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Megkérdeztük olvasóinkat

Sikerült! A fácsébúkon, egy nappal 
később pedig az SMS-rovatban olvasom 
Polgártárs gúnyos bejegyzését. Nagy volt 
a pátosz, mondja, a mienk, amikor közzé-
tettük, hogy „sikerült Erdélyből összeka-
pirgálni 303 ezer aláírást a kisebbségek 
érdekében”. Szerintem szégyen – folytatja 
a kommentelő-kommentáló, mert ez csak 
Székelyföldről be kellett volna gyűljön. 
Mintha egészen más hangú és hangulatú 
híreket olvastam volna korábban a témá-
ban, ezt a jegyzet írója mondja, miközben 
legszívesebben a félig üres, félig tele po-
hár közhelyes párhuzamával példálózna. 
Igen, a Minority Safepack, amiben az ős-
honos európai kisebbségek jogi védelmé-
nek megteremtéséről van szó, és amelyet 
egymillió-kétszáztizenötezer-nyolcszáz-
hetvenkilencen támogatnak Európa-szer-
te. Az anyaországiak 569 ezerrel, a romá-
niai magyarok pedig, mint előbb közölte 
Polgártárs. Ha az 1 237 746, leginkább 
erdélyi magyar (a 2011-es népszámlálás 
adata) jóval több mint felét gyűjti be, amit 
a közel tízmilliós anyaországi magyar-
ság, akkor ez bizony nem „összekapirgá-
lás”. Abban persze igaza van, hogy csak 

Székelyföldön kigyűlhetett volna ennyi. 
És még sincs, mert bár a székely székek 
lakosságának száma olyan 580 000-re 
tehető, de az EB petíciós bizottsága tavaly 
júliusi javaslatában az európai polgári kez-
deményezések támogatása és a részvétel 
tekintetében meghatározott alsó korha-
tárt egységesen tizenhat évre állítja, akkor 
pedig eleve nem jöhetnek számításba a 
tizenhaton aluliak e teljesítménystatiszti-
kákban. E rossz hangulatú komment előtt 
szinte csak pozitív sajtóhíreket olvastam: 
már februárban világos volt, hogy a pol-
gári kezdeményezés honlapján egyelőre 
két országban, nálunk és Magyarországon 
gyűlt ki, és „lett bőségesen túlteljesítve” 
az EB kvótája. Akkor innen, Erdélyből 196 
ezren támogatták, ami a 24 ezer aláírás-
ban meghatározott tétel nyolcszázhúsz 
százalékos túlfutását jelenti! A való adat 
ennél is magasabb, még decemberben 
bejelentették, hogy a 231 000. aláírásnál 
tartanak, a kampány végéig pedig kigyűl a 
260–270 000. Nos, ebből lett az összeka-
pirgált 303 000, összesen pedig 1 millió 
215 ezer 879-en írtak alá, ami bőven sok a 
támogatottság érveként. Erre fel jelentet-

te be Tőkés László: jogérvényességi küz-
delmünk európai színtérre került.

Az Unió dilemmáiról majd máskor. Mert 
van elég s még több is lesz. Eddig is meg-
gyűlt a baja a nemzetállamok, illetve az 
Európai Egyesült Államok koncepcióvitá-
jában, a világpolgárság, és ami ezzel ösz-
szefügg, a migráció kérdésében. És akkor 
tessék, a homogenizáló és keményen, de 
hatástalanul hadakozó Brüsszelnek egy 
újabb gubanc: a nemzetállamokon belüli, 
de őshonos kisebbségek önvédelmi küz-
delme, az önrendelkezés annál változa-
tosabb gyakorlati rendszerében. Mindez 
persze még csak a nyitás egy olyan Romá-
niában, ahol lassan harminc éve a román-
magyar utcanévtábla-háború a kisebbségi 
érdekvédelem sarkalatos pontja. De még 
ez sem jelent valami sokat: az elmúlt hat 
évben az EB-nél hetven polgári kezdemé-
nyezésből csak négy volt sikeres. Az uniós 
szabályok nem kedveznek e kezdeménye-
zéseknek. Demokráciát sértő demokrácia 
ez, a bürokrácia tolvajjáratain átvinni a 
népet (itt és most: népeket) még ha nem 
is akarják. Ha valamiért, akkor ezért bukik 
egyszer az Unió.

Az „összekapirgálás” dicsérete

Kevés az a válaszadó, aki 
rossz véleménnyel van há-
ziorvosáról, általában elé-

gedettségükről számolnak be 
olvasóink. Amit viszont többen 
is kifogásolnak, hogy a vizsgála-
tokra szinte hiábavaló a kötelező 
programálás, sokszor órákat kell 
rostokolni a várótermekben.

Lennének elvárások

„Részben vagyok csak elége-
dett, még volnának elvárásaim, 
de…” – olvasható az egyik válasz. 
Néhányan meg is fogalmazzák 
nehezteléseiket. „Meg vagyok elé-
gedve, igaz, eddig kevésszer kel-
lett igénybe vegyem. A távolság a 
baj: Szentmiklósról Újfaluba kell 
menjek”; „Ha nem lenne szüksé-
gem az árkedvezményes recept-
re, meg sem nyitnám a rendelő 
ajtaját. Lassan a firkász szó job-
ban illik a háziorvosokra, mint 
a gyógyító”; „Egyáltalán nem va-
gyok megelégedve. Nagyon felüle-
tesen vizsgálja meg a betegeket”; 
„Én inkább fizetek, és egyene-
sen szakorvoshoz megyek, ma-
gánrendelőbe. A háziorvostól a 
küldőpapíron kívül mást nem na-
gyon várhat el az ember”; „Bármi 
baj van, írják az antibiotikumot. 
Annyit még én is tudok, hogy a ví-
rusos influenzára az nem hasz-
nál, ezért ki sem váltottam a 
receptet legutóbb. Többet várna 
el az ember egy orvostól.”

Tartani kellene az előjegyzési időt

Orvosukkal elégedettek, a 
programálási idő betartásával 
kapcsolatban viszont van kifo-
gásolnivalójuk azoknak, akiktől 
a következő válaszok érkeztek: 
„Rendben van, elégedett vagyok, 
csak a feliratkozást nem sze-
retem”; „Amióta háziorvost vál-

tottam, meg vagyok elégedve. Jó 
lenne, ha nem kellene olyan so-
kat várni a váróteremben”; „Elé-
gedett vagyok, miután már én is 
sorra kerülök. A gond azonban ott 
van, hogy az ismerősöket behív-
ják előtted”; „Elégedett vagyok, 
de elvárnám a háziorvosomtól 
a programálási idő betartását; 
„Alapjában elégedett vagyok, de 
jó lenne, ha nem kellene mindig 
fél napot várakozni az előtérben.”

Teljesen elégedettek

Háziorvosuk nevének emlí-
tésével köszönik egyesek azt a 
gondoskodást, amit páciensként 
kapnak a rendelőkben. „Meg va-
gyok elégedve Angi Béla orvos és 
Vizoli Ildikó asszisztense tevé-
kenységével. Kedvesek, becsüle-
tesen végzik munkájukat”; „Én és 
családom nagyon meg vagyunk 

elégedve Tekse Judit doktornővel. 
Le a kalappal előtte”; „Nemcsak 
a testet, de a lelket is vizsgálja 
Madarász E. doktornő. Ezt nem 
sokan teszik rajta kívül. Köszö-
nöm a hozzáállását, mert sok-
szor egy beszélgetésnek nagyobb 
a gyógyítóereje, mint a gyógy-
szereknek” – olvasható. Szülési 
szabadságon lévő háziorvosukat 
várják vissza a rendelőbe azok, 
akik a következőket írták: „Meg 
vagyok elégedve. Azt várom, hogy 
visszaálljon munkába, mert je-
lenleg szülési szabadságon van”; 
„Sajnos, szülési szabadságon van 
a doktornő, csak a nővér van a 
rendelőben, de ő is nagyon ügyes. 
Különben elégedett vagyok, csak 
betegek ne legyünk.” Szintén 
nincs panaszuk a háziorvosukra 
a következő válaszok íróinak: „Én 
meg vagyok elégedve. Az orvo-
som nagyon kedves és figyelmes”; 

„Nagyon elégedett vagyok szemé-
lyével, mert segít a betegeken és 
gondjukat viseli. Kívánom, hogy 
tudja ezt így csinálni a továbbiak-
ban is”; „Kedves, rendes, jól meg-
vizsgál, törődik a betegeivel”; „Én 
magas vérnyomásos vagyok, már 
15 éve rendszeresen járok min-
den hónapban gyógyszert ki-
íratni, ellenőrzésre. Meg vagyok 
elégedve a háziorvosunkkal”; „A 
háziorvosom mindig cédulát is ír, 
hogy ne feledjem, mikor kell men-
jek legközelebb gyógyszert írat-
ni”; „Minden szempontból meg 
vagyok elégedve vele, csak őt is és 
az asszisztensnőt is megöli a sok 
papírmunka, bürokrácia, számí-
tógép stb.”; „Szerencsére, nem 
sokat járok orvoshoz, de amikor 
mentem küldőpapírért, kiszolgál-
tak. Nekem így jó”; „Én meg va-
gyok elégedve, mert ritkán kell a 
rendelőbe menjek.”

A válaszadók többsége elégedett háziorvosával. A legtöbb kifogás a várakozási idővel kapcsolatos

Ön mennyire elégedett háziorvosa tevékenységével, és még mit várna el tőle?
ILLUSZTRÁCIÓ: VERES NÁNDOR




