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Tragedija u Zaprešiću

Političari nas uvjeravaju kako se stanje u Lijepoj našoj iz dana u dan poboljšava. Informativne
emisije nas „granatiraju“ kako je učinjeno ovo ili ono. Tad „iz vedra neba“ doznamo da se je
ugasio jedan mladi život jer mu nije pružena liječnička pomoć. Što više, pomoć iz Jastrebarskog
nije stigla na vrijeme pa smo zato dobili još jednu žrtvu u Jastrebarskom. Koliko žrtava se mora
dogoditi u Lijepoj našoj da političari vide kako stanje nije na razini srednjeeuropskog standarda
kojem se hvastamo da pripadamo.

Kada se u Lijepoj našoj dogodi katastrofa započinje političko loptanje. Ovaj put na „turniru“
sudjeluju: Ministarstvo zdravstva, Zagrebačka županija i grad Zaprešić. Tko izgubi na turniru
postat će krivac, ukoliko se ne dogodi neki drugi slučaj koji će zainteresirati javnost što će
omogućiti organizatorima turnira da se turnir odgoditi zbog vremenskih nepogoda. U prvom
koraku, kako bi natjecanje bilo zanimljivo valja proglasiti postojeći zakon neprimjerenim jer, eto,
da smo imali drugi i drugačiji zakon katastrofa se ne bi dogodila. Ako je tome tako gospodo
igrači turnira molim vas da odgovorite na jednostavno pitanje: „Koje inicijative ste poduzeli kako
bi se promijenio postojeći zakon? Na pitanje je jednostavno odgovoriti na način da prezentirate
dokumente iz kojih se vidi da ste poduzimali inicijativu kako bi se promijenio postojeći zakon.
Ostalo su, draga gospodo, priče za malu djecu.

Smisao politike i javnog dobra upravo se temelji na odgovornosti političara, u ovom slučaju
gospodina gradonačelnika grada Zaprešića Željka Turka, kada se dogodi katastrofa kao što se
je dogodila u Zaprešiću. Gospodin gradonačelnik najmanje što je mogao učiniti je – pridružiti se
građanima grada Zaprešića koji su s puno sugrađanske empatije izrazili poštovanje svome
sugrađaninu. Da li je gospodin gradonačelnik Grada Zaprešića izrazio poštovanje paljenjem
svijeće valja pitati građane Zaprešića. Ukoliko nije iskazao poštovanje tada je jasno da
gospodin gradonačelnik Željko Turk nije primus inter pares već gubernator grada Zaprešića.
Drugi je korak da iz moralnih razloga i empatije prema građanima grada Zaprešića ponudi
ostavku. Gospodin gradonačelnik Željko Turk svjestan stanja u kojem se danas nalazi grad
Zaprešić možemo identificirati temeljem njegove izjave koju je dao telefonom (sic!) na N1:

http://hr.n1info.com/a323777/Vijesti/Gradonacelnik-Zapresica-o-smrti-mladica.html

Grad Zaprešić je spavaonica grada Zagreba. Na ovim sam stranicama u više navrata pisao
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kako Gradsko vijeće i Gradonačelnik nisu učini ništa kako bi grad Zaprešić postao razvijeni grad
u kojem bi njegovi građani baštinili blagostanje. Zainteresiranog čitatelja upućujem na „Zaprešić
kao slučaj“. Putem Tražilice na ovim stranicama možete naći još komentara glede stanja i
kretanja grada Zaprešića. Ipak, valja sasvim jasno kazati da građani Zaprešića ustrajno svojim
ne-glasovanjem daju podršku gospodinu Željku Turku. Kako putujući i radeći u Zagrebu građani
grada Zaprešića najveći dio vremena provode van Zaprešića misle, tragedija dokazuje kako je
to krivo mišljenje, kako nije bitno tko je gradonačelnik. Gospodo to je očito jako bitno. Ja osobno
mislim da je presudno mjesto za bilo koji grad tko je gradonačelnik. Birajući gradonačelnika
birate određenu politiku. Treba li spominjati kako je gospodin gradonačelnik svojevremeno
krenuo u privatizaciju Jelačićevih dvora ili kako provodi samovolju u Visokoj školi (vidi: Zaprešić
kao slučaj). Gospodin gradonačelnik umjesto da svoj visoki politički status koristi na dobrobit
građana Zaprešića on ga koristi kako bi mogao raditi što hoće. Naprosto gospodin
gradonačelnik grada Zaprešića Željko Turk je nedodirljiva ma koliko kršio pozitivne zakonske
propise. Građani grada Zaprešića vi ste ti koji možete mijenjati stanje u gradu Zaprešiću. To ne
mogu niti smiju raditi drugi umjesto vas.

Na kraju, građani Zaprešića shvatite da grijeh propusta može biti najveći grijeh.
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