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Delobuchy dozneli, rakety dolietali,
fľaše sú prázdne, o peňaženkách ani
nehovorím, a hlavy? No, okrem bolenia je
tam prázdno, iba zlosť, nadávky a neisto-

ta z budúcich dní pretrváva. Ak ste po
Novom roku nastúpili do /vzácnej!/ práce,
išli ste ráno s malou dušičkou: nebude ma
na stole čakať kus bieleho papiera s pár
riadkami: „V dôsledku reorganizácie vaše

pracovné miesto zaniklo a pracovný po-

mer dňom ... /doplniť podľa skutočnosti/

skončil. Odstupné Vám neprichodí. Hlás-

te sa na úrade práce, kde vám želám veľa,

preveľa šťastia a nádeje pri hľadaní

práce...” atď., atď. Ak vás takýto papier
nečakal, váš život sa predĺžil a ostali vám
na krku iba dlžoby, čo ste v ošiali reklám
pred Vianocami nakupovali a „nakupova-
li” na dlh. Však platiť budete až v tomto
roku! Veľa, verte, naozaj veľa. Nielen pre-
to, že ste sa zadĺžili, ale aj vďaka našej mi-
lovanej vláde, ministrom, tzv. poslancom
v parlamente, čo nám darovali na tento
rok nové dane, nové DPH, nové ceny ener-
gií, vody, stočného, cestovného, potravín
atď. Ešte šťastie, že náš predrahý odbor-
ník na maratónske behy nám sľúbil, že
v tomto roku sa pravdepodobne /doslova!/
zvýši priemerná mzda...

Ale je tu nádej. Pozrite sa na reklamy v
TV či na bilboardoch. Pamätáte sa na toho
modrookého, tmavovlasého pána, čo na
skle stola roztáčal kovové desaťkorunáčky
a lákal vás do „ziskových” fondov? Nie?
Ani sa nečudujem. My sme národ zábud-

livcov, my zabúdame na všetko, žijeme
zo dňa na deň, ešte šťastie, že z inej rekla-
my v TV či na bilboarde nás iný sympatic-
ký pán, hovoriaci dokonca /!/ po anglicky,
držiac v prstoch pravej ruky štvorboký
sklenený hranol, láka do „bezpečných ži-
votných poistení”, investícií, proste aby
ste sa zbavili usporených zbytkov peňazí,
čo si odkladáte na pohreb. Zmenilo sa niečo?
Nič! Iba vonkajší náter a oblbovák...

Keď som omylom pozeral správy v TV
z parlamentu a vlády, nevdojak mi napad-
lo obdarovať premiéra, vicepremiérov, mi-
nistrov, parlament a vôbec terajších papa-
lášov pod stromček knižkou Ako chutí

moc. Slávny autor tohoto veľmi múdreho
čítania si určite nemyslel pri písaní týchto
riadkov, že problémy totality prejdú do inej
totality, čo sa odvažuje nazvať „demokra-
ciou”. Žiaľ, knižka zmizla z trhu, kniž-
nice, neviem, či ju majú v zozname, či ju
nevyradili – všetko je možné, veď tento
národ – a to sa opakujem – je strašne zá-
budlivý, naozaj strašne. Nedávno som po-
čúval reláciu Kontakty v SRo. Bol tam aj
veľmi obdivovaný Sergej Chelemendik,
písal som o ňom. Neviem, či redaktorka,
čo sa na tento počin odvážila, nedostala
na novoročný pracovný stôl horeuvedený

zdrap papiera. Pevne verím, že nie, a dr-
žím rozhlasákom všetky štyri palce! V tej-
to relácii sa spomínalo i to, čo opakujem:
národ zabúda! Obaja diskutéri boli spra-
vodliví, nešpinili iba do vlastných radov,
i keď stačilo odcitovať pána /hm/ premié-
ra spred roka a teraz, keď hlása celkom
niečo iné, čo pred rokom, tvrdiac, že on
niečo iné pred rokom nepovedal. Proste –
ako chutí moc? Aby sme neboli iba na do-
mácom ihrisku, znova parafrázujem:
USA v iracko-iránskej vojne /naozaj iba
tak málo vody odvtedy pretieklo Ipľom?/
bohato zásobovali zbraňami Saddáma Hu-
sajna, neviem, či aj novodobou chémiou a
teraz? Najväčší diktátor, nepriateľ ľudstva,
zloduch, aj ho pomocou zrady a pomsty
Kurdov zajali „hrdinné” jednotky americ-
kej armády. Ospravedlňujem sa, nie som
sympatizantom Husajna ani iného sveto-
vládcu, ale čo je pravda, je pravda, aj keď
národy zabúdajú...

Keď som už začal spomínať Ameriku.
Viete o tom, že v dvanástich štátoch USA
schválili tzv. „nočníkový” zákon, likvidu-
júci diskrimináciu žien v takých prepot-
rebných zariadeniach, ako sú WC? Zá-
konodarci zistili, že počet miest na „stá-
tie” je v mužskej časti oných miestností
obrovský v porovnaní so „sedačkami” v žen-
skej časti. A tak uzákonili rovnoprávnosť
v čúraní a počty stojok a sedačiek vyrov-
nali, aby ženy nemuseli stáť po vypití toľ-
kej kokakoly vo fronte, nervózne prestu-
pujúc z nohy na nohu. V mužských odde-
leniach nahradili vysoký počet cikajúcich
mušlí zrkadlami a na dvere dali posta-
vičku v ženskom odetí! To je demokracia!
Kam sa my hrabeme! Ešteže naši občania
si vedia poradiť. Príklad, ktorý zreprodu-
kujem v írečitom nárečí, prepáčte: 

Na Hlavnú stanicu v Bratislave do-
hrmel osobák zo Zohora. Vystúpil dav, me-
dzi inými aj žena, rodáčka z kraja v širo-
kých sukniach a poď ho hľadať onú miest-
nosť. Aj ju našla, ibaže všetko obsadené!
Čo robiť? Vošla do pánskeho oddelenia a...

– Čujte, babo! Neny vám to smíšné,
vejdete do mužského hajzla, čupneti si,
vyčúrate sa a ešte si aj opačným otvorom
úst hlasito odgrgnete! Nevadí vám to, há?

Žena sa otriasla, narovnala sukniská a
bohorovne vysvetlila:

– Vy chuapi to máte jednoduché. Vy tú
poslednú kapku otrasete, ale my, ženy, ju
musíme odfúknut!”

Nuž čo, Jan Werich povedal: Každý dob-

rý vtip je trošku sprostý, lenže nie každý

sprosťák je vtipný! Ja dodávam: ani člen
vlády!

Veľa šťastia v novom roku, pevné
nervy s heslom „naštvať ma môže iba
inteligent” želá

drga

Po prechode viacerých kompetencií na
miestne samosprávy sa vynorilo hodne
problémov, ktoré treba pružne riešiť. Vzťa-
huje sa to aj na oblasť školstva. Preto sa
rozhodlo vedenie Zväzu maďarských pe-
dagógov na Slovensku /ZMPS/, že zorga-
nizuje vo viacerých regiónoch južného
Slovenska fórum na tému Samosprávy a
školstvo. V Šahách sa 12. dec. 2003 v or-
ganizácii Okresného výboru ZMPS v Le-
viciach a Veľkom Krtíši uskutočnilo stret-
nutie, na ktorom sa zúčastnilo okolo 50 sta-
rostov, riaditeľov škôl a materských škôl,
poslancov a pedagógov. Stretnutie otvoril
a viedol predseda OV ZMPS Tibor Lend-
vay, ktorý informoval prítomných o vý-
sledku prieskumu, zameraného na oblasť
samosprávy a školstva v poipeľskom re-
gióne. Varovné sú predovšetkým demo-
grafické údaje: z roka na rok klesá počet
prvákov na ZŠ.

Štátny tajomník ministerstva školstva

László Szigeti informoval účastníkov o
domácich trendoch a snahách v oblasti
školstva. Hovoril aj o zásadách financova-
nia škôl od januára 2004. Zdôraznil, že po
zmene organizačnej štruktúry treba veno-
vať zvýšenú pozornosť obsahovej transfor-
mácii školstva.

Attila Fodor, riaditeľ Pedagogického
ústavu Comenius vo svojej prednáške zhr-
nul podstatné pasáže najnovších škol-
ských zákonov. Upozornil na zmenu štruk-
túry školskej rady a na spôsob voľby riadite-
ľov. Podrobne hovoril aj o financovaní v škol-
stve podľa najnovších smerníc.

V rámci stretnutia vystúpili primátori-
starostovia a viacerí riaditelia škôl, ktorí
referovali o konkrétnych skúsenostiach zo
svojich pracovísk.

Na základe diskusie sa účastníci zhodli
v názore, že v blízkej budúcnosti treba zvo-
lať zasadnutie kompetentných na riešenie
aktuálnych problémov školstva v poipeľ-
skom regióne.
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