Voľby do Európskeho parlamentu
nám zaklopali na dvere nezvyčajným
spôsobom...nútili nás zatvárať okná, sťahovať
rolety a v tureckom sede so zapchatými ušami
prečkať „nebezpečenstvo útoku.“
Niektorí z Vás mi volali priamo na mobil, iní
z Vás mi klopali na dvere, aby som sa činila,
lebo ak sa začnete činiť Vy, vedenie mesta si
Vás nadobro zapamätá.
Vo veciach verejných sa šprtá ťažko, ale dohodli
sme sa, že s Ibuprofenom v organizme skúsime
nemožné...prečkať s dobrou náladou. Na oplátku som Vám sľúbila, že stihnem do volieb
spracovať naše spoločné dojmy do uceleného príbehu. Slovo dalo slovo a tak Vám dnes
s kludným svedomím môžem napísať, že...
3.6.2009 nás v ranných hodinách mestský rozhlas v Tornali doslova
vyhnal na pokraj zúfalstva. Tí, ktorí ste stopovali čas budete vedieť
potvrdiť, že celú hodinu s krikom ako keby išlo o život nám rozhlas bez
prestávky dookola predstavoval nemenovaných kandidátov do
Európskeho parlamentu.
Možno, (hovorím – píšem „možno“!!!) keby to bola ucelená, pútavá
hodinová prednáška, nepohoršovali by sme sa, ale toto zrejme pochopíme
len my s(prostí) z ľudu, ktorým ako reagovala Roxi „išlo gebulu
roztrhnúť“
Ako náhle sa ozvalo: „Vážení občania“....mojej pozornosti neuniklo, že čo „vážení občania“
– to nadávka na ulici. Ja som si popri tom stihla nakúpiť a obriadiť byt. Nuž, ale už po 25.
hlásení som sa cítila natoľko vážená, že som si vyložila nohy na stoličku a pískla som
žehličke nech si vyžehlí sama.
Vážení občania, (prepáčte pretrvávajúci symptóm, ono sa to napraví a ja sa znova vrátim
k osloveniu „milí moji)
chápem všetky Vaše/naše dojmy, ale žiadna kaša sa nepapá za horúca a tých, ktorých toto
počínanie odradilo od volieb chcem úprimne poprosiť, aby si to ešte premysleli. Napriek
tomu, že ste toto fiasko pomenovali podstatným menom „antikampaň“, skúste sa na to pozrieť
s nadhľadom a voľte číslo... (hihihi, zrejme Vám vyskočili oči z jamiek,
nuž poznáte ma...som už raz taká!)
A teraz vážne! Môžete nadávať koľko chcete, musíte mi však veriť, že
toto sa kandidátov netýka a ak ste doteraz mali svojho favorita, len
ho pekne choďte podporiť, budem tam tiež! Ja nechcem na Vás
vyvíjať nátlak, Vy predsa musíte vedieť čo je pre Vás najlepšie, ale
hádam si nemyslíte, že kandidátom išlo o prehnané vytváranie
mravného dojmu?! Našim úhlavným nepriateľom bolo obyčajné cd – čko, ktoré sa točilo
dookola a vôbec nie preto, že sme negramotní, bolo to skôr technického charakteru.

Som si istá, že aj kandidáti poznajú pravidlo „3x a dosť“, toto nemala byť žiadna demotivácia,
len to tak vyznelo :(
A tak hneď po tom čo sa aj dnes ozvala kampaň v rozhlase, posilnená Vašou podporou som
sa pobrala na náš Mestský úrad v Tornali pre cennú informáciu, ktorá bude zrejme aj na Vašu
dušu pôsobiť ako hojivý balzam.
Musím podotknúť, že vystupovanie prednostky nášho malého mesta ma nesmierne
upokojilo. V prvom rade mi ponúkla miesto na sedenie (je to síce základným pravidlom
slušného spoločenského správania, ale v dnešnom svete sa to žiaľ často nestáva)
Nastolený problém riešila v tom momente ako som ho stihla vysloviť a vľúdne bez
zbytočných prieťahov mi vysvetlila čo je vo veci. Je komunikatívna, empatívna a pôsobí
láskavým dojmom.
A tak teda moji milí (vidíte, už som sa polepšila) vrelo Vám ju odporúčam pri riešení
akýchkoľvek nezrovnalostí. Klopte a bude Vám otvorené :)
Čiže zdôrazňujem ešte raz, zlyhala technika a nie ľudský faktor! Jediné čo nás
môže v tomto prípade trápiť je to, že keď hlásia uzavretie plynu, vody či stratu
psa, ledabolo počujeme - rozumieme niečo, a čo počuť nechceme na to nás prinútia
okolnosti. Musíme si však uvedomiť, že technika má svoje vrtochy, nemôžeme predsa od
nikoho očakávať, aby na našu žiadosť kvôli strate štvornohého kamaráta nahrali cd – čko,
ktoré by nám v rámci efektívneho pátrania dookola púšťali do éteru.
Teda stalo sa čo sa stalo, zrejme to odčiní čas, alebo ďalšie kiksy, môžem Vás akurát tak
љ
potešiť, že ak ste sa pri tých hláseniach hojdali so zapchatými ušami s priblblým úsmevom na
perách, nemusíte sa dať liečiť, totiž podľa môjho osobného názoru to medzi desiatou až
pätnástou výzvou: „Vážení občania“ robili mnohí z nás a onedlho za tým dáme bodku.
(Presnejšie v sobotu po voľbách)
Či zostaneme aj po voľbách „vážení“, to ukáže len čas...viac Vám sľúbiť neviem, ale treba
vedieť riskovať!
Tak sa držte milí moji a dovidenia pri voľbách :))))
Dadka

