
Kedves Gáspár Atya, Osztálytársak, Barátaim és Mindenki! 
 
Köszönettel megkaptam és készültem is  a meghívó szerinti Osztálytalálkozóra. 
 
Rajtam kívülálló okokból (unokaöcsém külföldi házasságkötése)  nem tudok jelen lenni. 
Próbáltam  minden megoldást kitalálni, de nem sikerült.  
 
 A szervezés miatt  hallgattam válasz helyett. Emiatt utólag is elnézést kérek Tőletek.  
 
Ígérem, a következő alkalommal  akármikor is lesz, ott leszek.  
 
Röviden magamról:  
 
Magánélet: ugyanaz a feleség, 3 gyerek, 2 nevelt gyerek és egy unoka. Ugyanott élek, a napi gondok 
folyamatos leküzdése  mellett, a lehetőségek szerint zavartalanul.  
 
Munka:   36 év egy helyben eltöltött  munkaviszony után  nem saját akaratomból, de váltani kellett.  Nem 
a szocialisták, vagy a Jobbik ármánykodása következtében, hanem saját barátaim, "elvtársaim" hathatós 
közreműködésének eredményeként  kiszervezték alólam a munkahelyet.  Amíg valamit építeni, létrehozni 
kell addig azt senki nem irigyli, viszont a kész dolgokba mindenki szívesen beleül. Természetesen, 
onnantól kezdve mindent magáénak hisz.  Vonatkozik ez Magyarország egyetlen, legnagyobb határidőre 
megvalósult,  költség kereten belül létrehozott, átadott és működő egészségügyi  beruházására a Miskolci 
Megyei Kórház Csillagpont Projektjére.  36 Mrd Ft édes falat mások szemében.  
Azóta  igyekszem tudásom, tapasztalatom és lehetőségeim kihasználása mellett megélhetést biztosítani 
magamnak és családomnak.  
 
Megpróbáltatások:  Folyamatos feljelentések, gyanúsítgatások között  érdekes módon mégis tisztán 
élek. 
2013-ban  9 koraszülött gyerek  halálával hozták összefüggésbe  személyemet. Ezen hála Istennek túl 
vagyok, aki hiszi-hiszi, aki nem-nem, teljesen tiszta vagyok, mindenki, különösen az Örökkévaló előtt.  
 
Politika:   Mindenkit, akit érint,  ne zavarjon a "magyar vagyok, tehát a FIDESZRE szavazok" 
szlogennel.  Az én szlogenem: "magyar vagyok......".  Nem léptem ki sem a KDNP-ből, nem lettem bal 
oldali, stb., de sajnos ez van. Ne legyek "Vátesz", de ezt majd valamennyien meg fogjátok tapasztalni.  
 
Egészség:   Szerencsére még van.  
 
Kapcsolatok:  Mindenkivel nagyon szívesen beszélek, e-mail-ezek, chatelek. Kérlek Titeket olvassátok, 
ha van kedvetek hozzá a "Dr. Csiba Gábor emlékei és történetei" blogot a Facebookon.  Ez egy önéletrajzi 
írásnak indul.  Jelenleg a gyerekkornál jár, de lesz benne Pannonhalma, munka, megpróbáltatás.  
 
Szívesen lennék Veletek, mert hiányzik  a beszélgetés, a fröccsözés, az emlékek, de sajnos így alakult. 
Bármelyikőtöknek segítségre van szükség  számíthat rám.  
Nem én mondtam de igaz:: 

“A forradalom felfalja saját gyermekeit” 
 
PAX: 
Csiba Gábor  
Tel: +36302493000 
E-mail: drcsiba@gmail.com 
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