
Новогодишње честитке, изјаве и жеље

Пише: Љубиша Спасојевић
понедељак, 28 децембар 2009 13:37

  

Председник владе Србије пожелео је свим грађанима и грађанкама (ту убраја и оне који
живе на селу) лепшу, бољу и напреднију нову годину, која по фрапантно тачним
предвиђањима експертског дела те владе већ две хиљаде и нешто година долази 31.12.
у поноћ, па са великом сигурношћу претпостављају да ће доћи овог 31. децембра, осим
уколико се календар не измени. Надаље, председник владе је рекао да ће бољи живот
грађанима и грађанкама донети лично Деда Мраз.

  

Потпредседник владе и министар унутрашњих и осталих дела најавио је нова хапшења у
оквиру борбе против корупције, а за себе је пожелео нов пун кофер, пошто му стари још
нису вратили јер је задржан као доказ.

  

Потпредседник владе задужен за европске интеграције изразио је чврсто уверење да је
Србија на прагу пријема у ЕУ, иако је становништво испод прага преживљавања. Такође
је изјавио да је пријем Србије у ЕУ наша развојна шанса, баш као и светска економска
криза.

  

Министар за социјална питања је рекао да ће његово министарство свим радницима који
штрајкују поклонити најновији модел рукавица, дизајниран у социјално одговорној влади.
Те рукавице су опремљене модним детаљем специфичним за Србију. Имају четири
прста. Израда рукавица ће се финансирати из средстава НИП.

  

Министар просвете је најавио да ће школска химна као његов лични поклон свим
школама од следеће године бити „Ускликнимо с љубављу председнику Борису“.

  

Министар здравља је поручио да је најбољи лек против мамурлука расол са додатком
живе који је увезла „Југохемија“, а продаваће се у „Макси“ дисконтима. Луксузна
паковања ће бити на располагању у „Делта ситију“. Набављено је седам милиона доза
које су под претњом принудног извршења, то јест куповине обавезне за све становнике
државе. Надаље, открио је да делиријум тременс евроунијатикус уопште није болест већ
пожељно стање духа. Са тим су се сложили сви чланови владе и председник Србије.
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Министар вера је пожелео да патријарха изабере рука председника државе, а не Божја.

  

Министарка правде је изјавила да само на први поглед смањење броја запослених у
њеном министарству не одговара повећању средстава из буџета намењених том
министарству. Пошто више није члан РИК-а, дневнице морају да се надокнаде.

  

Министар за инфраструктуру је потврдио да изградња обилазнице око Пиносаве више
није приоритет, с обзиром на то да је изборе на Вождовцу добила опозиција. Градиће се
обилазница Србије око Европе, пошто је у Србији ова коалиција на власти. Као и до
сада, гро средстава из НИП ће бити утрошено на изградњу Потемкинових села.

  

Министар за пољопривреду је подржао изградњу Потемкинових села и предложио да се
због очигледног разлога који уопште није потребно образлагати назову Борисова села.

  

Министар за економију и регионални развој је пожелео да Србија има толико региона
колико и пахуљица. Као ексклузивну вест најавио је да ће „Фијат“ у Крагујевцу
производити аутомобиле на парни погон. Прву серију ће откупити његово министарство
и чланови експертске странке пошто је погон на пару за њих доказано најбољи. Такође
сматрају да је инострана пара (долар, евро) много боља него домаћа.

  

Министар спољних и осталих страних послова у Србији рекао је да ће од Деда Мраза
затражити мишљење да ли нова година стиже 31.12. Такође је предложио да се Нова
година убудуће зове Борисова година. Изнео је и захтев да се поред Борисове године
славе и европска, америчка, румунска (два пута), италијанска, француска, несврстана и
остале године као успомена на стратешка партнерства која је власт у Србији склопила
са сваком државом коју је посетио председник Србије и као доказ јасног концепта
спољне политике коју води председник Србије.

  

Министар војних и изнад свега НАТО дела изјавио је да ће војна неутралност Србије
доћи до врхунца тек када се Србија учлани у НАТО.

  

Министарка финансија је изјавила да не зна где су паре из буџета, нити буџет.
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Пожелела је да јој Деда Мраз реши проблем.

  

Гувернер је као узрок пада динара а скока евра навео победу опозиције на Вождовцу.
Потрес је био толико силан да ни постојеће девизне резерве од десет милијарди евра
нису успеле да га спрече. Додао је да ће се за стабилност националне валуте и даље
борити још већим задуживањима.

  

Председник  ЈС је открио да му је омиљена песма „У раздељак те љубим“.

  

Председник ПУПС је препоручио пензионерима обавезну вакцинацију против свињског
грипа, чиме би се решила њихова многобројност.

  

Председник војвођанског ДС најавио је да се у Војводини више неће славити Српска
нова година, него Војвођанска, која ће због јасног европског карактера овог региона и
опредељења да не буде у вези са Српском новом годином бити дочекивана 15. јула.
Првобитни предлог да се нови празник слави 13. јула је повучен зато што се Српска нова
година слави такође тринаестог.

  

Председник српског ДС је изјавио да ће се за Војводину борити искључиво
демократским, правним, дипломатским, уставним и статутарним средствима. Додао је и
да ће се против војвођанског сепаратизма борити искључиво демократским, правним и
дипломатским, уставним и статутарним средствима.

  

Председник ЛСВ је открио да ће, поштујући традицију, Нову годину као и пре, као и
убудуће, дочекати у посебном сепареу, заједно са представницима мађарске,
муслиманске и албанске мањине. Упутио је позив да му се придруже и остале
националне мањине, као представници будућих региона.

  

Преседник ЛДП је одушевљено пожелео присталицама срећне предстојеће празнике,
признавши да је зима његово омиљено годишње доба, пошто је бело боја зиме.
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СРС је честитао председнику странке Нову годину песмом „Жељо моја“. Председник
странке им је узвратио поруком да погледају филм „Чекај ме и ја сигурно нећу доћи“.

  

ДСС је најавила правну анализу Нове године.

  

Председник НС је све новинаре замолио за разумевање и опроштај песмом „Чобан тера
овчице“.

  

Председник СНС је пожелео превремене изборе, а потпредседник паштету „а ла Чанак“,
која му се много свидела.

  

Председник Србије им је обећао да ће њихове жеље пренети Деда Мразу и Чанку.
Медијима је поручио да ће се нови Закон о информисању стриктно и строго
примењивати пошто су пренели неистину да је тек двадесет шести на листи најлепших.

  

Неко НВО су упутиле захтев ЕУ, САД и НАТО да спрече долазак нове године у Србију
док се не овде не изврши деклерикофашизација, денацификација и десрбизација.

  

Деда Мраз је поздравио своје многобројне поштоваоце, следбенике и вернике у Србији.
Посебно је нагласио да Србија јединствена држава пошто има највише пунолетних
становника који верују у њега. Додао је још да заслуга за то припада како коалицији на
власти, тако и опозицији, као и председнику Србије. Деда Мраз им је због тога изразио
своју најдубљу захвалност.
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