika nem vб
laszthatу el lйtьnk rйszleteitől йs azt is tud
juk, hogy nбlunk hatalmasabbak esetйben is
kйnytelen szбmolni az egйszsйgьggyel. Ma
gyarorszбgon ebből is hungarikum lett.
Nem szбmoltak velьnk, eszьk бgбban sem
volt. De nem is ez volt a hungarikum, ha
nem az, hogy ebben mi őket tehetetlensй
gьnkkel tбmogattuk. Figyelmeztetni
prуbбltam: „Hatalmas az az erő, melyet egy
igйnyeivel mцgцttьnk бllу tбrsadalom йs a
magyar йrtelmisйg egyik legnagyobb telje
sнtőkйpessйggel йs befolyбssal bнrу rйtege a
40 000 orvos jelent. Йrthetetlen, hogy mнg
йvszбzados hagyomбnyokkal bнrу fejlett de
mokrбciбk kesztyűs kйzzel is alig mernek
ezzel az erővel szembefordulni, addig nб
lunk ez is a leghйtkцznapibb egyszerűsйg
gel, s a legbornнrtabb mуdszerekkel
műkцdik.”

Igen! Ebben nyilvбnult meg legjobban az,
amire szocializбltak. A csendes beletцrődйs,
a gyбvasбg, meghunyбszkodбs s főleg a
szьksйges „aktuбlis ellenfйlre szabott elke
rьlhetetlen ravaszsбg” hiбnya. Egyik felьnk
– a kisebbik – behуdolt aprу előnyцkйrt, a
tцbbsйg viszont maradt „nйma tartomбny”.
Nйhбnyan, szabadjбra hagyott bбrdok, bбr
dolatlankodtunk. Egyszeregyszer megйget
tьk a kezьnket, de tűzhalбlra nem kerьlt sor.
Majd megunjuk, szуlt az elmйlet, s leszьnk
mi is falba йpнtettek.

Kцzben magas Dйva vбra йpьlt, sőt oly
kor dйvaj hangok szűrődtek ki emelkedő fa
lai kцzьl. Нgy нrtam erről: „A Bokros
csomag hatalmas csapбs volt az egйszsйg
ьgyre is. Mйg az alapellбtбs is majdnem be
leroppant. Csak aprу, ьgyeskedő, szьrke
mуdszerekkel maradhatott talpon.” Szуban
termйszetesen a reform ott szбrnyalt felet
tьnk. Valahogy нgy: „Az egйszsйgьgy re
formja verbбlisan vйgig terнtйken volt, de
tцrtйnni csak kevйs tцrtйnt s az is a konzer
vatнv kormбnyok idejйn йs az alapellбtбs te
rйn. Az Antal kormбny elkezdte a reformot,
fel is vбzolta annak menetйt, de főleg a bel
ső lobbyk ellenбllбsa йs бllнtуlagos politikai
alkuk (?) vezettek oda, hogy az alapellбtбs
szintjйn elakadt. Az alapellбtбs, azуta is eb
ből йl, de innen eredezteti egyben kнnjait is.
A tцbbi бgazat azуta is irigyli, de nem tud
(Nem mer? Nem hagyjбk?) egysйgesen fel
lйpni, hogy kцvesse a kitaposott ъton. A Fi
desz kormбny ismйt lentről kezdett, az
alapellбtбstуl. Logikusan, hiszen ez a legol
csуbb бgazat s ennek kihatбsa a legnagyobb
a hйtkцznapi kцzйrzetre. Ьnnepi pillanat
volt, midőn Orbбn Viktor a nemzet ajбndй
kakйnt бtnyъjtotta a praxisjogot a magyar
alapellбtуknak. Ez is lцkйst adott a tъlйlй
sьnkhцz, de ismйt elakadt a folyamat. El
akadt s maradt megint a megosztу
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irigykedйs.”
Balrуl цrцkцs йrv marad az 50 %. Mely,

mint tudjuk harminc valahбnyra sikeredett.
Erről is szуt ejtettem: „Erre mйg meg is volt
a pйnz az цrцklцtt – бllнtуlag ьres – kasszб
ban. Hivatkoznak is sűrűn erre az emelйsre.
De ki veszi йszre, hogy ezzel a nem valуdi
50 szбzalйkkal (hiszen csak az alapbйrre vo
natkozott, s az egйszsйgьgyben a kьlцn mun
kбйrt jбrу aprуpйnzek egйszнtettйk ki a
fizetйst az йhbйr szintjйig is) mйg mindйg
nem mozdultunk el a magyar bйrskбla utol
sу helyeiről, arrуl nem beszйlve, hogy az
ъgynevezett első lйpйs utбn a folyamat az
нgйretekkel ellentйtben teljesen leбllt.”
Utуbb annyi sem maradt belőle, mintha idő
kцzben az inflбciуt kцvetik.

A tőkйt mindenhatу megvбltуkйnt dicsőн
tettйk, de uralma kцzben oda jutottunk,
hogy: „Eurуpбba lйpйsьnk йvйben egyes
egйszsйgьgyi vezetők azzal kйnytelenek di
csekedni, miszerint intйzmйnyьk műkцdőkй
pessйgйt – tehбt a lakossбg ellбtбsбnak
biztonsбgбt – azzal tudtбk megmenteni,
hogy minden egйszsйgьgyi dolgozу lemon
dott fizetйsйnek egy rйszйről.” Hiba volt,
nagy hiba. A visszhang ennyi maradt: volt
miből! Megjegyeztem: „Sztбrriporter kйrde
zett rб egyik vezetőnkre: Mi a baja az orvo
soknak, talбn rosszabbul vannak
megfizetve, mint a magyar gazdasбg mбs
бgazatai?” Йs ъjra kйrdeztem: „Kiben van a
hiba, a mindenkori hatalomban, vagy miben
nьnk? Ha bennьnk nem lenne, akkor vajon
a hatalom kйpes lehetne ilyen hajlamait raj
tunk is kiйlni? De ha bennьk nem lenne
ilyen igyekezet, s a hozzб tбrsulу gбtlбstalan
sбg, akkor vajon sor kerьlhetnee ilyesmire
egyбltalбn? A hiba tehбt kйtoldali. Mentsй
gьnkre annyit mondhatok, hogy a bennьnk
rejlőt is azok neveltйk belйnk, akik ma is ha
talmon vannak.”

A globalizбciуs йs az azt szolgбlу neolibe
rбlis szellem kцde betakart mindent. S jelent
keztek magyaros lendьletű komprбdorai.
Lбtva lбttam, s megkйrdeztem, hogy: „A tő
ke kezйre jбtszva akarnбnk aranyat csinбlni?
Tudjuk jуl, hogy ez csak csalбssal lehetsй
ges. Йs mйgis prуbбljбk velьnk elhitetni,
hogy nбluk van a bцlcsek kцve?” „ A piac, a
globalizбciу, a neoliberalizmus kora sьkettй
tette a minden rendű йs rangъ politikбt arra,
hogy a csak pйnzben mйrt azonnali hasz
non, vagy azonnali vesztesйgen tъl, kйpes le
gyen megйrteni olyan cйlokat, melyek egy
kцzцssйget szolgбlnak, nevezzьk azt bбrho
gyan. Az egyйn, йs fennen hirdetett kiteljese
dйse, цnmegvalуsнtбsa, mindenek felett бll
ebben az йrtйkrendben, mely nem hajlandу
felfogni azt sem, hogy az egyйnek kцzцssй
get alkotnak, йs az szбmukra nйlkьlцzhetet
len, annak tagadбsa йletidegen.”

Йrveltem йs йrveltem. Az eredmйny azon
ban legfeljebb nйhбny уra alatt бtnйzendő
tцrvйnytervezetek бtkьldйse, s erről szуlу –
szintйn nйhбny йji уrбn leнrt – vйlemйnyьnk
passzнv meghallgatбsa volt. Inkбbb ők vйle
mйnyeztek minket magukban vagy hango

san. Erről нrtam, hogy: „Azok, akik szakmai
szempontok alapjбn, tбrgyilagosan йs бtgon
doltan, minden politikai hбtsу szбndйk nйl
kьl sorakoztatjбk fel ellenйrveiket, a
politizбlбs bűnйnek megsemmisнtőnek szбnt
gyanъjбba kevertetnek. A politika ezek sze
rint tisztбba lenne azzal, hogy ma, az amit
(ahogy) tesz, – bűnnek szбmнt? Ki az egйsz
sйgpolitikus, ki a nagypolitikus, hol van kцz
tьk a hatбr йs kinek mi a dolga, szбndйka,
kцtelessйge? Teljes a zűrzavar.”

Mбr szуba kerьlt az цregedő orvostбrsada
lom veszedelme is. Figyelmeztettem, hogy
ez mйg egy kockбzattal jбr. Az elvбndorlбs
sal, йs ami a politika szбmбra a legrosszabb,
hogy a nem „rйgivбgбsъ йs megfйlemlнtett”
ъj generбciу reakciуja vбratlan lesz. Ezeket
mondottam: „A szolgalelkű egйszsйgpoliti
kбnak, йs a vak pйnzьgyi politikusoknak to
vбbbra is csupбn egyetlen remйnye lehet. Йs
ez az idősцdő orvostбrsadalom – politikus
elődeik бltal belйnk tбplбlt – birkatьrelme.
Az az бtlagйletkorunkat csцkkentő, бrtal
mas, йs szйgyenteljes tьrelem. Amint ez a
generбciу lelйp, vйge! Hiбba prуbбljбk szak
emberek most azt magyarбzni, hogy a fiata
labbak nem mennek el, hogy mйg csak 200
vagy 300 prуbбlkozott. Majd lбthatjбk, hogy
nem vбllaljбk fel ezt a keresztet. Nem men
nek a pбlyбra, nem maradnak a pбlyбn, el
hagyjбk a magyar pбlyбt. Йs mi az, amit
vezetőinktől hallottam? Hogy majd hozunk
keletről, hogy mбshol is idegen orvosok dol
goznak, hogy nem hatбron tъli magyar kell,
hanem jemeni, meg vietnбmi, akit itt kйpe
zьnk ki, meg egyйb agyrйmek.”

Ekkor hatбroztam el, hogy ha pйnzről
mйg nem lehet beszйlni, legalбbb prуbбljuk
meg menteni a menthetőt йs kнsйrletezzьnk
a presztнzs oldalбrуl. Annak javнtбsa aztбn
meghozhatja talбn az anyagi emelkedйs lehe
tősйgйt is.

Előszцr nehezen indult. Egyik első tapasz
talatomrуl нgy нrtam: „Politikusok йs hбzior
vosok is jelen voltak azon a fуrumon, ahol
felkйrйsre az orvosi presztнzsről szуlhattam
volna. A tapasztalt szervező egйszsйgpoliti
kus kollйgбm azonban lebeszйlt erről. Mбs
menьt kell szбmukra feltбlalni – mondotta.
Nincs olyan formбja e tйma kifejtйsйnek,
amelyik eljuttatnб ezt a gondolatot azokba a
politikusi fejekbe. De a kollйgбknak is in
kбbb a mindennapi gondok йrdekesek. Te
hбt egy ilyen kцzцnsйg előtt, inkбbb ez
utуbbiakat kell tйtelesen felsorakoztatni.”…
„Politikus magyarбzta el nemrйgiben ne
kem, hogy olyan pйnzьgyi szakember, aki
ilyesmit megйrt, nincs. Nem az йrtelemre
kell hatni. Olyan helyzetbe kell kerьlni,
hogy a pйnzьgyйr kйnytelen legyen oda ad
ni, ahol az valуban hatйkony. A magas pйnz
ьgyi tudomбnyok hamis ismeretei ellenйre.
Ilyen terьlet az egйszsйgьgy.” Kцzben arra
is gondoltam, miszerint a politikus azt is tud
hatnб, hogy: „Нgy szуlt a bцlcs: eljő a pilla
nat, amikor bebizonyosodik az цrцk
igazsбg, miszerint „A gyomornak nincs fь
le”, „Venter caret auribus”, vagyis senkit

sem lehet szйp szavakkal jуllakatni.”
De ne kanyarodjak el a vцrцs fonaltуl,

mely vйgighъzуdik a presztнzs lerontбsбnak
tцrtйnetйn. Ъjabb szцvegemre bukkanok:
„Az anyagi romlбsnak morбlis vбlsбgba for
dulбsa termйszetes folyamat. Ezen tъl meg
művi, megrendezett, ravasz. Ne mondjбk,
hogy csak műhibбkbуl бll a magyar egйsz
sйgьgy munkбja. A betegek lassan mбr нgy
йrzik. Mert erről olvasnak, mert ezt elolvas
sбk! Aztбn fйlnek bemenni a műtйtre, a ke
zelйsre!”… „Előszцr azt kellene
megйrteniьk, hogy vannak a kasszбba pilla
natnyilag, vagy rцvidtбvon be nem sцpцrhe
tő nyeresйgek, mi tцbb, vannak elkerьlhető
vesztesйgek. Vannak olyan nyeresйgek, me
lyeknek a szбmlбn forintosulу, oszlopokba
gyűjthető megjelenйse elkйpzelhetetlen, de
annбl inkбbb elkйpzelhető annak a szбmlбt
sovбnyнtу, a kiadбsokat csцkkentő hatбsa.
Ezek kцzй tartozik az orvosi presztнzs is.”

Ekkortбjt йrt a megtisztelő felkйrйs, hogy
vбllalnбm el a FAKOOSZ felelőssйgteljes
elnцki tisztйt.

Йn ezt alapos elemzйs utбn йs minden la
pot kiterнtve vбllaltam el. Йs nemsokбra нr
tam is erről: „Az a feladat, amit a
FAKOOSZ felvбllalt, az orvosi presztнzs
helyreбllнtбsa, az orvos visszavezetйse az
йrtelmisйgi elit – szбmбra szakmai okokbуl
is kцtelező – csoportjбba, ennek a talpra бl
lбsnak csak egy tйglбja, de nem elhanyagol
hatу, mert az egysйget szolgбlja, a sбncokat
tűnteti el, йletminősйgьnket javнtja, цnbe
csьlйsьnket бpolja. Sokszor leнrt, sokszor
elhangzott, vagy vйgiggondolt mondatok
ezek, de soha sem elйg ъjra йs ъjra ismйtlй
sьk.”

Mбr a vбlasztбs is bonyodalmakkal jбrt.
Az aktuбlis miniszter (ki akkor mйg nem
kapott felszуlнtбst Almuniбtуl az цnleleple
zйsre), megvбlasztбsomat йs a kongresszust
is pуdiumnak hasznбlta volna a 21 (soha be
nem vбltott) pont bejelentйsйhez. Nem vбl
laltam. Vihart arattam, de a FAKOOSZ dip
lomatikus hъzбssal a 21 pontot a kцzgyűlйs
előtti tudomбnyos ьlйsre időzнtette. Йn csak
kйpernyőn nйztem. Aztбn mбsnap a tagsбg
nak mйgis volt bбtorsбga megvбlasztani. El
nцk lettem, de napokon belьl elvesztettem
egy mбsik lapnбl betцltцtt főszerkesztői stб
tusomat. Rugalmasabb szemйlyre van szьk
sйg, szуlt a magyarбzat.

Szцvetsйgьnk pedig munkбhoz lбtott. Er
ről is beszбmoltam: „A FAKOOSZ Alapel
lбtу Orvosok Orszбgos Szцvetsйge miutбn
felmйrte, hogy eddigi „harci” feladatait a
kьzdelmek pillanatnyi бllapotбban mбs
szervezetek vettйk бt, ъj tartalommal уhaj
totta feltцlteni tevйkenysйgйt йs kevйssй
harci, de annбl inkбbb hatйkony munkбra
szeretne elszegődni. A nemrйgen Gyulбn le
zajlott йvi kongresszus ezt a programot el
fogadva vбlasztotta meg szemйlyemben
soros elnцkйt.

Cйlunk az orvosi presztнzs helyreбllнtбsa!
E tevйkenysйget kйt fő pillйrre szeretnйnk
бllнtani. Egyrйszt egy olyan – mбs szerveze
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tekkel kцzцsen is műkцdtethető – laza йs ki
felй nyitott egyьttműkцdйsi hбlуzatot szeret
nйnk kialakнtani, mely meglevő йs ezutбn
szerveződő kisebb йs nagyobb csoportok
ban, mindenьtt a helyi igйny йs lehetősйgek
szerint mozgatnб meg a kollйgбkat, s tenne
meg mindent azйrt, hogy ismйt felйledjen az
йrtelmisйgi lйt erősцdő igйnye, s annak kielй
gнtйsйre megjelenjenek ъj alkalmak is.
Ugyanakkor a szakmai igйnyek йs kцtele
zettsйgek kielйgнtйsйre is – mбs szervezetek
kel kцzцsen – mindenhova kцzelebb
szeretnйnk vinni a lehetősйgeket.” Mбshol
ezt mondtam: „A gyуgyszerhбborъnбl sok
kal nagyobb lehetősйg az orvosi presztнzs
helyreбllнtбsa, az ezt rombolу, mбra a művi
ből цnбllу йletre kelt, sбrdobбlу divat meg
fordнtбsa! A beteg bizalmбt bнrу orvos,
sokkal kцnnyebben dцnthet az olcsуbb keze
lйs, a felesleges kivizsgбlбsrуl valу lebeszй
lйs, vagy a kуrhбz elkerьlйse mellett. Itt
vannak az igazi forrбsai a megtakarнtбsnak.”

Йs folytatуdott a kьzdelem. Nehйz, de йr
dekes йvek voltak.

Előszцr a felьlmъlhatatlan szovбtai kong
resszus, melynek filmjйt nйha йrdemes len
ne ъjranйzni. A hatбrontъliakkal beindulу
kapcsolatok mintha lendьletet kaptak volna.
Ezt jegyeztem le utуbb erről „… sikerьlt
megrendezni talбlkozуinkat s kцzцttьk azt a
felejthetetlen szovбtait, melyben цsszeцlel
kezni segнtettьk azt a Hazбt, ott a magasban.
Azok az emelkedett pillanatok egymaguk
ban is erőt adtak az utбna kцvetkező megprу
bбltatбsok emelt fővel tцrtйnő elviselйsйhez.
A Fakooszt, mint kцzцssйget, igazбn ott fe
dezhettem fel, ez a kцzцssйg igazбn ott is
mert egymбsra. Az цsszevillanу tekintetek,
a megcsillanу szemek, az цsszesimulу gon
dolatok nagyobb erőt jelentenek, mint a sok
szу, a nagy kijelentйsek, az elfelejtett нgйre
tek.”

Kцzben a helyzet nem lett rуzsбsabb, sőt
kiderьlt, hogy: „A hivatбstudat mбr csak le
gendбs elvбrбs, ha valaki eszerint tesz, gyak
ran a tцrvйnnyel kerьl цsszeьtkцzйsbe. Nem
a szakma szabбlya, nem a beteg йrdeke a
fontos. A magunkйt mбr nem is merem emlн
teni. A felettes hatуsбgokat csak a gazdasб
gossбgi mutatуk йrdeklik. Barбtaim! Talpra
kell бllnunk, йs ebben senki sem fog kнvьl
ről a segнtsйgьnkre sietni. Nem, mert nem йr
deke! Mйg sokбig az lesz a jу, ha az orvos
alacsony presztнzsű, alacsony йrtйkű, eltit
kolt fontossбgъ munkбt vйgző, nem йrtйkter
melő – hanem pazarlу, csak maradйkelvet
йrdemlő szereplője marad, egy felzбrkуzni
prуbбlу, de a globalizбciуt a kelletйnйl job
ban kiszolgбlу szemlйlete miatt erre aligha
nem kйptelen tбrsadalomnak. Йs ebben a
szerepkцrйben mйg a figyelemelterelő vбdas
kodбsok, az egyoldalъ, szenzбciуhajhбsz saj
tуtбmadбsok is reбzъdulnak.” Mбshol нgy
folytattam: „A mi vilбgunkban szьksйgбlla
potot hirdettek, s ezzel műkцdtetnek йvtize
dek уta, nem gondolvбn arra, hogy ez a kйzi
vezйrlйs a legtragikusabb helyzetekben is
csak ideiglenes lehet. Rбadбsul ъgy hirdet

tйk meg, hogy nem mertйk kimondani. Itt
dьbцrцg kцrцttьnk az ъgynevezett reform”
Majd megint mбshol: „Igen! Ez lett belőle.
Előttьnk йs felettьnk a Hippokratйszi eskь,
mint valuta, kifizetйsьnk eszkцze, a nekьnk
szбnt lбtvбnyos energiaforrбs. Az agg gцrцg
nem hitte volna, hogy az ő nevйben hirdet
nek ki majd, sбmбnbуl lett vad pusztai utу
dainak, szьksйgбllapotot.”

Йs aztбn arrуl szбmolok be, miszerint:
„Fokozatosan beindul az orszбg orvostalanн
tбsa. Mintha vйlt, feleslegesen йlőskцdő ki
sebbsйg lennйnk a nemzet testйn. S a
tбrsadalom йszre sem veszi, hogy felfalja,
vagy elveszti orvosait. Előszцr a legtehetsй
gesebbeket, aztбn elfogy a maradйk is, ъjak
meg nem azйrt jelentkeznek a pбlyбra, hogy
itt ismйteljйk meg atyбik sanyarъ sorsбt.
Őket beszippantу hiбny pedig mбshol is
van, ilyen kцrьlmйnyek kцzцtt fogy az esйly
a minősйgi utбnpуtlбsra is. Mi lesz hбt?” Kй
sőbb meg ezt нrom: „Нgy jut el az ember a
vйgső kйtsйgbeesйsig, s akkor felteszi a kйr
dйst. Miйrt? Йs kцrьlnйz. Mбshol is baj van
a globalizбciуban kьszkцdő egйszsйgьgy kц
rьl, mбshol is vannak prуbбlkozбsok. De mi
lyen mбs ott a kйp. Vajon csak azйrt, mert a
demokratikus hagyomбnyok mйly gyцkerei
vйdik a rendszert йltető nedveikkel? Vajon
nincs semmi mбs titka annak, hogy ott lehet
vйdekezni, vitбzni, ellenkezni, harcolni йs ki
harcolni? Hogy az orvos presztнzse nem ha
sonlнthatу a miйnkhez? Ъjra йs ъjra eljutok
ahhoz az egyetlen szуhoz, ami mifelйnk
olyan tбvoli remйny. Ez a szу pedig az: egy
sйg! Йs ez megkйrdőjelezhetetlen. Legyen
ez az egy szу a hozomбnyunk egy ъj nehйz
esztendőre.” Нrtam akkor.

Йs a tбrsadalomhoz fordultam: „Az em
ber, mint a fцld főbйrlője, mint az йlővilбg
koronбja, sajбtos helyzetbe kerьlt. A globali
zбciуs elit nem elйgszik meg a pйnzvilбg el
uralбsбval, nem elйgszik meg a termйszet
tцrvйnyeinek йletveszйlyes semmibevйtelй
vel, de sajбt hasonmбsait is eszkцzzй degra
dбlnб, meghatбroznб szьksйgessйgьk, lйtьk,
йs mibenlйtьk korlбtait. A magyar orvost a
magyar tбrsadalomnak kellene megvйdenie.
Mert igйnye van olyan orvosra, amilyen az
egykor volt, pontosabban amilyennй akkor
vбlhatott. Ehhez azonban szьksйges, hogy a
politikai elit minden csoportjбban megjelen
jenek olyan szereplők is, akik figyelmeztet
nek ennek szьksйgessйgйre. Az
orvostбrsadalom kцzцs бldozatvбllalбsa –
mely йletben tartotta az alulfinanszнrozott
egйszsйgьgyet – nem volt elegendő. Nem
csupбn az elhallgatбs lett annak fizetsйge,
de mйg sбrral is megtoldottбk azt”.

Előszцr rйmlett fel egy ma is kнsйrtő, de
mйg nem elйggй komolyan vett kйp. A rab
szolgasбgй. Akkor a biztosнtуkon keresztьl
vicsorнtott reбnk. Szerencsйre eredmйnytele
nьl.

„Tudnake arrуl a kollйgбk, hogy olyan
tцrvйny kйszьl, mely szerint a biztosнtуk az
első kцtelező szerződйs utбn, nйhбny rцvid
йven belьl mбr vбlogathatnak az цsszes szol

gбltatуkban, йs tudnake a 60 napon tъli tar
tozбsok szerződйst bontу hatбlyбrуl? Mert a
biztosнtуnak valу megfelelni vбgyбs ger
jesztette eladуsodбs – bбr remйljьk ritkбb
ban –, de akбr az alapellбtбsban is
lйtrehozhat ilyen helyzetet. S akkor йppen
annak a biztosнtуnak fogunk „nem megfe
lelni” akinek a kegyeit keresve eladуsod
tunk. Szerződйs hнjбn meg tцnkremegy a
praxis. Tudom, hogy ebből nem lehet egy
szerre бltalбnos jelensйg, mert az kцzbot
rбnyt okozhat, de esetek előfordulhatnak s a
tőke gбtlбstalansбgбt ismerve az sem kizбrt,
hogy akad majd strуman, aki az ilyen praxi
sokat begyűjtse йs egyes biztosнtуk mбr sa
jбt rabszolgбikkal dolgoztassanak. Rйmkйp?
Remйlem rйmkйp! De minйl feljebb me
gyьnk az ellбtбs progresszнv piramisбnak
megszentelt lйpcsőin, annбl valуszнnűbb. Йs
az alapot jelentő alapellбtбsnбl sem kizбrt.
Emlegetik is a kistйrsйgi csoportpraxisokat,
melyek kikьszцbцlhetik az ellбtatlan kцrze
tek rossz lбtszatбt. Ki tudja, hogy nйhбny йv
mъlva nem nőe meg az йtvбgya a ma meg
vбltуnak hitt tőkйnek, s nem уhajt egйsz tйr
sйgeket „igбba hajtani”? A lйtező garanciбk
semmit sem szavatolnak йs nem цrцkйletű
ek.” Majd mбshol: „Mi lehet a kцvetkező
lйpйs? Mert hatбrozottan kцrvonalazуdik
egy centralizбciуs terv. A valуban szьksйges
struktъravбltбs цrve alatt fel lehet kйszьlni
akбr egy mбsik privatizбciуra is. Egйsz
fцldrajzi egysйgek egйszsйgьgyi ellбtбsa ke
rьlhet magбnkйzbe. Az egymбssal acsarko
dу orvosokkal egyьtt. Remйlni szeretnйm,
hogy ez csak egy a nagy zűrzavarban fel
bukkanу kнsйrteties rйmkйp, de ahogy
mondjбk: benne van a pakliban.”

Amint remйltьk a nйpszavazбs segнtett, s
ez ъj fejezet volt tцrtйnetьnkben is. Akkor
ezt mondtam: „Ha jуl sejtjьk, mбr csak egy
erről szуlу nйpszavazбs segнthet, s rettent
heti el, a ki tudja honnan felbukkanу (vagy
rekrutбlуdу) befektetőket attуl, hogy egyet
len alkalommal lepengetett, a nyeresйghez
kйpest nevetsйges (maximum) 120 milliбrd
forintйrt, melyet semmifйle mбs befektetйs,
vagy erről szуlу kцtelezettsйg nem kцvet,
цrцkбron megvegyйk az йvi 1500 milliбrdos
nagy elosztуrendszert. Mert ha megveszik,
akkor sejtйseink szerint olyan szбmunkra is
meretlen biztosнtйkokat kapnak, melyek
bбrmely kйsőbbi magyar kormбnyt megaka
dбlyozhatnak visszafordнtу szбndйkaiban. A
helyzet Eurуpa legbetegebb nemzete szem
pontjбbуl is kйtsйgbeejtő. A bajt tetйzi, hogy
nem tudni mennyire erős az az цsztцnző
hajtуerő, mely ennek a nemzetnek a vбlasz
tуpolgбrait megmozgatja, s nem tudni
mennyire lehetnek elkцdцsнtve a szavazуi
szemek. Lбtszуlag nagy a tбrsadalmi ellen
бllбs, de a tъloldali profitйhsйg is, йs mйg el
kell jutni addig a mбsik nйpszavazбsig is.”

Az is йrdekes adalйk, hogy: „Előbb mйg
szocialista politikusok szуnokoltak arrуl,
hogy csakis az egybiztosнtуs rendszernek le
het jцvője йs elmagyarбztбk a kinti biztosн
tуk minden hбtrбnyбt, de vйgьl elйrkeztьnk
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oda, hogy előszцr az SZDSZ, de utуbb ma
ga az MSZP is a tцbb biztosнtуt kezdte tбmo
gatni. Előbbi előszцr nevйn is nevezve,
utуbbi azt бllнtva, hogy ez mйgis egy biztosн
tу marad.”

Kцzben pedig az orszбg megismerkedett a
hazugsбggal йs annak kцvetkezmйnyeivel.
Elvesztette hitйt, bizalmбt. Mint utуlag nem
rйgen kiderьlt: a parancs Almuniбtуl jцtt.

De azidőtбjt mйg tovбbb ьgyeskedtek. Er
ről ezeket нrtam le: „Йs ekkor az egйszsйg
ьgyi szolgбltatуk szбmбra felйpнtettйk az
eddigi legzseniбlisabb йs legsбtбnibb csap
dбt. Előszцr nem tъl nagy zajjal elvontak tő
lьk. (a hбziorvosoktуl pl. a sok nehйz harc
бrбn elйrt йs a szнnvonalat javнtу juttatбso
kat) aztбn bevezettйk az ezt az elvonбst йs
az 50 szбzalйkosnak nevezett jцvedelememe
lйst kцvetően elmaradt szinten tartбst rйsz
ben pуtlу vizitdнjat, egy tulajdonkйppeni
ъjabb ravasz йs a kцltsйgvetйst kнmйlő adу
nemet.

A civil szervezetek, akбr az йlet mбs terь
letein is, csak formбlis meghallgatбst kap
tak. A henger egyre jobban dьbцrgцtt йs
haladt a liberбlis elkйpzelйsek megvalуsнtб
sбt jelentő irбnyba, mikцzben mindent elta
posott, ami ъtjбban volt. Főleg az igazsбgot
Az egйszsйgьgyben megjelent egy ъj mуd
szer: a rombolбs. A hatalom vйgrehajtуit vбl
togatta, de az irбnyt egyre jobban tartotta.
Kцvetkezett egy alig titkolhatу koalнciуs vбl
sбgig menő vita, hatalmi helyzettel zsarolбs,
szйgyenletes бtverйsek йs kйnyszerek, meg
kapaszkodбs, kapaszkodбs kцrmьkszakadtб
ig, nйpszerűsйgьk бrбn is. Miйrt? Minek, ki
nek a szolgбlatбban? Csak a kцzismerten
mбr hanyatlу бgбban levő neoliberбlis elv
miatt? Vagy tцbbйrt? Nem nekem kell eldцn
tenem.”

Aztбn folytattam mбshol: „Most itt бllunk
az első nйpszavazбs előtt. Tцbbről szуl,
mint a felvetett kйrdйsek. Nem egyedьl
azokrуl kell beszйlni. Ami az egйszsйgьgyet
illeti, az emlнtett csapda műkцdik. Ha a szol
gбltatуk elvesztik a vizitdнjat vagy napidнjat,
kцltsйgvetйsьk nagyot csцkken. Csődkцzel
be kerьlhetnek. Ha! Ha az бllam nem tartja
be alkotmбnyos kцtelezettsйgeit. Mert azzal
бltatni a lakossбgot, hogy нgy ellбtбsuk kerьl
veszйlybe, lehet. Azzal fenyegetni a szolgбl
tatуkat, hogy nem kapnak kompenzбciуt, le
het. De akkor ne beszйljьnk alkotmбnyrуl,
jogбllamrуl йs egyйb maszlagokrуl. Valljuk
be, hogy itt valami mбs műkцdik.”

Йs megtцrtйnt a nйpszavazбs йs elkezdő
dцtt a „nagy erуziу”.

A FAKOOSZ pedig a ravasz politikai
bosszъt – mely azonnal elvonta a vizitdнjat,
de nem adta vissza az ezt megelőző йs a vi
zitdнjra hivatkozva elvont tбmogatбsokat –
kongresszusбn kivйdte. Hйvнz emlйkezetes
marad. A magyar egйszsйgьgy kцzel nyolc
milliбrd forintot kapott vissza az ott elйrt
győztes tбrgyalбs nyomбn. Йs Horvбth Бg
nes is ment. Soha nem felejtem az SMSt
melyben megnyugtattak: „holnaptуl mбr
Szйkely Tamбssal tбrgyalhatnak.”

De a pofon is emlйkezetes. Mert kik нrtбk
alб a győzelmes szerződйst? Olyanok, akik
ellene бgбltak, olyanok, akik hallgattak йs
csak kevesen a kьzdők kцzьl. A hбzigazdбt
meg sem hнvtбk. A hбlбtlansбg йs a kцzцny
kйsőbb is visszakцszцnt.

Йs figyelmeztettem: „Mindenki jуl gon
dolja meg. A kцzцny, a hallgatбs, a langyos
йs megszokott hйtkцznapokba valу tespe
dйs, mint lбttuk nem vбlt be. A sors tart
nagy nйvsorolvasбst йs mindenkinek egy
szer elő kell lйpnie. Az akkor feltett kйrdйs
re pedig egysйges vбlaszt kell
kidolgoznunk. Hangunk нgy ezerszereződ
het meg. Йs akkor a Jйzust nem hallhatjбk
Barabbбsnak!”

Aztбn a tбrsadalomhoz fordultam kiбlt
vбnnyal:

„Tudomбsul kell vennie mindenkinek,
hogy az ember esendő. Hogy a halбl az йlet
rйsze, de a minket eddig vezető egйszsйgpo
litikusoknбl mйgis alkukйpesebb. Йs ezt az
alkut gyуgyнtбsnak nevezik. Az alku mуd
szereinek ismerői pedig kьlцnleges elvбrб
soknak megfelelni kйnyszerьlő, e
kьlцnleges tudбs birtoklбsбйrt egйsz pбlyбju
kon бt tanulni kйnytelen, sajбt йletйveiket (a
halбllal kцtendő magбnalkujukat) is бldozni
kйnytelen embertбrsak. Olyanok, akik nem
tartjбk magukat mбsoknбl tцbbnek, de
annyit kйrnek, hogy ha tőlьk mбsoknбl tцb
bet vбrnak el, akkor ahhoz tбrsadalmi tбmo
gatбst kapjanak.

Figyelem magyar tбrsadalom, figyelem
magyar politikai osztбly. Mindenki szбmбra
eljő a pillanat, amikor alkura kйnyszerьl. Se
gнtsetek, hogy segнthessьnk!

Magyarorszбg mindnyбjunknak йdes hazб
ja. Ezt az йrzelmi megkцzelнtйsű definнciуt a
most mбr lбthatу romlбsnak indult neoliberб
lis vilбg is hasznбlja, mikor ъgy hiszi, hogy
hasznos szбmбra. Mi azonban – s ez a MI bi
zonyнtottan a magyar orvostбrsadalom dцn
tő tцbbsйgйt jelenti – ezt valуban нgy
йreztьk йs йrezzьk.

Bizonyнtottuk egy йleten бt, hiszen hivatбs
tudatbуl йs бllandу ostorozбs, anyagi ellehe
tetlenнtйs, a szьrke gazdasбg lelkiismereti
vбlsбgбba sodrу kйnyszer, a legmagasabb el
vбrбsok hangoztatбsa йs az ehhez szьksйges
legminimбlisabb tбmogatбs йs megbecsьlйs
hiбnya kцzepette mentettьk a magyar egйsz
sйgьgyet a tъlsу part felй azzal, hogy (sokб
ig igen jу szнnvonalon) puszta
бldozatvбllalбssal műkцdtettьk.

Mбs is a fizetйsйből йl! cseng vissza a fь
lemben. A szбzezer nettуbуl az ezt tцbbszц
rцsen meghaladу szakkйpzйsi kцltsйgeit
fedezni kйnyszerнtett, omladozу vakolatъ
цreg kуrhбzak folyosуin alamizsnбйrt tъlуrб
zу szakadtkцpenyes fiatal magyar orvos mel
lett lelki szemeimmel elegбns, sцtйt
цltцnyben, ьvegfalъ palotбk halkan muzsikб
lу folyosуin suhanу ifjъ titбnokat lбtok. Ők
is a fizetйsьkből йlnek. A nбluk tagadhatatla
nul nagyobb felelőssйget viselő, egйsz йle
tйn бt tanulбst felvбllalу, йletйveiből бldozni
kйnytelen йs йletminősйgйt feledni kйnysze

rнtett mбsik fiatalnak pedig ennek a fizetйs
nek a tцredйkйből kellene tengődnie? A
lakбsvбsбrlбs remйnytelensйge, a csalбdala
pнtбs ellehetetlenьlйse, a gyermekvбllalбs
kйptelensйge lehet csak osztбlyrйsze? Mi
йrt? Mi az, hogy: ja kйrem az a versenyszfй
ra! Az orvos a beteg йletййrt folytatna йletre
szуlу versenyt.

Нgy hбt ъtrakйl. Nem mint peregrinus, ta
pasztalatot szerezni йs aztбn hazajцnni.
Mert nincs, s ha нgy megy tovбbb nem is
lesz hova. Pontosabban tehбt: kitбntorog.

Kedves Magyar Tбrsadalom! Tudjбk
Цnцk is, hogy mбr egy ъj vilбgban йlьnk.
(Tцbbes szбmban vagyok kйnytelen нrni,
mert annyifйle ez a magyar tбrsadalom.
Annyifelй szaggatott. Annyifйle hazugsбg
gal fйlrevezetett.) Az idősek lelйpnek hiva
tбsuk gyцtrelmesen szйp szнnpadбrуl. Az ъj
vilбg neveltjei pedig nem fognak tнzezer
szбm mбrtнromsбgot vбllalni. Hiбba az es
kьk szцvegйnek kцrnyezetйből vagy a poli
tikai szуtбr lomjai kцzьl kiemelt lуzungok.
A megmaradбshoz egйszsйgьgy, az egйsz
sйgьgyhцz szakember kell. Magyar szak
ember! Itt a tбrsadalom tбmogatбsбra van
szьksйg. A kцzцs йrdek felismerйsйre.

Ezt kйri a magyar egйszsйgьgy azoktуl,
akikйrt annyi mindent felvбllalt. Akik йszre
sem vettйk, hogy műkцdйse a politika soro
zatos hibбi, az ellensйgesre hangszerelt kцr
nyezet, s mostansбg a maradйkelvet kцvető
йs azt vйgletekig fokozу „zsбkmбnyбllapot”
kцzepette – rideg statisztikai tйnyekkel is
bizonyнtott – йletбldozatot jelentő teljesнt
mйny volt.”

Tulajdonkйppen, mikцzben nagy elvбrб
sokkal voltak felйnk, mikцzben szу nйlkьl
hagytбk sбrbarбntбsunkat, a magyar tбrsa
dalom йs az йrtelmisйg elбrult bennьnket.
Ne sirassuk azonban magunkat, mert mбs
tekintetben ezzel az йrtelmisйggel egyьtt
vбltunk бrulуkkб magunk is a hallgatбssal.
Mert a mi felemelt szavunk segнthetett vol
na a nemzeten is. Mi magunkon sem vol
tunk kйpesek segнteni. Sőt.

Adventi levelet нrtam nйhбny kollйgбnak
s az akaratomon kнvьl felkerьlt az internet
re. Orvoskollйgбk tбmadtak rбm annak
nemzeti, konzervatнv йs keresztйny volta
miatt. Durva mocskolуdбsukat nem felejt
hetem. Kevesek keltek vйdelmemre. S nem
ez volt az utolsу eset. Fбjdalmas, de igaz йs
nem letagadhatу.

Aztбn egy szбmomra kьlцnцsen nehйz йv
kцvetkezet. Йppen egy gyцnyцrű йletmű йs
kцnyvbemutatу kцrutam kцzben kerьltem
kуrhбzba, abban a Debrecenben, ahol kйt
hйt volt mйg az йvi kongresszusunkig. Be
szйdeim egy rйszйt йpen maradt jobb ke
zemmel, kйt intubбlt haldoklу kцzцtt нrtam.

Aztбn szerencsйsen бtvйszeltem ezt is.
Йs jцtt az ősz йs az ъjabb megprуbбltatбs.
A politika durva nyomulбsa megint a leg

йrzйkenyebb oldalunkon йrintett. Ъjabb
anyagi vesztesйg kerьlt kilбtбsba. A FAKO
OSZ tiltakozott йs kцltői kйrdйst vetett fel.
Fizessenek az erre szavazу MSZP kйpvise
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lők.
Nosza, lett nagy nyьzsgйs a mйdiбban.

Йs hнvtak, hнvtak mindenhova.
Kцzben a presztнzsьnkйrt folytatott йs

felvбllalt kьzdelem csъcsбn, gyorsan ъjra
kezdődцtt a pйnzйhsйgьnkről szуlу propa
ganda.

A baloldali TV is szнne elй hнvatott.
Nyilvбnvalуan csapdбt бllнtottak. Provo
kбltak, hogy „borнtsam rбjuk az asztalt”
jуl lбthatуan йs immбr teбtrбlisan is meg
jelenнtve: anyagi okokbуl. Ez lenne a le
lepleződйsьnk igazi apoteуzisa. Nem
vettem a lapot. Nyugodtan йrvelve el
mondtam, hogy lбtom a csapdahelyzetet,
йs hogy minden йpeszű ember tudhatja, a
tiltakozбs kцltői kйrdйst vet fel, cйlja a fi
gyelmeztetйs. Kйtszer, kйt formбban is el
mondtam ezt. S ekkor jцtt йletem nagy
csalуdбsa. Sajбt sorstбrsaim бtka йs nyu
godtan mondhatom piszkolуdбsa zъdult
fejemre. Ők az asztalborнtбst kйrtйk szб
mon. Kйt йvtizedes цnkйntes munkбm,
megannyi бtdolgozott йjszaka, цt йrdekьk
ben бltalam alapнtott illetve szerkesztett
egйszsйgpolitikai lap utбn senkiztek le. Йs
nem akadt йlő ember, aki megvйdjen. Az
ьvцltő falka hangjбtуl, sajбt hangunktуl
rettentek meg?

Hogy az idő engem igazolt, arra mбr
nem is figyelt senki.

Ekkor йrett meg bennem az elhatбro
zбs, hogy lemondok. Nem a munkбrуl, de
arrуl, amit tulajdonkйppen nem is vбllal
tam annak idejйn, de belekйnyszerьltem.

Szomorъ hуnapok voltak. De a munkбt
nem tettem le.

Tovбbb нrtam:
„Sajnos itt tartunk. A hatalom győzelmi

tort ьlhet. Megosztottak, rabszolgбkkб si
lбnyнtottak, elvettйk lбtбsunkat, fбradt, ki
йgett kцzцnybe, egymбs ellen fordulni is
kйpes indulatok rabsбgбba tereltek.

Tudjuk, a hбziorvos a kistelepьlйsen
akadбlya a falu tervezett felszбmolбsб
nak. Iskolбt bezбrni, postбt megszűntetni,
vasutat elvenni, hбziorvost ellehetetlenнte
ni. Logikus sor!

Mйgse csьggedjenek. Indulatok йs kese
rűsйg helyett prуbбljбk erejьket felmutat
ni, ha lehet ъgy, hogy tovбbb szolgбljбk
azt, amit mi is szolgбltunk utolsу energiб
inkkal is.

A nemzetet. Az egйsz nemzetet.”
Utуbb нgy folytattam: „Tegyьnk azйrt,

hogy a magyar tбrsadalom йszrevegyen
egy letagadhatatlan tйnyt. Mikцzben йvti
zedes tбvlatban – йppen a tagadhatatlan
szomorъ tйnyek бltal – lepleződцtt le az
йrtelmisйg бrulбsa, volt йs mйg van egy
olyan йrtelmisйgi rйteg, amelyik minden
hazug vбdaskodбs ellenйre, йletminősйgйt
йs йletйveit is бldozva szolgбlt. Ezt nem
elmйlet, hanem a rideg statisztika igazol
ja. Йs ez a rйteg mi vagyunk. Mйg az

egйszsйgьgyцn belьl is az йlen jбrva.”…
„A magyar politikai osztбly tevйkeny kцz
reműkцdйsйvel йs a magyar йrtelmisйg
rйszben aktнv, rйszben passzнv hozzббllбsa
folytбn, egy vilбgviszonylatban bukбs fe
lй vezető irбnyzatnak ismйt йlharcosai let
tьnk. Az elkцvetők mйg nem vбltak
megkцvetőkkй йs bőven vannak kцvetők
is. Csak a kцvetelők hangja vйsz el a
nagy zajban. Ez a kцvetelйs pedig a meg
maradбs imperatнvusza. Minden csak pуt
cselekvйssй vбlik, minden csak
fйlrevezető kulisszбvб lesz, ami nem ezt
szolgбlja. Tetszik, nem tetszik elkцzelgett
az igazsбg pillanata.”

Йs eljцtt. Йs eljцtt az ъjabb csalуdбs is.
Most az annyit csodбlt Eurуpбban. Mбr el
ső percben nem engedtйk meg a minimб
lis hiбnynцvekedйst. Ъgy bбntak velьnk,
mintha az előző, йs mint megtudtuk бlta
luk idejйben felismert csalбsokйrt most
bьntetnйnek. Mert, hogy akkor nem bьn
tettek, sőt besegнtettek. Nekьnk viszont
igencsak fбjdalmas, hogy йppen az a pйnz
veszett el, amelyből az egйszsйgьgy talp
ra бllнtбsбnak elindнtбsбhoz is kellett vol
na telnie. Vilбgosan felismerhettьk, hogy
mбsodrendű tagok, hogy cselйdszobбsok
vagyunk. Pontosabban a neokolonializб
lбs alanyai. Erről azonban manapsбg nem
illendő beszйlni.

Ismйt magunkra gondolva, de tovбbb
gцrgetve a megkezdett nehйz gondolatot,
most egy egйszen sajбtos helyzetben йs
mйrhetetlenьl elszegйnyedett tudati бlla
potban kellene felemelkednьnk a legna
gyobb erkцlcsi magassбgokba.

Most, amikor az orvos vйgre nyugodtan
kimondhatja, hogy elйg! Neki is csak egy
йlete van, most kell mйgis figyelmeztetni
őt arra, hogy hazбja is csak egy! Vajon hб
nyan vannak, akikben ez visszhangra ta
lбl? Hiszen magam mondottam
nemrйgiben Szуcska Бllamtitkбr ъrnak –
nagy nyilvбnossбg előtt –, hogy йrtem ne
hйz helyzetьket, mert mikцzben tőlьk a
MЙG nem lйtező pйnzt jogosan kйri a ma
gyar egйszsйgьgy, nekik azt a tьrelmet йs
bizalmat kell kйrniьk, amely MБR nincs
meg.

Йs mйgis.
Rettenetes felismerйs lenne, ha a ma

gyar йrtelmisйg mindenkor йlenjбrу rйte
ge, a sokoldalъ йrtelmisйgi lйtre szьletett
йs szakmбja бltal szьksйgszerűen erre
kйnyszerнtett orvostбrsadalom, nem lenne
kйpes felismerni, hogy egyedьli utunk az
előre menekьlйs ъtja йs csak ezen van esй
lyьnk. Йlet vagy halбl. Lenni vagy nem
lenni. Йs ez ma mбr hйtkцznapi felisme
rйs.

Az olvasу kollegiбlis engedelmйvel
visszatйrek szьlőfцldem йs az utуbbi йvek
ben vйgzett irodalom йs sajtуtцrtйneti ku

tatбsaim forrбsvidйkйhez. Az erdйlyi
magyar йrtelmisйg szнnejava – a legkйt
sйgbeesettebb helyzetben – a Trianon
utбni első bйnultsбg utбn, az йletцsztцn
diktбlta йbredezйs йveiben, Kуs Kбrolyйk
„Kiбltу szу” cнmen ismert – tettre hнvу –
szavai utбn, Makkai Sбndor bцlcs gondo
latainak, a Szйchenyit Nйmeth Lбszlуn
бtszűrő alapokba valу beemelйsйvel in
dult el a megmaradбs ъtjбn. A Makkai ta
nulmбny cнme: „Magunk revнziуja”!

Ha presztнzsьnk helyreбllнtбsбban is lб
tunk esйlyt a szakma gyуgyнtу erejйnek
rehabilitбlбsбra, ha ennek йrdekйben el
vбrjuk a tбrsadalom segнtsйgйt, akkor ma
gunkba is йrdemes vetni egy pillantбst.
Nem lehet igazi presztнzse annak, aki ezt
цnmagбban nem йpнti fel. Kьlső йs belső
komponense egyarбnt van ennek a nйlkь
lцzhetetlen tбmaszunknak. Mert ha ezt
elйrjьk, akkor lehetьnk csak kйpesek
olyan erőt kйpviselni, amelyik remйlheti
a mindenkori pйnzpolitikai vezetők – a
mi nйzetьnkben mindenkor merev – gon
dolkodбsбnak meggyőzйsйt, munkбnk
prioritбsбnak felismerйse ьgyйben.

Kцzben pedig az orszбg йlethalбl har
ca zajlik.

Egy vilбggal kell szembemenni, egy
vilбg előtt kell jбrni, egy vilбgnak kellene
vilбgнtani.

Ez van. Ezt kell elfogadni.
Ne kapja fel a fejйt senki. Mбr nem

egyszer megtettьk. Erről szуlnak vere
sйgnek lбtszу kйsőbb felismert győzel
meink.

Magyarorszбgnak is Nйmeth Lбszlу
kollйgбnk jelцlte ki az utat. Nevezik har
madik ъtnak is. De inkбbb az egyedьli
jelzővel illetnйm. Valahogy нgy йrtette: a
magyarsбg akkor tudja kimenteni magбt
tцrtйnelmi csapdahelyzetйből, ha meg
prуbбl ennйl is tцbbet tenni: Eurуpa meg
mentйsйre is kнsйrletet tesz.

Mintha ilyesmire kйszьlnйnk. Mintha
erre utalу esemйnyek tцrtйnnйnek. Vagy
tйvedek? Nem lehetьnk lбtnokok, de ezt
kell segнtenьnk, figyelnьnk, ellenőriz
nьnk, aktнvan, felelőssйggel, tьrelemmel,
bizalommal йs okos veszйlyйrzettel. Йs a
gъnykacajra, csъsztatбsra, бlsбgos hangra
vagy fenyegetйsekre felesleges energiб
kat nem pazarolva. De annyit, amennyi
szьksйges, annбl inkбbb.

Emeljьk fel fejeinket. Mindennйl tцb
bet йrő tett lenne.

Gondoljunk a nagyszerű elődцkre йs
mai magatartбsunktуl fьggő utуdainkra.

Ez mostani helyzetьnkben nem dema
gуgia, hanem hйtkцznapi йs бllandу fel
adat.

Merjьnk nagyok lenni!
Leбnyfalu

Szбsz Istvбn T.
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Йn a 102. voltam mбr a tagnйvsorban, mint kйsőbb kide
rьlt. Jцttek a levelek, hol stencilezve, hol az akkor mйg irigyelt
fйnymбsolуn sokszorosнtva. Feladу Gyenes Gйza. Йs olvas
tuk, kezdtьk hinni is egyre inkбbb.

Йs szemйlyesen is sokan цsszeverődtьnk első alkalommal
a zalakarosi szocreбl szбllу presszуjбban, ahol vйgьl megala
kult az elnцksйg is, йs nagyjбbуl eldцntцttьk, hogyan fogjuk
magunkat megszervezni.

Mбr ekkor felmerьlt, hogy a kezdetleges йs esetleges elnц
ki levelek helyett rendszeresen kapcsolatot kйne tartanunk йs
ehhez legjobb lenne egy ъjsбg, hivatalos ъjsбgнrу szerkesztő
vel, aki mйgis csak йrti a dolgбt. Elйg az hozzб, hogy tavasztуl
kйső őszig szьletett az első szбm, mert a hivatalos йs hozzбйr
tőszerkesztősosemйrt rб.AztбnamбsodikatmбrGйzбvalket
ten csinбltuk, felhasznбlva csekйlyke, az цnkormбnyzati
hнrlap indulбsбval szerzett tapasztalataimat. Majd „eseti” vй
gьl „бltalбban havi” lap lett A Kцr, a FAKOOSZ kezdeti, ba
rбtsбgbуl tervezett logуjбval.

Йs jцttek a telefonok, йs mentek a levelek, nйha telefax is
йrkezett, majd Fehйrvбrra hoztuk a nyomtatбst йs a nyomdai
előkйszнtйst, amit azуta is Juhбsz Istvбn йs kis csapata a Mбt
rix kft vйgzett. Ha kйsz volt, nagy csomag ment Bбnokszent
gyцrgyre, ahol a Gyenes csalбd aprajanagyja, a takarнtуnйni,
meg a szomszйdok цsszehajtottбk, egy szalag papнrral бttűz
tйk, megcнmeztйk йs a Postбn feladtбk az egyre hosszabbodу
cнmlistбra a kцldцkzsinуrnak szбmнtу iromбnyt, mнg a postб
sok csendben бtkozуdtak.

Aztбn йrkeztek vбlaszlevelek, kйsőbb egyre tцbb, melyek
egy rйszйt az ъjsбgban, nagyobb rйszйt szemйlyes levйlben
kellett megvбlaszolni, egyre fokozуdу szabadidő rбfordнtбs
sal.

Hosszъ telefonok a „tekerősцn” kivбrva, mнg eluntбk йs le
tettйk a szintйn „berepьlőzцtt”, csendesen szuszogу hallgatу
dzуk.

Йs egyre tцbb lett az ismerős. Nagy rйszьkkel az йvente
rendezett ьlйsek alkalmбval csak kйsőbb talбlkoztunk szemй
lyesen. De addig is sok minden kiderьlt.

Volt aki szenvedйlyes horgбsz volt, mбsnak irigylйsre mйl
tу HIFI felszerelйse, йs lemezei voltak. Tцbben vadбsztak,
volt aki eltűnt vilбgokrуl йs fцldrйszekről szуlу irodalom szen
vedйlyes olvasуja volt. Mбsok kitűnő fotуkat, kйpzőművйsze
ti alkotбsokat produkбltak. Volt, aki birkatenyйsztйssel, mбs
almatermesztйssel foglalkozott nagy szakйrtelemmel.

Kiderьlt, hogy egyikmбsikunk felesйge, gyermeke, roko
na tudott йrdekes szakmбjбrуl, hivatбsбrуl beszбmolni.

Kendйnй Toma Mбria йs a tagok receptjeiből megalkottuk
aKцrszakбcskцnyvйt1pldbanйsnйhбnyCDlemezen, tбmo
gatу hнjбn az нrуasztal rabja maradt. De Mбriбnak sajбt rovata
lett, kettő is, egy utazуsnйpoktatуs meg a kitűnő receptek.

Йs kйszьltek a riportok, beszйlgetйsek, kiprуbбlt йtelrecep
teketkaptunk,utazбsiйlmйnyeket,praktikustanбcsokatosztot
tunk meg egymбssal, нgy lassan A KЦR az akkorra mбr
hбziorvossб vбltozott kцrzeti orvosok „csalбdi lapja” lett, min
denki talбltbennemagбnakfontos informбciуta fővonulat, sй

relmeink ismertetйse, йrdekeink йs szakmai becsьletьnk
vйdelme mellett.

Tбmogatуink is akadtak, нgy a lap egyre inkбbb kezdett
hasonlнtani egy igazi ъjsбghoz, egyйni arculattal megjelenйsй
ben is felkeltve az йrdeklődйst.

Йves ьlйseink hбrom napjбt sikerьlt legtцbbszцr йrdekes
sй, йlmйnyt adуvб tenni ъgy hogy sokan kцzьlьnk kцzremű
kцdőkйnt is rйszt vettek benne.

Gйza mбr 2004ben megнrta a himnuszunkkйnt цrцkbecsű
„Doktor nуtбt” amit az бltalam vezetett Recept egyьttessel
hangszereltьnk йs adtunk elő első alkalommal. Erről a ren
dezvйnyről videokazettбt is szerkesztettьnk, mely sokunk ar
chнvumбban mйg bizonyбra megtalбlhatу, ha van mйg mivel
lejбtszani.

Йs volt elsőbбlozу gyermekeink bemutatбsa, majd az нgy
цsszekovбcsolуdott FAKOOSZ Junior. Az egykoron megvб
lasztott bбlkirбlynőket йs bбlkirбlyokat, felcseperedő gyerme
keinket 15 йves jubileumi ьlйsьnkцn ismйt visszahнvtuk,
цrцmmel lбtva bimbуzу karrierjьket йs szerelmeiket.

Az orvos szervezetek kцzьl előszцr volt internetes honla
punk, йs szбmнtуgйpes tanfolyam is zajlott Commodorra, ZX
Spectrumra йs XTre. Betegeink borainak majd sajбt borok
hiteles bнrбlata dнszes oklevйllel az az йvi „Doktorok Borб”
nak sok helyьtt ma is ott fьggnek a falusi borpincйk mohos
falбn szйpen bekeretezve,

FAKOOSZ emlйktбrgyak, Samu Bбcsi, Berta nйni,
Цdцnke (torzszьlцttkйnt valamelyik egйszsйgьgyi reformot
mintбzva), FAKOOSZ pуlуk йs napellenzők, melyekből a
megmaradt kйszleteket a 2008as бrvнzi vйdelemben rйsztve
vőknek adtuk.

Rйvйsz Napsugбr kйpzőművйsz, Hajdъszoboszlуra tбrla
tot hozott műveiből, megtervezte a FAKOOSZ ъj logуjбt, a
KЦR cнmlapjбt йs 10 йves йvfordulуnkra gyцnyцrű plakettet
alkotott.

Ezekből az erdйlyi бrvнzkбrosultak javбra rendezett бrve
rйsre ajбnlottunk fel.

Az emlйkek tolulnak, keverednek szemйlyes barбtsбgok
tцrtйnetйvel, hosszъ vitбk, beszйlgetйsek, a kцzцssйgteremtő
szovбtai napok kйpeivel, йs vйg nйlkьl lehetne sorolni.

Бm mindezek vйgйn az orvosnak, az igazi kцrorvosnak,
(mert hisz azok maradtunk, akik mйg megmaradtunk) vissza
tйrve a hйtkцznapokba embernek, sokoldalъ, pйldбul szolgбlу
embernek kell maradnia.

Ebben sokat segнtett a FAKOOSZ kцzцssйge, йs нgy min
denkinek ott lenne a helye a cнmoldalon. De mivel mind
annyian ъgysem fйrnйnk rб, ez a kedves fotу mondja el, hogy
bizony nem vagyunk egyformбk, de jу csapatot alkotunk: egy
kottбbуl jбtszunk, hasonlу hangszereken, jуkedvűen, vagy
szomorъan, йs a produkciу minősйge alapvetően attуl fьgg,
hogy mindenki a tőle telhető legjobbat nyъjtsa, ьljцn bбrme
lyik oldalon, jusson neki dнszes kalap, vagy csнkos zokni, bбr
hova hajtunk is, ebben a nekьnk osztott kottafьzetben.

Dr Mrбz JбnosA Kцr főszerkesztője

Nem vagyunk egyformák, de…
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Rendezvényünk támogatói

2011. mбjus 20., Pйntek15:00 Megnyitу
15:15 20 йvesek vagyunk  szubjektнv

visszaemlйkezйsek a FAKOOSZ 20 йvйre
Film йs diavetнtйs
A visszaemlйkezйst vezeti: Dr. Szűcs
Farkas Attila
Kцzreműkцdik: Dr. Gyenes Gйza, Dr. Йger
Istvбn, Dr. Selmeczi Kamill, Dr. Mrбz
Jбnos

16:00 Szьletйsnapi pezsgős koccintбs
meglepetйs ajбndйk minden jelenlйvő
FAKOOSZtagnak

18:00 – 19:30 Borkуstolу a Keszthelyiцbцlben
hajуkirбndulбssal egybekцtve  Dr. Bussay
Lбszlу hбziorvos boraival

20:30 Vacsora
21:30 RetroDisco

DJ: meglepetйs!
2011. mбjus 21., Szombat

8:45 FAKOOSZ XX. Jubileumi Orszбgos
Gyűlйs  Ьnnepi kцzgyűlйs
Megnyitу
Nyugdнjasaink kцszцntйse

9:00 – 11:00 Szakmapolitikai Fуrum  A
magyar egйszsйgьgy a 24. уrбn tъl…
Vendйgьnk: Dr. Szуcska Miklуs,
Egйszsйgьgyi Бllamtitkбr

11: 00 Kбvйszьnet11:30 – 13:00 Szakmai előadбsok
11:30 Algozone a vйnykцteles, hatйkony

fбjdalom йs lбzcsillapнtу
Előadу: Dr. Varga Csaba, Sanatis Europe
Kft.

11:45 A primer immunhiбny csak a gyermekkor
betegsйge?
Előadу: Dr. Szolnoky Miklуs, Fővбrosi
Цnkormбnyzat Szent Jбnos Kуrhбz йs
ЙszakBudai Egyesнtett Kуrhбzai, Biotest
Hungaria Kft.

12: 00 Kortikoszteroidok

Előadу: Dr. Pбczi Istvбn orvosigazgatу,
Unicorp Biotech Kft.

12:15 Oftaquix  ъj lehetősйg a bakteriбlis
szemйszeti fertőzйsek kezelйsйre
Előadу: Dr. Kerekes Rуbert, Santen
Magyarorszбgi Kereskedelmi Kйpviselet

12: 30 Egйszsйgteremtйs orvosoknak?
Előadу: Dr. Pusztai Erzsйbet

12 :45 A BEMER terбpia alkalmazбsa a
hбziorvosi gyakorlatban
Előadу: Dr. Frбnyу Ildikу, hбziorvos,
Bordбny

13:00 Ebйd14:00 – 16:00 Szakmai előadбsok folytatбsa
14:00 Az eVITA kezdemйnyezйs: йletvitelt segнtő

infokommunikбciу  lehetősйgek ma,
valуsбg holnap?
Előadу: Dr. Hanбk Pйter, BME

14: 15 A kуrhбzon kнvьli "Egysйges otthonбpolбsi
 gondozбsi szolgбlat Magyarorszбgon"
lйtrehozбsбnak lehetősйgei a jуl műkцdő
holland minta alapjбn.
Előadу: Balogh Judit, az Orszбggyűlйs
Egйszsйgьgyi Bizottsбgбnak szakйrtője

14: 25 A MOK ъj szolgбltatбsa: Pйnzьgyi előnyцk
FAKOOSZtagoknak
Előadу: MOK Komplex Pйnzьgyi Kft.

14: 35 Kбvйszьnet
15:00 Intelligens dцntйstбmogatу rendszerek a

hбziorvosi gyakorlatban (EESPETCK)
Előadу: Dr. Medgyesi Jбnos, hбziorvos,
MEDESSENCE Kft.

15:10 Gazdбlkodj okosan  interaktнv fуrum
Előadу: Szйphalmi Miklуs, FAKOOSZ
főkцnyvelője

16:00 Szabadprogram  Horgбszverseny(időjбrбs fьggvйnyйben)
20:00 FAKOOSZ bбl

A zenйt szolgбltatja: Vнdia Zenekar
2011. mбjus 22., VasбrnapSzabadprogram

KESZTHELY, HOTEL HELIKON***
2011. MÁJUS 20-22.




