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Vážne a bezmocne
Vracajúc sa z Homoku pred vstupom
do mesta na hrádzi ma vítal veľký červeno-ružový bilboard s obrovskými bielymi
písmenami: POZNÁTE ROMANA? Sugestívna otázka. Poznám, reku, Romanov
slušných, pracovitých, ale aj... – a tu
vo mne hrklo ani v starých hodinách! To
náš milovaný mediálny magnát, čo prišiel
k majetku akýmsi čudným spôsobom a
pre ktorý dodnes nie je ukončené jeho
trestné vyšetrovanie /napriek ministerskej
funkcii/ začal predvolebnú agitáciu za
svojho verného člena na post prezidenta
tohoto štátika. Fakt, priznávam sa, aj ma
tá jeho starostlivosť o bývalého filmového
a divadelného herca šokovala! On má síce
príjemný hlas, mal fúru rôznych rolí
v divadle, na Novej scéne, dokonca,
tuším, za čas aj riaditeľoval, perfektne
reprodukoval texty, ktoré napísal ktosi
iný, no proste herecký fenomén! Niekto to
volá aj „hlásnou trúbou”, pretože inak asi
toho v tej lebke nemá priveľa. Ale. Veru
nie, keď môže byť guvernérom jedného
štátu v USA svalový idol teenagerov, ktorý toho síce veľa nenahovorí, a keď, tak aj
to za veľa nestojí a napísal mu to niekto
iný – prečo by nemohol byť prezidentom
akéhosi štátika v EÚ, kde žije iba pár miliónov obyvateľov Romanov. No, povedzte, prečo by nie? Rusconi Paolo to napíše,
pohrozí prstom, natiahne tento „dvojnohý
gramofón” a on to zreprodukuje! Takže
hurá do volieb, svitá na krajšie časy...
Videl som krátku televíznu reportáž
z plesu v Opere. Vyprázdnili stoličky či
kreslá, na javisku niekto čosi zakvákal,
chlapci a dievčatá súc za to platení zaskáčkali na zvuky orchestra a naši naozaj predrahí papaláši a papalášikovia so svojimi
partnerkami v sprievode „sesterníc či priateliek”, držiac pohár v prstoch, nežne diskutovali. Teda zabávali sa. Na čom?
Neviem, ale asi na hlúposti občanov-voličov, čo im tieto nové maniere umožnili.
Dámy mali prekrásne róby, ktorá väčšiu a
drahšiu, ktorá čo do veľkosti oblečenia
skromnejšiu, veriac, že holý chrbát až po
ten zárez, kde kríž neslušné meno dostáva, nevadí a nedostatky oblečenia vpredu
zakryje tanečník. No, chcel by som vidieť
tých tanečníkov tak okolo druhej po polnoci, keď ich vynášajú bodygárdi do štátnych limuzín. Aj mi v ušiach znela pesnička V+W: „Podle kabátu se svět meří,
lháři ve fraku /a smokingu/ každý hlupák
veří...”
Časť našich spoluobčanov tmavšej
pleti si problémy s pánom ministrom zdravotníctva rýchlo vyriešila. Vraj poplatky
za lieky, za pohotovosť, za recept atď. treba platiť? Hahaha! Počkáme si na večerné
hodiny, ohlásime na stopäťdesiatku súrnu
návštevu či pomoc – a je to. Príde rýchla
zdravotnícka pomoc s lekárom a sestrou,
šoférom, blikajúcou sanitkou a zavýjajúcou sirénou. A zadarmo! Nech platia gá-

tať, tak sa to stále novelizuje. Predstavte
si, že od marca naša STV v noci zo záznamu /možno nežiaduce časti jednoducho
„vystrihnúť”/ bude vysielať priebeh rokovania NR SR. To je už čosi, to sa bude
zasa kadekto predvádzať – za naše dane!
Ale všimnite si, aká je koalícia a opozícia
jednotná. Nesmejte sa, naozaj! Veď si len
predstavte, že ten mladý Lipšic navrhoval
dva zákony do parlamentu: zákon o konflikte záujmov – inými zrozumiteľnými
slovami: poslanec či minister atď. nemôže
byť súčasne poslancom a podnikateľom,
členom správnych rád atď; a druhý: každý
politik v parlamente a vo vláde musí vykázať svoj majetok a majetok rodiny vždy
v určitom období. No fakt „bohovské”
zákony. Neprešli! Parlament až na malilinkú výnimku to zmietol a podal toľko
pozmeňujúcich /bezzubých/ návrhov, že
to milý minister Lipšic radšej stiahol z rokovania. No, potom vraj nemajú naši zvolení poslanci „rozum”. Pre seba, dodávam
ja...
drga

džovia, keď na to ešte neprišli. To, že zatiaľ niekde na inom mieste rajónu niekto
zomiera na srdcový infarkt, to je im jedno,
hlavná vec, že s ministrom vybabrali! Priznám sa, ak by sa objavil bilboard „Dežo
na hrad”, tak ho budem voliť...
Ohromne fandím pánu vicepremiérovi, čo má na starosti náš celoštátny vstup
do onej vybájenej únie. Aj mu verím, že
presadí antidiskriminačný zákon. Nielen o homosexuáloch, menšinách, inovercoch a podobných prípadných voličoch.
Pretože na ich diskriminácii sa veľmi popása iný pán „tiežminister”. Chcete príklad? Prosím: zákon č. 413/2002 v šiestom
oddieli v paragrafe 81 hovorí o podmienkach nároku na vdovský a vdovecký dôchodok. Teda skrátene: išlo o odstránenie
diskriminácie medzi dôchodkami vdov a
vdovcov. V bode osem doslova: „Ustanovenia o vzniku a nároku na vdovecký dôchodok platia rovnako aj na vdovcov,
ktorí v prechádzajúcom období ku dňu nadobudnutia tohoto zákona spĺňajú podmienky...” Dôležitý dovetok: „Zákon
platí i spätne, to značí u vdovcov aj pred
1.1.2004.” Jedna zo zákonných diskrimiCentrum voľného času Janka
nácií bola odstránená. Platnosť tohoto
Kráľa v Šahách pozýva deti aj s rodičzákona od 1.1.2004. Úžasné, že? Lenže to
bolo pred voľbami a zbytočne sme sa temi na lyžovanie a sánkovanie do Krášili. Tento zákon koncom roka 2003 pod
ľovej pri Zvolene 14. februára /t. j.
č. 461 parlament na návrh vlády či nejav sobotu/.
kého tzv. ministra novelizoval, len to fikPrihlásiť sa môžete do 11. februára
lo. Ani sa veľmi netrápili páni poslanci,
iba jednoducho vyššie citovaný dovetok
/resp. do obsadenia autobusu/, vrátane
zo zákona 413/2002 vypustili! Takže: slázaplatenia účastníckeho poplatku
va vám, páni vládnuci a prisluhujúci /par/140 korún na osobu/.
lamentníci/, ušetrili ste ministerstvu, resp.
Každého záujemcu srdečne vítame.
Sociálnej poisťovni celkom peknú sumu.
Že je to diskriminácia? No, bože, je tam
toho, čo by tí starci
ešte nechceli! A to
má poisťovňa ročné plusové aktíva
EURO GLOBAL, n. o. – Európske informačné centrum
vo výške niečo vy- Komárno v spolupráci s Mestským úradom v Šahách si Vás
še dvanásť miliárd
dovoľujú pozvať na jednodňový seminár s názvom
/!/ korún. To sa to
EURÓPSKY INFORMAČNÝ DEŇ
potom plesá, že?
Ale nechám sa pre- určený pre poľnohospodárov, podnikateľov, predstaviteľov
kvapiť, ako sa to po- miestnej samosprávy a miestne mimovládne organizácie
darí pánu vicepredňa 6. apríla 2004.
miérovi v antidiskri- Miesto: Mestký úrad v Šahách /malá zasadačka/
minačnom zákone
Program:
zamiesť pod kobe9.30
–
10.00 – Registrácia účastníkov
rec...
10.00 – 12.00 – Slovensko na prahu Európskej únie: bude
Vôbec ten náš
parlament je úžas- prezentovaný systém čerpania finančnej pomoci v rámci štrukná organizácia. Na- turálnych fondov v SR a predstavené siete ministerstiev, ktoré
vonok rozhádaná, pomáhajú pri implementácii rozvojových projektov. Taktiež
občas hrajúca di- budú definovaní prijímatelia pomoci.
vadlo pre voličov,
13.00 – 14.30 – Prezentácia modulového riešenia projekobčas zo stopäťdetu
vybraného
podľa návrhu účastníkov seminára: výber jedsiat poslancov tam
sedí štyridsaťštyri nej z oblastí podpory a spoločné modelové vyplnenie formulára
a robia zákony a žiadosti.
„zákony”, že to člo14.30 – Záver
vek ani nestačí čí-

Pozvánka
na lyžovanie
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