poslanec.ah@gmail.com			

Občasník o samospráve		

15

O poslancoch a úradníkoch KVP, Košíc a KSK - o čom rokujú, ako hlasujú a ako narábajú s verejnými peniazmi.
Spísal a medzi občanmi KVP a Terasy rozširuje poslanec Košíc a KSK Alfonz Halenár - zodpovedný za obsah a texty.

AH

info

Alfonz Halenár
poslanec Košíc 2010 poslanec KSK 2009 Poznáte ten pocit, keď zahodíte čo ste rozpísali? Mnohokrát
som rozpísal toto číslo a mnohokrát ho “pokrčil” a zahodil
do e-smetia. Lebo všetko sa mi
videlo ako málo adresné, málo
prenikavé. Mal by som napísať
čosi k voľbám do NR SR mar10
2012, viem. Jediné, na čo som
prišiel je, že volebný výsledok
si podelia medzi sebou “osvedčené” strany. Iný volebný výsledok totiž chce voliča s názorom.
Celkom konkrétnym na celkom
konkrétne udalosti. S názorom,
ktorý sa neformuje na základe
hrúbky krajca chleba. S názorom, ktorý sa naopak formuje
na základe istých všeobecne
platných civilizačných hodnôt.
Lebo pokračovanie v tom, čo sa
deje v tejto krajine, SMERuje
k ich rozleptávaniu. Nádejam
sa, že sa nimi riadime aspoň vo
vnútri našich rodín.

VOĽBY DO NR SR

Obávam sa, že “pragmatickí” občania SR vo voľbách
uprednostnia názor, že Spravodlivosť ani Sloboda sa nedajú
natrieť na chlieb. Majú pravdu.
Ibaže chcieť žiť v prosperujúcom štáte plnom nespravodlivosti a korupcie - to spolu nejde.
Vo voľbách je treba položiť
si základnú otázku: ten koho
volím je za záchranu Eura tak,
ako to navrhujú najsilnejšie krajiny EÚ? Pretože voliť niekoho
kto je proti, znamená to isté, ako
byť proti svojej vlastnej mene.
Pretože nejestvuje grécke alebo
talianske alebo nemecké Euro.
„Osvedčené“ politické strany
sa skompromitovali organizovaním korupcie pri správe majetku
občanov tejto krajiny. Obávam
sa, že občania im to „prepáčia“.
Najmä ak sa aj k nim dostanú
nejaké odrobinky, čo spadnú zo
stola, na ktorom strany hodujú.

Výsledky komunálnych volieb

Ďakujem všetkým, ktorí ste
ma volili v miestnych voľbách
nov27 2010. Potvrdili ste ma ako
poslanca MZ a tým i všetko, čo
som 4 roky presadzoval. Je to pre
mňa veľká česť a zadosťučinenie. Potvrdenie, že presadzovanie
Slobody a Spravodlivosti má svoj
zmysel. Že mať svoj názor - aj
keď odlišný od „hlavného prúdu“
- neznamená hanbu a že vy voliči
to oceňujete.
Pozrime sa ešte raz na
výsledky miestnych volieb.
Voľby primátora Košíc:
1. Raši(Smer-Most)...........22 929
2. Knapík...........................20 763
(SDKÚ-DS, KDH, SMK, OKS, SZS)

3. Kažimír(nezávislý)........15 148
Voľby starostu KVP:
1. Kijevská................2 638 hlasov
(SDKU-KDH-SMK-SaS)

2. Halenár (nezávislý)........2 272
3.Cais (Smer-HZDS)...........1 000
Voľby starostu Terasy:
1. Bauer...............................4 690
(SDKÚ, KDH, KDS, OKS, DS, SMK)

2. Mutafov (Smer)...................3 370
3. Čižmárová (SDĽ-SOP)..........1 426
Vo voľbách do MZ Košice sa
na KVP počtom hlasov kvalifikovalo prvých 5 z 37 kandidátov:

1. Halenár (nezávislý)............2 365
2. Kijevská (SDKU-KDH-SMK).......2 180
3. Rusnák (SDKU-KDH-SMK).........1 807
4. Gamcová (nezávislá)...........1 600
5. Cais (Smer) .........................1 271
Vo voľbách do MZ sa na Terase
kvalifikovalo prvých 8 z 57 kandidátov:
1. Jutka(SDKÚ-KDH-SMK)..............2 826
2. Adamčíková(Smer-Most)........2 686
3. Bereš(SDKÚ-KDH-SMK).............2 566
4. Jakubov(Smer-Most)...............2 421
5. Kočiš(Smer-Most)...................2 402
6. Grüllingová(Smer-Most).........2 390
7. Čečko(SDKÚ-KDH-SMK)............2 386
8. Molčan(SDKÚ-KDH-SMK)..........2 362
PÁR ČÍSEL A POSTREHOV
Na KVP prišlo k voľbám 6147
ľudí, čo je 28,5%. Na Terase 10108,
čo je temer 30%. Celkovo v meste
bola volebná účasť 33.4%. Tesne
pred voľbami sa nezávislí kandidáti na primátora Košíc Gamcová
a Rovinský vzdali v prospech
Kažimíra. Koalícia SDKÚ-KDH-SMK získala v MZ 19 kresiel
(SDKÚ9, KDH8, SMK2), koalícia
Smer -Most 18 (Smer13, Most5),
nezávislí 10, HZDS, SOS, EDS po
jednom.
Zmena na poste primátora ukázala zvyšujúcu sa popularitu Smeru.

Získal 13 poslancov. Oproti roku
2006 SDKÚ+KDH+SMK stratili
13 mandátov (32/19). Úplne nová
strana Most získala 5 kresiel.
Most napĺňa svoju ideu spájania tak, že sa spojil s komunistami. Poslanci Mostu: Dudíková,
Demský, Lenártová, Kočiš, Sidor.
Starostka Jazera Jenčová
(predtým HZDS) skončila v klube Smeru. Ten so 14 poslancami
ovláda MZ. Podpora Mostu pre
Smer vyplynula z predvolebnej
koalície. Bugár na otázku čo on
na to odvetil, že je to záležitosť
miestnych štruktúr. Tu je pekne
vidieť bezzásadovosť politiky
na Slovensku: Bugár ako súčasť
vládnej koalície proti Ficovi dáva
Mostu v Ke zelenú pre miestnu
koalíciu so Smerom. Na druhej
strane je dobré všimnúť si Sidora
(Most), ktorý ako poslanec NR
SR hlasuje proti Smeru, ako
poslanec MZ ho podporuje. Je to
múdrosť, vypočítavosť alebo čo?
Smer+Most tak s 19 hlasmi
pohodlne ovládajú 50-členné MZ.
Pýtate sa ako? Odpoveď znie, že
im k tomu napomáha Kažimír so
svojimi nezávislými. Temer vždy
hlasujú ako treba Smeru+Most.

Opäť prehra aj výhra vo voľbách
Najprv by som sa rád ospravedlnil všetkým, čo ste ma volili
za starostu. Mrzí ma, že som vás
sklamal. Opäť som prehral voľby
starostu a vyhral voľby poslanca
MZ. Ako hlavný dôvod svojej
prehry vidím to, že som podcenil
volebnú kampaň vo forme letákov, billboardov a fotografií.
PENIAZE KAŽDÉMU
Ďalší dôvod prehry môže
spočívať aj v mojich postojoch pred voľbami. Keď sa ma
ľudia navštevujúci klub dôchodcov/seniorov pýtali, či dostanú
peniaze na svoje aktivity, odvetil
som zakaždým, že podľa možností rozpočtu MČ a konkrétnych
cieľov každej akcie. Asi som mal
odvetiť: rozhodne áno, koľko len
budete chcieť. Ja to však nedokážem, keď viem o ľuďoch, ktorých
deti nedostali podporu MČ pre
trávenie času letných prázdnin.
A tiež viem, že pre pracujúcich
rodičov je problém kam dať deti
počas prázdnin.
Podobne som odpovedal aj
predsedovi jedného združenia
na KVP, ktorý žiadal peniaze na

víkendové pobyty ich členov na
chate. Neskôr som sa dozvedel, že
ma nebude voliť (a asi aj ďalší zo
združenia). Takže ako vidieť, treba
rozdávať úsmevy, kytičky dôchodcom a hlavne sľubovať im peniaze.
Veď na rozdiel od detí chodia voliť,
však?
Výhra Bauera na Terase je niečo
ako povinná jazda. Tento muž už
ale na rôznych postoch ukázal, že
je bez chuti a zápachu. Pozitívom
je prehra Mutafova(Smer). V jeho
prípade je pekne vidieť solidárne
cítenie Smeru, keď ihneď po prehre
dostal post na MMK.
NULA TUNELOV ZA 4 ROKY
Vidieť tento text na billboardoch Knapíka bolo znechucujúce.
Jeden z kandidátov na primátora sa
ide chváliť, že nič neukradol. Posudzujme stav mysle muža, ktorý sa
odhodlá šíriť také posolstvo: keď
za vaše dane, čo prídu do rozpočtu
nevyriešim žiaden problém mesta,
aspoň vám nič neukradnem. Ak už
voliči v Košiciach oceňujú toto, čo
budú nabudúce?
Obraz umierneného muža, ktorý
Knapík o sebe šíril, bol pre ľudí sle-

dujúcich miestnu politiku prekvapením. Najmä pre škandál z roka
2007, kedy MMK vyplatil firme
Viem (viedla reklamnú kampaň
pre Knapíka) za “analýzy” stovky
tisíc Sk. Predĺženie monopolu
Kositu o 10 rokov presadené
Knapíkom ešte pocítime.
ČO SCHVÁLILI VOLIČI
Okrem postupov miestnych
poslancov tiež správanie ich
strán. V súvislosti s podvodným
financovaním politických strán
Smer a SDKÚ-DS to ukazuje, že
voliči vlastne súhlasia, resp. je im
to jedno, že ich vlastné zarobené
peniaze vo forme daní končia aj
na účtoch politických strán.
V tejto situácii vidím jediné
riešenie. Postupné a trpezlivé
budovanie miestnych spoločenstiev, založené na presadzovaní
spoločného pohľadu na správu
miestnych vecí. Jedno, či pôjde
o výrub stromov, rozhodovanie či treba nové garáže a kde,
alebo motiváciu pri separovaní
komunálneho odpadu. Iba takéto
úsilie prinesie občiansku spoločnosť a väčšiu spokojnosť.
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Pár myšlienok o stave spoločnosti
Väčšinou je pre ľudí dôležité
zdravie. Hovorí sa: len aby sme boli
zdraví. Hmm... a kde je v našej dôležitosti Sloboda? Aký je život človeka v neslobode a bezpráví??
Sloboda nám akoby spadla do
lona pred 20 rokmi a my podľa všetkého netušíme, čo máme v rukách.
Hodnoty, ktorými sa riadi značná
časť spoločnosti, boli vytvorené komunistickým režimom. Žiaľ - aj 20
rokov “po” pretrvávajú.
ZNORMALIZOVANÍ ĽUDIA?
Po roku 1968 sa začalo považovať za normálne prisluhovanie,
podlízavosť, neprotivenie sa. Okupáciu ruskými vojskami sme potlačili príjemným grganím po pive
a knedlíku/haluškách. Husák nazval
túto etapu života v Československu
normalizácia. Toto bolo a je pre komunistov normálne.
V husákovskej ére bola potichu
prijatá zásadu, že úspešný život je
možné viesť iba prispôsobením sa
momentálnej moci, resp. vstupom
do KSČ a súčasne potlačením svojho svedomia. Hodnôt, na ktorom
má život kresťansko-židovskej civilizácie stáť. A naopak: trvanie na
nich robilo náš život ťažším a bolo
temer nemožné presadiť sa vo verejnom alebo profesijnom živote.
Kritizovať systém bolo nebezpečné.
Životu aj zdraviu.
MORÁLKA DVOCH TVÁRÍ
Vznikla tak morálka dvoch
tvárí, ktorá nám mnohým zostala
podnes. Pretrváva, pretože prináša
postavenie, moc, peniaze. Pretrváva, lebo na jednej strane chceme žiť
v dobre spravovanej a prosperujúcej

spoločnosti, na strane druhej odmietame vyvodzovať zodpovednosť pre
tých, čo takúto spoločnosť priamo
a aktívne pošliapavali a pošliapavajú. Voči komunistom.
Aj dnes medzi nami žijú komunistickí papaláši, eštebáci a ich sluhovia. Aj dnes sú ľuďmi volenými
od miestnych po najvyššie posty.
Ovlyvňujú chod vecí verejných tak,
ako ich naučila KSČ. Ďalší žijú život úmerný ich postaveniu za vlády
KSČ. V reálnom živote tak môžme
vidieť sudcov a policajtov užívajúcich si tučné dôchodky, zatiaľ čo ich
obete protikomunistického odboja
sa boria každodenným životom so
smiešnymi dôchodkami, úmernými
ich postaveniu pri lopatách.
HODNOTY NÁRODA A JEHO
EXISTENCIA
Toto všetci občania tejto krajiny
dobre vidia. To prináša neprotiveniu
sa moci plus body. Načo sa stavať
na zadné - keď aj tak nič z toho nemám? A ešte k tomu si znepríjemňovať život? A naopak: keď sa spojím
so stranou XY, možno získam post,
peniaze, objednávky,...
Vyzerá to tak, že vlastne my ani
nevieme, či chceme dosiahnúť také
niečo ako Slobodu, Spravodlivosť,
vládu práva, rovnaké príležitosti pre
každého. Postrádame debaty, konferencie o národnej existencii. Aké
hodnoty vyznávame a aké chceme
dosiahnuť. Chceme patriť k Západu? Chceme byť národom Štúra
alebo Štefánika? Lebo títo dvaja
muži presadzovali rozdielne princípy. Štúr nás ťahal k Rusku, Štefánik
na Západ.

Nezávislí poslanci hlasujú so Smerom
Koalícia Smer-Most s 19 hlasmi
(18+Jenčová) pohodlne ovláda MZ.
Kluby KDH a SDKÚ s 20 hlasujú
podľa výhod, ktoré im z toho plynú.
Ale rozhodujúci je postoj 10 nezávislých + Betuša (SDĽ).
Príklad? V dec21 2010 hlasovaním 23za, 24proti, 2zdrž.,
neprešiel prekvapujúci a dobrý
návrh poslanca Deča (KDH), aby
hlasovanie o námestníkoch primátora prebehlo tajne. Prekvapujúci,
lebo v období 2006-2010 KDH cez
poslanca Boritáša vždy presadilo
verejné hlasovanie. Z nezávislých
hlasovali za iba Gamcová a Halenár. Kažimír a ďalší hlasovali proti.
Tajné hlasovanie mohlo priniesť
istú nádej. Kažimír totiž navrhol za
námestníčku Gamcovú.
Od komunistov Hlinku a Čižmárikovej sa iné ako podpora
Smeru nedá čakať. Prekvapil však

Kažimír. Hlasoval za Rašim navrhnutých Lazára a Lenártovú. Hneď
na prvom MZ tak vlastne hlasoval
proti svojej volebnej „námestníčke“
Gamcovej. K nemu sa pridali Grega
(v Starom meste starostuje s podporou Smeru), Gaj (starosta Severu)
a Siksa. Blaškovičová opustila
rokovanie. Ak by zostala, bolo by
treba 26 hlasov z 50. A tak pomocou
hlasov 6 nezávislých a pri neúčasti
poslankyne Blaškovičovej, mohol
byť Lazár zvolený 25za, 11proti,
13zdrž. Lenártová získala ešte viac
hlasov. Týmto k hlasovaniu o Gamcovej vôbec nedošlo.
Nezávislí hlasujú v podstate
stále pre Smer+Most. Mali by sme
sa pýtať prečo. Najmä vy, čo ste ich
volili. Časť z nich asi pod tichým
vedením Kažimíra. Takto vyzerá
jeho predvolebné heslo „zoberme
mesto stranám“ v realite.

ČO SÚ SLOVENSKÉ ZÁUJMY
Každý zodpovedný občan tejto
krajiny musí s obavami sledovať
tých, čo “chránia a presadzujú” slovenské záujmy. A tiež sa môže pýtať, či má patriť do národa, ktorého
predstaviteľmi sa snažia byť ľudia
ako Slota alebo Fico.
Výkriky o ochrane národnoštátnych záujmov narážajú na absenciu
definície, čo vlastne predstavujú.
Osobne si myslím, že medzi najdôležitejšie národno-štátne záujmy
patrí presadzovanie Spravodlivosti
a Slobody. Povyhadzovanie komunistov z postov v štátnej správe/
súdoch/polícii a samospráve. Ako
základný akt spravodlivosti. Ako
základný akt udržania demokracie.
NECHUŤ VYROVNAŤ
SA S MINULOSŤOU
Ešte viac zarmucuje, že nepočuť
a nevidieť výstupy z konferencií
na témy ako: stav v spravodlivosti
pred a po roku 1989 alebo mravnosť
a náboženské nazeranie na spoločnosť. Nevidieť, ako sme sa vyrovnali s komunistickou a gardistickou
minulosťou - vraždami, žalárovaním, príšernou smrťou a rokmi strávenými v koncentračných táboroch.
Ľudia boli prenasledovaní, ukradli
im majetok, boli ničené osudy členov celých rodín.
Že sme akceptovali komunistov na verejných postoch, už bude
navždy našou hanbou, ktorú nik
nedokáže odčiniť. Najlepší synovia
a dcéry slovenského národa boli
systematicky kynožení členmi KSČ.
Ak neskončili smrťou alebo v ponížení, ušli do zahraničia. Zostalo tu

voličstvo, ktoré zo 40% chce opäť
komunistov a eštebákov v Smere.
Odumieraním HZDS a KSS môže
pokojne prekonať aj 50%.
KOMUNISTOV ODDELIŤ
OD VEREJNÝCH POSTOV
A zobrať si na pomoc zákon
č.125/1996 o protiprávnom a nemorálnom režime KSČ. Presadiť,
aby každý komunista čo zastáva
verejný post, šiel do väzenia na
toľko rokov, koľko rokov bol on
sám členom KSČ/KSS. Dať im
možnosť odstúpiť z postov pred
účinnosťou zákona. Nik by do väzenia nemusel. Súdy, polícia, štátna správa, samospráva a poslanecké zbory od NR SR po poslednú
obec by sa takto očistili od tejto
rakoviny Slovenska. Výsmechom
obetí augusta 1968 je spokojne
starobu si užívajúci komunista Biľak - jeden z piatich, čo podpísali
tzv. pozývací list pre Rusov.
CHCIEŤ SLOBODU A PRÁVO
Slobodná spoločnosť nie je
stav. Je to každodenná činnosť jej
členov smerujúca k získaniu a udržaniu čo najvyššej kvality života.
K presadzovaniu dobra. Udržaniu
atribútov ako slobodné voľby, slobodný pohyb, sloboda slova. Treba chápať postavenie strádajúcich
členov spoločnosti. Nie iba tých,
čo chcú viac pre svoj žalúdok. Nie
rozdávať múku a cestoviny, lebo
to platí EÚ. Ľudia strádajú duševne omnoho viac. Pociťujú bezprávie a nespravodlivosť. Na súdoch,
polícii, zdravotníctve, v konaní
štátnych a obecných inštitúcií. Pociťujú beznádej zvrátiť tento stav.

Cena mesta komunistke Čižmárikovej
Na zasadaní MZ apr2011
bol mimoriadne vsunutý bod
o udelení Ceny mesta. Dostalo
ju 10 jednotlivcov a 3 kolektívy.
Jednou z navrhnutých bola
aj poslankyňa mesta Čižmáriková (nez.). Do KSČ vstúpila
v 1984. Podpísala, že okupácia
ČSSR bolo oslobodenie. Potvrdila, že všetky vraždy, mučenie,
kradnutie majetku a ničenie
osudov ľudí bolo správne.
Cenu získala za svoju novinársku prácu a pri príležitosti 60. narodenín. Vo vedeckej
knižnici som našiel pár jej textov ako redaktorky Vsl. novín.
Napr. klasické komunistické
drísty o ničom pri zasadaní odborárov v ROH.
Ako jediný som sa prihlá-

sil do diskusie a ohradil voči
tomu, aby sme vyznamenávali
komunistov. Nielenže žiaden
komunista nikdy neniesol
zodpovednosť za devastáciu
štátu a ničenie osudov čestných Slovákov, my ich už začíname vyznamenávať!
Keď som to dopovedal,
obrátil sa ku mne poslanec
Kažimír (nez.) s pohľadom
plným odsúdenia. Ak by som
to isté povedal pred 20 rokmi,
odmenou by mi bol potlesk.
Určite by tlieskal aj Kažimír.
Hlasovanie poslancov Košíc o Cene mesta s jediným
hlasom proti, bolo smutným
dôkazom, kam sa od roku
1989 v myslení posunula naša
spoločnosť.
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KSK: NEMOCNICE SÚKROMNÍKOM
Pravú tvár Smeru ako politickej strany vidieť na ich prístupe
k nemocniciam. V NR SR bojuje
proti premene štátnych nemocníc
na akciové spoločnosti, lebo budú
- ako stále - v strate a prevezme
ich (zlý) súkromník. V Košickom
samosprávnom kraji(KSK) Smer
v apr2011 presadil presun nemocníc do privátnych rúk. Fico a Raši
chŕlia síru a oheň na privatizáciu štátnych nemocníc. Trebuľa
naopak. V Smere je dovolené mať
rôzny prístup k jednej z hlavných
tém, alebo bol Trebuľa motivovaný nejako inak?
MÁLO ZNÁMY VÍŤAZ
Vo verejnej súťaži zvíťazila na
zdravotnom trhu málo známa Vranovská investičná. Za 20 rokov
držania akcií 4 nemocníc zaplatí
16mil. Eur. Jej záväzok investovať do r. 2013 7.5mil. Eur + požiadavka KSK zvýšiť plat lekárom
o 20%, dáva pôdu špekuláciám, že
za ňou stojí Penta. Najmä ak je jej
základné imanie vo výške 6700
Eur.
KSK prevzal v r. 2003 od štátu
4 nemocnice: NsP Spišská Nová
Ves, NsP Trebišov, NsP sv. Barbory Rožňava a NsP Štefana Kukuru
Michalovce. V 2005 ich premenil
na a.s. Napriek masívnemu oddlžovaniu, investíciám do vybavenia
(4xCT), výmenám manažmentu,
nemocnice vykazovali dlhy. Za
obdobie 2003-2010 do nich KSK
nalial 21mil. Eur, no bez úspechu.
ČÍSLA O HOSPODÁRENÍ
Uveďme si pár čísel z kontroly
KSK, vykonanej v nemocnici sv.
Barbory Rožňava. V kontrolovanom období 2008-oct.2010, teda
temer 3 rokov, nemocnica vykázala každoročne stratu 10% - asi
800tis. Eur, pri asi 8mil. Eur príjme. Napriek tomu sa každoročne
zvyšovali mzdy. Každoročne sa
tiež zvyšoval o cca 500tis. Eur.
rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami, čím bolo spôsobované
ďalšie zadlžovanie. Každoročne sa
tak zvyšovali sumy nezaplatených
faktúr za lieky, tovary a služby,
energie. Podobne si počínajú štátne nemocnice.
LEKÁRI V ŠTÁTNYCH
NEMOCNICIACH
Neustále oddlžovanie miliardami Eur z našich peňaženiek
viedlo iba k štrajku lekárov. Nebudem tu rozoberať možné cesty von
z tohto stavu, na to tu máme “odborníkov” lekárov. Títo priviedli zdravotníctvo do problémov.
To je všetko, čo urobili. A vidieť
neustálu snahu udržiavať stav. Le-

kári nechcú meniť socializmus v nemocniciach (neschopnosť riadenia,
úplatky, prístup k ľuďom, menujte
sami viac).
Vznikajú aj podozrenia o predpisovaní liekov a prepojení lekárov
s lekárňami a farmaceutickými firmami. Prečo nedostáva každý z nás
výpis platieb našej zdravotnej poisťovne? Lebo by sme sa dozvedeli
koľko a akých úkonov/liekov bolo
platených poisťovňou a mohli by
sme si to porovnať s realitou, ktorú
si pamätáme z našich liečení? Takto
môžu nemocnice a lekári predkladať poisťovniam faktúry bez kontroly tými, čo zdravotníctvo skutočne platia.
AKO NA ŠTRAJK LEKÁROV
Hlavná požiadavka zvýšenia
platov bola prehodená pláštikom
ochrany občanov a dodržiavania
Zákonníka práce. Zabránenie transformácie štátnych nemocníc na a.s.
ukázalo slabosť vlády „pravice“.
Naviac Radičová(SDKÚ) a Uhliarik(KDH) neriešili niekoľko mesiacov vopred avizovaný stav.
Zabezpečiť náhradu sa dalo
čiastočne výpomocou v nemocniciach okolitých štátov, pozvaním
lekárov z iných štátov do našich nemocníc a špeciálnymi zmluvami so
súkromnými lekármi. Zabezpečiť
spôsob presunu pacientov vyžadujúcich rýchlu pomoc. Nechať dobehnúť výpovede lekárov a počkať,
pokiaľ by sa sami začali hlásiť do
práce. Najlepším dať nové pracovné
zmluvy, pokojne aj s vyšším platom,
ostatných nechať doma na výpomoc
na zavolanie a platiť ich podľa skutočne odvedeného výkonu.
PREHRA NÁS, OBČANOV
Postoj Radičovej (lekári majú
nízke platy!) sa v konečnom dôsledku rovná porážke nás, občanov. 2400 lekárov dalo výpovede,
lebo ich priemerný mesačný plat
1500Eur sa im málil. Žiadali zvýšenie o 800Eur, dostali 300. O čo viac
pôjde do ich vrecák, o to menej zostane pre ľudí v nemocniciach.
Nehovoriac o príklade, ktorý
bude priťahovať ďalšie skupiny, nespokojné s platmi štátu/samosprávy.
V napätom štátnom rozpočte tak
treba hľadať desiatky miliónov Eur
na zvýšené mzdy lekárov. Alebo zadlžovať štát. Ako Gréci.
Po „prenájme“ 4 nemocníc
KSK, nebola k dec01 predložená
jediná žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru lekármi. Žiadne
hromadné výpovede. Dávam túto
informáciu do pozornosti všetkým
priaznivcom udržiavania socializmu
v štátnych nemocniciach.

HROMADNÉ OCHORENIA
Vrcholom opovážlivosti lekárov boli péenky po vyhlásení núdzového stavu. Tu sa ukázala nemohúcnosť exekutívy. Čo je to za
vláda, čo nevie ani pomocou právne krajného riešenia zabezpečiť
ochranu zdravia svojich občanov?
Veď v tejto krajine všetci vieme,
že péenky boli podvodom. Nik ale
neurobil nič!
Smutným faktom je, že štátnych lekárov štrajkom podporili
aj súkromní “lekári špecialisti”
s prezidentom Jancom. Nájdete
ho na poliklinike KVP a na kandidátke Obyčajných ľudí ako “osobnosť”. Koľko ďalších komunistov,
eštebákov, “osobností” ako Janco
je tam? Janco nielen podporil štátnych lekárov vyhlásením (bolo
čítané na mítingu KSS nov17),
ale sám mal na zamknutých dverách ordinácie nápis ŠTRAJK.
Dokonalý výsmech prístupu súkromníka k svojim zákazníkom.
Nemýľme si týchto lekárov so súkromnými „nešpecialistami“, ktorí
majú svoju vlastnú organizáciu
a je ich ďaleko viac.
POSLANCI KSK
Ako vami zvolený poslanec
KSK som sa v diskusii pýtal, čo
urobí súkromník pri správe 4 nemocníc inak, než KSK. Ide totiž
o podnikanie v tom istom prostredí nedostatku peňazí, najmä nepreplácania výkonov poisťovňami
nad rámec zmluvy. Okrem toho
som uviedol, že postupom času sa
nemocnice dostávali do stále horšieho stavu, čim sa samozrejme
znižovala ich hodnota. Voči takto
postupujúcim manažérom nebola
vyvodzovaná žiadna zodpovednosť, čo dáva dôvod pre vznik podozrení. Bolo mi odpovedané, že
nemocnice KSK budú inak riadené a nákupy tovarov a služieb
budú centrálne.
Hlasovanie: 45za, 1proti 7zdrž.
Hlasoval som proti. Iba priamy
predaj je čistým aktom. Okrem
toho KSK zaplatí 2.2mil Eur za
nevysporiadané pohľadávky(!) nemocníc. Naviac: hlasovať za, znamenalo zodpovednosť za zmluvu
o prevode akcií, ktorej návrh z nás
poslancov nik na zasadaní nevidel.
Zo schváleného návrhu trčala
slama v podobe chcenia rýchlo sa
zbaviť horúceho zemiaka v podobe 4 nemocníc. Veď o 20 rokov si
nik na nič nespomenie. Tak ako si
Košičania pri voľbách mar10 2012
nespomenú na Smer a Trebuľu za
škandál s predajom pozemkov pre
Aupark v roku 2004.
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Naťahovanie sa vo veci
obsadenia postu šéfa NBÚ je
skutočným hazardom s reputáciou SR. Hlavnú zodpovednosť
za stav nesie SaS - strana, ktorej
“pripadol” tento post. Jej traja
nominanti prepadli u koaličných
partnerov pre rôzne dôvody:
Stano sa kompromitoval prácou
v SIS pod šéfom SIS Lexom,
sudca NS SR Paluda oznámením, že skontroluje v minulosti
udelené previerky, iný sudca NS
SR Kliment svojim rozhodnutím v prípade Cervanová, ktoré
vadilo poslancom za OKS.
NBÚ ale predsa nie je
košická Tepláreň. Je to inštitúcia ukazujúca tvár SR aj našim
partnerom vo svete. Problém
s výberom čestného a princípom
orientácie SR na NATO a EÚ
oddaného človeka, ukazuje na
neschopnosť SaS. A samozrejme
ukazuje na Sulíka. Tvrdil, že
komunisti vo verejnom živote
nie sú problém. (Prípad Galko
však ukázal ich silu). Aj preto
pri zakladaní SaS pripúšťal
komunistov ako členov. Pre mňa
bolo prekvapením, že nakoniec
SaS členov KSČ neberie.

HAZARD MENOM NBÚ

NBÚ má dôležitú funkciu
aj smerom dovnútra SR. Udeľuje previerky jednotlivcom aj
firmám. Tieto sa následne môžu
uchádzať o štátne zákazky.
Kontrola previerok ohlásená
Paludom preto naozaj mohla
SDKÚ rozladiť, čo spôsobilo
jej odmietnutie tohto muža. A čo
urobil Sulík? Pokojne odpovedal, že vyberú ďalšieho. Rozumiete: tu sa prejavuje Sulíkov
charakter: jemu nezáleží na
zrušení previerky pre Harabína,
muža s mafiánskymi kontaktami
na poste predsedu NS SR, zverejnení členov KSČ a ŠtB medzi
sudcami SR, čo chcel Paluda,
lebo to preňho nie je problém.
To ale ukazuje SaS ako stranu
bez chrbtice. Smerom dovnútra
komunisti nie, vo verejnom
živote áno. Keď v tomto SaS
nemá jasno, jej dobrý ekonomický program jej nepomôže.
Už to, že tak dlho nechal Sulík
v NBÚ komunistu a udavača pre
ŠtB Blanárika je hanbou, ktorú
zo seba nezmyje. Na tento škandál museli upozorniť média.
Lebo pre politikov SR pôsobenie mužov ako Blanárik nedáva
dôvod nespať. Len si spomeňme
na výrok Bugára, že naňho
„úplne“ zabudli. Že mali dôležitejšie veci. A čo je dôležitejšie
pre štát, keď nie jeho ochrana,
pán predseda Mostu?

poslanec.ah@gmail.com			

Občasník o samospráve		
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Kto a ako sa presadzuje v obci a štáte
Čím ďalej viac mám v tomto
meste pocit, akoby sa nám nechcelo začať stavať iné základy.
Základy fungovania mikrospoločnosti, kde ľudia na vlastné oči vidia jej výsledky. Aj mestská časť
je takým malým spoločenstvom
s viditeľnými výsledkami. Akoby
sme považovali súčasný spôsob
spravovania mesta/štátu za málo
vyhovujúci - ale nič s ním už neurobíme. Mávnutie rukou nad
účaťou vo voľbách je tým najviac
viditeľným prejavom rezignácie.
Tým neviditeľným je však zrýchlené znefunkčovanie logickej
linky: občan - jeho dane/peniaze
- spôsob ich používania - súhlas,
resp. nesúhlas vo voľbách. Tá neviditeľná časť má však do budúcnosti zničujúce účinky.
ABSENCIA IDEY O MESTE
Ospravedlnením pre voličov
môže byť absencia idey spravovania mesta, s cieľom urobiť
z neho prosperujúce a dobré
miesto pre život. Nemýliť si prosím s “rozvojom” mesta za peniaze, ktoré prídu na účet od štátu
alebo z predaného mestského majetku alebo EHMK. Podľa môjho
pozorovania v Košiciach niet jedinej osobnosti, ktorá by presadzovala zrozumiteľnú a realizovateľnú ideu ako vyššie. Od mestských
daní, územného plánu a vzhľadu
verejných a súromných pozemkov/stavieb, používania obecného
majetku a peňazí, životného prostredia - až po služby Košičanom
v celej škále služieb.
Veď za 4 roky sa toho veľa
nepokazí, primátor/starostovia si
prilepšia pártisícovými platmi, po
nezvolení pôjdu robiť niečo iné.
KTO SA PRESADZUJE
A tak sa v Košiciach presadzujú “osobnosti” ako starostka KVP
Kijevská s ideou “viacej radosti,
menej starosti” alebo primátor

Raši s ideou “máme radi Košice”.
Kijevská sa v rámci svojej predvolebnej kampane pýtala voličov,
čo chcú na mieste skeletu na Starozagorskej. Ako prednostka KVP
a poslankyňa mesta iste vedela, že
problém je v tom, že mesto tam
nevlastní všetky pozemky. A teda
nemôže rozhodovať. Plytké podkladanie sa voličom je zrejme súčasťou
úspechu. Raši chodil po Košiciach
merať tlak a ponúkal červené víno.
Ako je vidieť, funguje to.
IDEA POSTOV A PEŇAZÍ?
A možno sa mýlim. Možno
jestvuje jedna veľká idea, ktorá je
hnacím motorom miestnych politikov. Sú to peniaze. Peniaze a posty
+ peniaze z postov. Stačí udržiavať alebo mierne vylepšovať stav
- najlepšie pôžičkami, ktoré splatia
nasledovníci.: zmeniť Hlavnú a nechať zbohatnúť pár ľudí, vybudovať
pár desiatok parkovacích miest,
usporiadať pár prímestkých táborov,
dôchodcom dať priestory a dosť peňazí na ich akcie (aby si to potom vo
voľbách pamätali), niečo po rokoch
vybaviť - napr. prepojenie Klimkovičovej s Moskovskou a najmä mať
fotografiu v občasníku za obecné
peniaze (Košický žurnál, Kvapka).
TREBA RAZANTNÉ KROKY
Podobné je to aj vo “veľkej” politike. Tento názor podporuje fakt,
že ani jedna z rozhodujúcich politických strán nenesie žiadnu ideu.
Vylepšenia stavu v podobe volebných programov nič neriešia. Ak
táto krajina má v budúcnosti niečo
znamenať, rozhodne je treba začať
rozantné kroky v súdnictve, polícii,
daňovom systéme, školstve a demokracii. Jeden z razantných krokov by mohol byť prijatie zákona
o referende. Je treba zrušiť 50%-nú
hranicu účasti a súčasne vyhlásiť
referendum za podklad k prijatiu zákona. Takto sa zvýši motivácia ľudí
rozhodovať priamo, bez poslancov.

O čo ide v prípade odposluchov Gorila
Ak ste nemali čas alebo možnosť prejsť si tie texty na webe: jedná sa o potvrdenie toho, čo si ľudia
hovoria medzi sebou už dávno. Že
v tejto krajine sa kradne. Na najvyšších miestach najviac.
Bývalý minister hospodárstva
Malchárek(ANO) mal podľa odposluchov získať temer 400mil. Sk
ako odmenu za rozhodnutia v prospech Penty. Bubeníková(SDKÚ)
na FNM 200mil. Sk. Koľko musela
získať Penta, keď takto štedro podplácala? A koľko sme museli stratiť
my, občania? O koľko sa náš maje-

tok musel predávať pod cenu?
Podľa záznamov z tajného
bytu, Smer bral peniaze od Penty
na volebnú kampaň. Ficov tajomník s Haščákom hovorili o spôsoboch privatizácie a Fico po ňom
odkazoval, čo prejde a čo nie.
V odposluchoch boli ukázané
spôsoby, ktoré panujú v politike.
Slová ako národ, hrdosť, služba
ľuďom a ďalšie vznešené výrazy
sú určené pre ľudí pred TV. Špičkoví politici klamú nám, občanom. A okrádajú nás o majetok,
ktorý sme im zverili do správy.

CHÝBA SPOLOČNÝ ZÁUJEM
Ľudia svojou účasťou vo voľbách/referende - aj miestnom!- vyjadrujú svoj “verejný záujem”. Absencia pozitívnych princípov ako
ponuka politických strán je jedna
vec, druhou je akoby absencia záujmu občanov o svoju vlastnú obec/
štát. Prevažujú individuálne ciele. Spoločný záujem - sledovanie
cieľa, aby sa obec/Slovensko stalo
prosperujúcim a úspešným miestom
v EÚ - chýba v celom štáte.
HRA NA DEMOKRACIU
Politické strany sa zameriavajú
na čiastkové vylepšenia stavu, pričom témy ako Spravodlivosť a Sloboda úplne vymizli. Budem stále
opakovať: bez Spravodlivosti niet
Slobody a bez nich niet demokracie a prosperity. Prosperita plynie zo spravodlivých a slobodných
podmienok fungovania demokratického štátu. My sa tu na demokraciu
iba hráme prevzatím formálnych
pravidiel hry od iných krajín. Demokracia tu nefunguje v hlavách
ľudí. Nikdy sme ju nezakúsili. A to
preto, lebo sme nikdy neboli slobodnými občanmi vyžadujúcimi
mať a dodržiavať spravodlivé
pravidlá hry. A demokratmi sme sa
zväčša nestali ani po nov17 1989.
Dôsledok? Súdnictvo ako strážca Spravodlivosti zlyháva na celej
čiare, drzí sudcovia dokonca žalujú štát o peniaze. Predseda NS SR
je komunista Harabín s kontaktami
na albánsku mafiu. Bol zvolený drvivou väčšinou členov súdnej rady.
Potom sa kradne jedna radosť, keď
máte istotu, že nebudete odsúdený.
Alebo už niekto počul o tom, že
v base sedí xy za predražený tender
alebo diaľnice?
MÉDIA A ICH PRÍSPEVOK
Značný podiel na formovaní
“požiadaviek” ľudí na spravovanie štátu majú televízie. Zaraďujú
programy, ktoré vplývajú na zvy-

šovanie pasivity a konzumácie
predkladaných “hodnôt”. Vo “verejnoprávnom” rozhlase reportér
naživo komentuje zápas Slovenska a povie, že hráč urobil dobre
že fauloval, lebo tým zabránil
veľkej šanci súpera streliť gól.
Môžme premýšľať, k čomu takéto
niečo vedie v reálnom živote.
Pocit účasti s trpiacimi si
uspokojujeme ponukou TV, kde
sú často ukazovaní postihnutí.
Kto sa kedy pri TV zamyslel nad
utrpením, ktoré museli desaťročia znášať tí, ktorí bojovali proti
komunistom? ČTV aspoň sčasti
spláca dlh poznania komunistického vyčíňania uvádzaním filmov
a publicistických relácií. STV
v podstate nič. Aj to významne
vplýva na stav prijateľnosti komunistov v našom verejnom živote. Lebo keď o komunistických
zločinoch píše Halenár, je to pre
mnohých na poklopanie si na čelo.
ODPOSLUCHY GORILA
Čitať o tajných stretnutiach
jedného zo šéfov Penty Haščáka
s politikmi, kde hovoria koľko
miliónov Sk a komu pripadne,
pre mňa nie je prekvapujúce. Pre
SDKÚ toľko miliónov, pre KDH
čosi menej, pre člena FNM 5mil.,
pre Világiho (sponzor Bugára) zas
niečo iné.
Odposluchy dokázali priamu
prepojenosť politiky s korupciou.
Tak ako vznikol tento štát, tak aj
funguje. Bez idey, s cieľom čo
najviac získať z postov, kde sa
rozhoduje o našich peniazoch. Ak
hrozí vyšetrovanie podvodného financovania strán, SDKÚ navrhne
na post šéfa GP komunistu Trnku.
Toho, čo po 3 dňoch odposluchy
Gorila vyhlásil za podvrh.
Kto má ešte chuť voliť „osvedčené“ strany? Osvedčili sa iba ak
premysleným a niekedy vulgárnym kradnutím. Neuráža vás to?

Referendum o krajine alebo menšie zlo
Vo voľbách sa na kandidátkach
objaví aj množstvo miestnych poslancov. Menujme napr. Vargovčáka(SDKÚ). Tento člen Menzy
(IQ150), poslanec NR SR, poslanec
Košíc a KSK a šéf kraja SDKÚ si
po otázke novinárov nevedel spomenúť, kto na kraji navrhol na post
šéfa Teplárne Košice (TEKO) Podhorského. Toho, čo za 40 dní zobral
bez hanby 90tis. Eur. odstupné.
Tým chcem napísať, že aj miestni politici nám otvorene klamú.
Predpokladajú, že strany si aj tak
rozdelia voličské hlasy, lebo volič

bude voliť menšie zlo. Je MUDr.
Vargovčák menšie zlo než napr.
MUDr. Raši? Pochybujem. Dokedy budeme voliť zlo iba preto,
že je „menšie“? Po 22 rokoch už
predsa nastal čas voliť svojich
skutočných zástupcov. Nevyhovárajme sa na bezradnosť, a že
niet koho voliť. Aktívne hľadajme
sami. Ak chceme pripraviť pôdu
pre naše deti, pre ich život v tejto
krajine, mali by sme mar10 2012
povedať politickým stranám, čo
si o nich naozaj myslíme. Bude to
referendum o nás a o tejto krajine.

