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Jasáme, jasáme...
Priznám sa, mal som v úmysle na začiatok letných prázdnin napísať niečo veselé,
pospomínať si na svoje mladé časy – proste chcel som písať optimisticky, s úsmevom na tvári. To som predsa v nedávnej
minulosti v HL aj písal, i keď postupne tých
úsmevov a žartov ubúdalo, ba v poslednom
čase už zmizli v minulosti. Nečudujte sa.
Dostal sa mi do rúk prípis z ôsmeho júna
tohoto „roka radosti” do vstupu do EÚ.
Odosielateľ – istá Združená zdravotná
poisťovňa. Prijímacie razítko 14. 6. 2004.
Skrátene uvádzam: „V záujme zrýchlenia
komunikácie medzi ZZP a zdravotníckym
zariadením a bezodkladného riešenia požiadaviek na stanovisko, alebo potrebný
súhlas na poskytnutie neodkladnej zdravotníckej starostlivosti...” poistencom
príslušnej poisťovne je určený kontakt na
revízneho lekára, ktorý /telefonicky/ vydáva súhlas /či nesúhlas!/ na uvedenú starostlivosť... Ešte poznámka: „Príslušný
kontakt máme personálne zaistený 24 /!/
hodín denne, sviatky, soboty nedele nevynímajúc...” atď. Príslušný podpis generálneho riaditeľa a razítko. Oxerexovanú
kópiu prípisu mám osobne v držaní. Takže: ak vás pred nemocnicou zrazí autobus
a vrátnik s kuričom vás donesú v rukách
napríklad na ARO, tak miesto oživovania
/ste v hlbokom bezvedomí/ musí sa príslušný lekár spojiť telefonicky či faxom –
o e-mailoch ani nehovoriac – s revíznym
lekárom ZZP a žiadať súhlas. To, že video-

telefón ani fax zatiaľ nemáme, nie je zaujímavé! Predstavte si, že dotyčný revizor
pracuje ako administratívny pracovník a
výkonnú medicínu /o diagnóze ani nehovorím/ dávno zabudol, bude rozhodovať,
či v Šahách majú či nemajú zaviesť resuscitačné opatrenia bezvedomému. No, nie
je to vtip, ani si nechladím „žáhu” na súčasnosti, ale keď podľa Ústavného súdu
nie sú v rozpore ani poplatky a doplatky za
lieky, príp. obv. lekára, je to holá pravda,
najholejšia ako si viem predstaviť. Len nechápem, prečo náš veleparlament ešte jednomyselne článok o bezplatnom poskytovaní zdrav. starostlivosti s úsmevom na
tvári nonšalante nezamietol pod koberec!
Tu už naozaj prestáva akákoľvek sranda,
pán minister, premiér či kto...
Národ /neviem ktorý, keď sa na voľbách zúčastnilo iba minimálne percento
oprávnených voličov/ si zvolil zástupcov
do Európskeho parlamentu. Fakt musia byť
dobrí, čo dobrí, priam výborní odborníci,
ked za toľký mesačný plat išli hájiť naše /?/
záujmy do Bruselu či kam. Vôbec, domáci parlament sa hemží samými odborníkmi. Všetci si hovoria, že sú politici! To sa
tak zvrhla politika, že to môže robiť kadejaký somár a neviem, či naozaj vedia všetci aspoň čítať /peniaze určite/! To nie je na
smiech, ani na Tanec nad plačom, ako
som kedysi spomínal...
Oslavy dozneli, peniaze sa preoslavovali /nie je to synonymum pre „prechlasta-

li”/, nastal každodenný stres a honba za
prežitím. Zvyšujú sa ceny, mäso sa „vyrovnáva” s cenami v EÚ /v súčasnosti
písania tohoto článku to bolo niečo cez desať korún na kilogram bravčového mäsa/.
Koľko to bude v deň vytlačenia HL, neviem, ale menej určito-určite nebude, iba
pán minister financií si myslí, že cena múky a teda i chleba nebudú rásť, skôr snáď /!/
klesnú. Citujem jeho slová v TV. Radujte
sa žobráci, pridajú vám na dôchodku jednorazovo tisícovku. Pôvodne však to malo
byť k prvému júlu, najnovšie to naši superpolitickí poslanci schválili až od augusta!
No dovtedy...ojojojój. Koľkí odídu na za
slúžený /večný/ odpočinok... Proste musíme sa vyrovnať EÚ vo všetkom, iba v platoch a dôchodkoch nie! To je krédo súčasnosti a o tom si môžete prečítať na inom
mieste.
Hurá, budeme mať euro, urýchlene!
To budú peniaze! Nie tie smiešne papieriky s portrétami nejakých buditeľov či koho. Jedno euro má v súčasnosti cenu štyridsať korún. Jedna čierna káva na „stojaka” v Nemecku stojí štyri euro! Ak ste ešte nezabudli malú násobilku, tak je to /kde
mám zasa kalkulačku?/ stošesťdesiat korún. Zaokrúhlene to bude iste viac, než menej. Dosť som starý, ale pán premiér má
pech, že ešte nie celkom sprostý. Takú výmenu peňazí som už raz vo svojom živote prežil v pomere 1:50! Ak ma niečo
kedy urážalo, tak to, ak ma niekto pokladal za sprostejšieho, než som! Ešte
jasáte?
drga

Vydarená okrsková súťaž požiarnikov v Sazdiciach
Z príležitosti 115. výročia
založenia dobrovoľného hasičského zboru v obci Sazdice
sa konala 6. júna okrsková požiarna súťaž poipeľského
regiónu za účasti 12 dospelých družstiev mužov, jedného
družstva žien, dorasteniek a
dorastencov. 150 dobrovoľných požiarnikov Poiplia preukázalo dobrú fyzickú i teoretickú pripravenosť.
Podujatie zorganizoval agilný Hasičský zbor v Sazdiciach
pod vedením predsedu Ing.
Miroslava Prekopa, Júliusa
Kršku, veliteľa zboru a starostu Gabriela Kovácsa. Previerky požiarnych družstiev dopadli na výbornú. Riaditeľ okresného výboru Hašičského zboru Štefan Báráň a Milan
Kuzma s 25-členným rozhodcovským zborom vyjadrili po
skončení súťaže veľkú spoko-

jnosť. Najaktívnejším sazdickým požiarnikom udelili ďa-

kovné listy, medaily Dobrovoľných hasičských zborov,

ako i plakety OV. Poďakovanie
patrí aj mažoretkám a členom
tanečnej skupiny z Vyškoviec
nad Ipľom /vedúca Ildikó
Kassai/, ktoré v prestávkach
súťaže obveseľovali prítomných divákov kultúrnym programom. Pochvalu a uznanie si
zaslúžia aj sponzori Ing. Ladislav Kollár, Ing. Marek Budač, Radoslav Gatiaľ a Stanislav Gatiaľ.
Na vyhodnotení súťaže
najlepším družstvám poháre odovzdal Štefan Báráň. Muži
z Kubáňova obsadili 1. miesto,
Slatinčania 2. miesto, 3. boli
Sazdičania. Ďalšie poradie: 4.
Vyškovce nad Ipľom, 5. Horné
Semerovce, 6. Dolné Semerovce, 7. Šahy, 8. Veľké Túrovce,
9. Horné Túrovce.

Skupina troch sazdických požiarnych družstiev
so svojimi vedúcimi
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