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SLAVOMIR MROZEK

AZ OLCSÓ ÁLLAM

TISZTELT MINISZTERELNÖK ÚR!

Mélyen érintett bennünket legutóbbi nemzethez intézett szózata,
amelyben a nemzeti távtéveszmélés újabb postai fordulójaként az olcsó
állam elméletét vázolta.

Mi itten a faluban a községi önkormányzat vonatkozásában már
meg is tettük az elsõ lépést a kérdés lerendezése irányában.
Mindenekelõtt intézkedést hoztunk a községi óvoda meg az iskola
bezárása tárgyában, mert csak nyelték a pénzt, és a mostani piaci
viszonyokat tekintetbe véve ezt nem engedhetjük meg magunknak.
Büszkén bezártuk volna a községi kórházat is, de sajnos olyan nincsen
nálunk. Súlyos mulasztás, amely most a takarékosság mezején fizet:
nincs mit bezárni!

Volt ugyan némi felzúdulás a pedagógusok, szülõk, satöbbi részérõl,
de aztán polgárilag meggyõztük õket, hogy semmi értelme ennek a
nagy iskolázásnak, a gyerekekbõl megint csak pedagógusok, orvosok,
szülõk, satöbbi lesznek, fõleg ez utóbbi, ami aztán, akár az iskola, csak
nyeli a pénzt.

A községi testület teljes mellszélességgel (ebben az asszonytársak is
beleértendõk) támogatja a kormány legújabb, az ország egészségi
állapotának javítására tett lépéseit. Valóban, nincs takarékosabb és
hatásosabb módszer, mint néhány életfontosságú gyógyszer
forgalmazásának már tapasztalható (átmeneti, gyártási problémákra
hivatkozó) szüneteltetése. A (viszonylag csekély) temetési költségeket
leszámítva (fizessenek a biztosítók, azok multik!) a késõbbiekben
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milliárdos megtakarítás mutatkozhat a gyógyszerkassza terén. Ráadásul
a halottaknak már orvosra sincs szükségük.

Az így megtakarított költségvetési forrásokat önkormányzatilag
közfelkiáltással a miniszter, államtitkár és képviselõ urak
javadalmazására ajánljuk, hadd legyenek még a mostaninál is
gazdagabbak. Helyeselnénk, ha a jelenlegi alig párszázszoros
jövedelemkülönbségeket európai uniós szinten is példamutatóan
legalább ezerszeresre emelnénk. Köztudomású ugyanis, hogy igazán
takarékoskodni csak a gazdagok tudnak, s kies hazánknak jelenleg
igen nagy szüksége van takarékosságra.

Egyúttal javaslattal élnénk a kormány felé, hogy a további
bonyodalmak elkerülése végett ne csak az iskolákat, óvodákat,
kórházakat, egyetemeket, satöbbit zárjuk be, hanem egyszer s
mindenkorra szülessen törvény a felelõtlen, meggondolatlan, össze-
vissza megszületések elkerülése érdekében. Különös tekintettel arra,
hogy a tervszerûtlenül és államháztartásilag problematikusan világra
jött gyerekekbõl ismét csak pedagógusok, orvosok, szülõk, satöbbi
lesznek, fõleg ez utóbbi, ami aztán, akár az iskola, csak nyeli a pénzt.
Ezzel egyszersmind a nemzet fennmaradásának állandóan visszatérõ
problemáját is sikerülne véglegesen megfelelõ pályára állítani.

Maradunk kiváló tisztelettel Miniszterelnök úr és az olcsó állam

         rendíthetetlen hívei


