file:///D:/inetpub/wwwroot/kuodis/Econlib/Alfa_2010.html

Už kančias transvestitų nelaisvėje Karalius gavo „Auksinį svogūną“
2010-04-01 22:55 Kristina Karnickaitė | Alfa.lt
„Karalystė turėjo daugiau vadovų nei bedarbių. Joje buvo 141 plėšikas“. Šiais žodžiais „Auksinių
svogūnų“ apdovanojimų ceremoniją pradėjo stebuklingu veidrodžiu tapęs „Krizinės pasakų
karalystės“ orakulas – Vytautas Tulevičius.
Ketvirtadienį Vilniaus „Forum Palace“ rūmuose rinkosi Lietuvos politikos ir šou pasaulio garsenybės:
Artūras Paulauskas, Artūras Zuokas, Arūnas Valinskas su žmona Inga Valinskiene, Linas Karalius,
Asta Baukutė, Aleksandras Sacharukas, Kazimiera Prunskienė, dainininkas Onsa, humoristas Justinas
Jakevičius, „Olalia pupytės“, Deivis, Žilvinas Žvagulis su Irena Starošaite, Mia, Justinas Lapatinskas
ir kiti.
Jubiliejiniame renginyje, vykusiame balandžio 1–ąją, įteiktos 10 „Auksinių svogūnų“ statulėlių, taip
paminėti įsimintiniausi ir kurioziškiausi politinio ir socialinio gyvenimo įvykiai Lietuvoje.
Bene ryškiausią „Metų kankinio“ titulą „nuskynė“ Linas Karalius. „Auksinis svogūnas“ pastarajam
atiteko už „fizines kančias, kurias L. Karalius patyrė, kai Artūro Valinsko pasamdyti transvestitai laikė
jį nelaisvėje Tailande“.
„Atsiimti apdovanojimą man nelinksma. Nelinkiu niekam patirti to, ką man teko patirti, kad gaučiau šį
apdovanojimą. Šis periodas mane išmokė, kad gyvenime svarbu vadovautis dviem taisyklėmis: „tai,
kas tavęs neužmuša, padaro stipresniu“ ir „viskas, kas vyksta, vyksta į gera“. Šis apdovanojimas man
primins, kur dabar esu“, – kalbą baigė Linas Karalius.
„Metų mokslininko“ svogūnas atiteko Seimo nariui Aleksandrui Sacharukui, įrodžiusiam, kad Seimo
nario kortelė savininko nepažįsta. Užlipęs ant scenos Seimo narys teisinosi, kad už L. Karalių jo
Seimo nario kortele balsavo tik 8, o ne 13 karų, kaip visi kalba.
„Metų vargdiene“ tapo skandalingoji aktorė Asta Baukutė. Jai šis apdovanojimas atiteko nurungus
tokias pretendentes į „titulą“ kaip finansų ministrė Ingrida Šimonytė ir bankininkas Romualdas
Visokavičius.
„Metų vargdiene“ už blogiausią gautą vaidmenį Seime tapusi A. Baukutė linksmai pašiepta dainininkų
Žilvino Žvagulio ir Irenos Starošaitės už nesibaigiančius skandalus, lydinčius jos šeimą: skrupulingą
išsikraustymą iš bendrabučio, šuns kankinimo skandalą, ir vyro Kęsto avariją, automobiliui nuvertus
šviesoforą. Renginio vedėjas Marijonas Mikutavičius negandų persekiojamai šeimai kaip simbolį
viešai padovanojo šviesoforą.
„Metų operacijos“ statulėlė apdovanotos „Olialia pupytės“ už sinchronišką krūtų pasididinimą. „Gal
jums pavyks padėti ir Andriui Kubiliui padidinti biudžetą, nes jums sekasi didinti daiktus“, – ironiškai
nusišypsojo M. Mikutavičius.
„Metų studentu“, nurungęs konkurentus Liną Karalių ir Andrių Kubilių, išrinktas Arūnas Valinskas,
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kuris apdovanotas už trumpiausius Seimo studijų metus, baigtus eksternu ir netrukusius nė metų.
Ilgametė Seimo narė Kazimiera Prunskienė gavo „Metų dublio“ apdovanojimą. „Auksinių svogūnų“
statulėlė K. Prunskienei įteikta ne pirmą kartą. Politikė jau yra tapusi „Auksinių svogūnų“ „laureate“
dar būdama Žemės ūkio ministre. Šį kartą Seimo narei apdovanojimas įteiktas už ištvermę, būnant du
kartus apkaltintai KGB agente ir du kartus išteisintai.

„Metų sugrįžimo“ titulu džiaugiasi bankininkas Raimondas Kuodis, kuris išpranašavo, jog
„būstų kainų burbulas“ tikrai sprogs. „Būsto kainos sugrįžo į 1995 metus“, – džiaugsmingai
ištarė M. Mikutavičius.
„Metų frazės“ autore tapo poetė Dalia Teišerskytė už frazę: „Esu nacionalinis turtas“. „Priimu
apdovanojimą kaip absoliuti nacionalinė vertybė“, – atsiimti apdovanojimo atėjusi tarė politikė, kuriai
„Auksiniu svogūnus“ primins didžiulis padovanotas portretas.
D. Teišerskytė nurungė Dalią Grybauskaitę, kuri nominuota „Auksiniam svogūnui“ už frazę: „Kai
kurie ministrai ne tokie geri, bet bent jau nevagia“.
„Metų filmu“ pripažinta juosta „Greiti ir įsiutę“, sukurta pagal Algimanto Salamakino „Lexus“
automobilių skandalą.
„Metų balso“ apdovanojimą gavo TV3 žiūrovė ponia Kraujutaitienė, o A. Valinskas užbaigė renginį,
Lietuvos gyventojų „negrąžintas“ į šou verslą.
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