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A karácsonyi ünnepeket
megelõzõ napokban szinte ker-
getjük a megveendõ ajándéko-
kat, árucikkeket. Mindenütt
nagy a nyüzsgés, izgalom, iz-
gatottság és izgágaság. Az
emberek idegeskednek, hátha
nekik nem jut a megálmodott
ajándékból. Ez a magatartás
valószínûleg még a kínálatsze-
gény idõszakban gyökerezik.
Illusztrációként említhetõ a
piactéri üzlet megnyitásának
esete, amikor a vásárlók töme-
ge órák hosszat képes volt várni,
hogy a halasztást szenvedett
nyitás elsõ pillanatától lecsap-
hasson valamilyen /olcsó?/
megkívánt árura.

Van, aki egész évben taka-
rékoskodik, rakosgatja a pénzét,
hogy szeretteit /nagyszülõket,
szülõket, unokákat, gyerme-
keit/ karácsonykor megaján-
dékozhassa. Az ilyenfajta taka-
rékoskodás bizonyára arra is
készteti az embert, hogy tar-
tósan, többször, szinte rendsze-
resen gondoljon szeretteire.

Az anyagiakban /pénzben/
dúskálók más helyzetben van-
nak. Ök mindenféle fillérezge-
tés nélkül, még az utolsó pilla-
natokban is megvehetik a
„megrendelt” ajándéktárgyat, u-
gyanis árubõség témában – hála
istennek – manapság nincs hiány.

Aki nem tud vásárolni, mert
nincs mibõl, vagy nem tudott el-
lenállni az ital, cigaretta és más
élvezeti cikk csábításának, az
még számíthat – ha jól helyez-
kedik – a különbözõ jótékonysá-
giszervezetek, közösségek megle-
petésként jelentkezõ gesztusára.

A hagyományok szellemé-
ben napi szükségleteket kielé-
gítõ csomagok vagy szellemi
szomjat enyhítõ tárgyak kíván-
koznak kis- és nagycsaládi ka-
rácsonyfánk alá. Nemcsak
megszokásból ajándékozunk,
hanem olyan indítékból is, hogy
gyermekeinknek, szeretteink-
nek örömet szerezzünk, s ezál-
tal mi is nyugodtabbak, boldo-
gabbak legyünk. Sok minden-
nel fölér az ajándék láttán felcsil-
lanó gyermekmosoly s a meg-
hatódottság könnye az idõseb-
bek szemében. Az ajándéko-
zás – még a szegénység kelle-
metlenkedõ szorításában is –
emberséggerjesztõ cselekedet.

A családi karácsonyfán kí-
vül minden kisebb-nagyobb
közösségnek megvan a maga

valóságos vagy képzeletbeli
fenyõfája, amely alá rengeteg el-
várást, óhajt, vágyat teljesí-
tõ-kielégítõ ajándékot kellene
elhelyezni.

Városunk lakói bizonyára
nagyon megörülnének, ha a de-
cemberben jóváhagyandó költ-
ségvetés több pénzt szánna a
város dologi és szellemi csino-
sítására, az utak, járdák rendbe-
tételére. Ugyancsak nem kelle-
ne továbbra is késleltetni a déd-
apáink és nagyapáink iránti ke-
gyeleti kéznyújtást – az elsõ és
második világháború áldozatai
emlékmûvének megépítését.

Az Ipoly mente néhány ka-
tolikus és evangélikus gyüleke-
zetének hívei már nagyon vár-
ják egyházuk felsõbb vezeté-
sének olyan döntését, misze-
rint lelkipásztoraik a gyüleke-
zetek többségének nyelvén, va-
gyis magyar nyelven is tolmá-
csolnák az egyházi szertartáso-
kon és istentiszteleteken az is-
teni üzenetet. Nem szándékom
politikai síkra terelni ezt az em-
beri gondot, de a helyi egyházi
vezetés meg a Magyar Koa-
líció Pártja helyi, regionális és
központi szervei is léphetné-
nek ebben az ügyben. Ha hívei
vagyunk annak a felfogásnak,
hogy a jövõ Európájának alkot-
mányába kerüljenek be a ke-
reszténység alapelvei, akkor a
gyülekezeti élet nyelvhasznála-
ti problémájának megoldása
az egyik legkeresztényibb /leg-
keresztyénibb/ feladat.

Iskoláink igazgatói, tantestü-
letei, de a szülõk és a tanulók
is fölöttébb örvendeznének, ha
a karácsonyfa alá olyan pénzcso-
magot kapnának a kormánytól
és a többi illetékestõl, hogy ne
pénzszerzési manõverezéssel, ha-
nem érdemi oktató-nevelõ mun-
kával telítõdjenek a tanév napjai.

Természetesen a mezõgaz-
dászok, a munkanélküliek, a
kultúra munkásai, a sportolók
ezrei is serkentõ ajándékokat
várnak a karácsonyfa alá. Bár
csak teljesülne nemes óhajuk.

S talán bolygónk minden la-
kója számára a legáldásosabb
ajándék a lelki béke és az em-
berek közötti jóakarat lehetne.
Bárcsak ott találnánk ezeket az
idén is, de a következõ eszten-
dõkben is karácsonyfánk védõ-
szárnyai alatt.

Korpás Pál

Karácsonyfánk alá...

Az MKP járási konferenciájaJelenségek 

A Magyar Koalíció Pártja
Lévai Járási Elnöksége 2003.
október 17-én Zselízre hívta ösz-
sze a szervezet járási konferen-
ciáját, melynek fõ napirendi
pontja az MKP 60 tagú Nyitra
megyei tanácsa 14 lévai járási
tagjának a megválasztása volt.

A konferencián részt vett
Harna István mérnök, parla-
menti képviselõ, az MKP gaz-
dasági alelnöke és Dolník Er-
zsébet parlamenti képviselõ, a
Nyitra megyei képviselõ-testület
oktatási bizottságának elnöke.

Andruska Csilla járási
MKP-elnök beszámolt a járási
elnökség utolsó félévi munká-
járól. A szervezeti élet megerõ-
sítését minõsítette a lefonto-
sabb feladatnak.

A vitában felszólalók fel-
hívták a tisztségviselõk figyel-
mét az Ipoly és a Garam közti
térség községeinek-lakóinak si-
ralmas gazdasági és szociális
helyzetére. Sok feladatot kell
megoldani a régiófejlesztés ke-
retében. Arról is elhangzott vé-
lemény, hogy javítani kell az
MKP alapszervezeteinek és fel-
sõbb szerveinek együttmûködé-
sét. Szükség van a hiteles és
állandó információ- és tapasz-
talatcserére. A parlamenti kép-
viselet elõre tájékoztassa az al-
sóbb szerveket a készülõ tör-

vényekrõl, rendeletekrõl. A tiszt-
ségekbe /miniszter, járási elöl-
járó/ delegált párttagok tovább-
ra is tartsák a kapcsolatot alap-
szervezeteikkel. Az MKP-nak
újra kell fogalmaznia értelmi-
ségpolitikáját. Nem szabad,
hogy csak választási pártként
mûködjék; két választás között
is aktív, teremtõ szervezetként
kell munkálkodnia. Az sem e-
gészséges, ha egyes párttagok
halmozzák a funkciókat.

A vitában Harna István a re-
gionális gazdasági kezdeménye-
zések fontosságát hangsúlyota.
Dolník Erzsébet a készülõ okta-
tásügyi törvényekre hívta fel a
figyelmet. Zachar Pál járási
elöljáró a járási hivatalok meg-
szûnésérõl és az új hivatali struk-
túrák kialakításáról számolt be.

A konferencia a következõ
14 párttagot választotta az
MKP megyei tanácsa tagjává:
Zachar Pál, Nagy Géza, Bazsó
Árpád, Gasparik Kálmán, And-
ruska Csilla, Korcsok László,
Schweier Jenõ, Zsiga Magdolna,
Kuczman Imre, Grébner Gyula,
Fekete Zoltán, Bacsa Zoltán,
Molnár Péter, Gál Milan.

A határozatban szerepel az
a követelés, hogy Ipolyság és
Zselíz is váljanak a körzeti hi-
vatalok székhelyévé.

/korpás/

Sikeres deméndi
nyugdíjas-találkozó

A deméndi kultúrházban november 16-án került sor az elsõ
Erzsébet-bálra, melyet Dušan Dúbravický deméndi plébános szer-
vezett. A közép-európai katolikus napok alkalmából szervezett
jótékonysági bál bevételét a deméndi Szent Mihály-templom
felújítására fordítják. A reggelig tartó táncmulatságon a Nadli-
èanka fúvószenekar szolgáltatta a talpalávalót.

-bj-

A deméndi kultúrházban az
idén is megrendezték a nyugdí-
jasok találkozóját, melyre 231
hatvan éven felüli lakos kapott
meghívót. A megjelenteket Stu-
tika Gyula /szlovák nyelven/
és Almási Irén /magyar nyel-
ven/ üdvözölte. Megköszönték
a nyugdíjasok aktív munkáját
a faluszépítésben, majd az óvo-
dások /Edita Záborská igaz-
gató irányításával/ és az alapis-
kolások /dr. Valéria Urbanová

irányításával/ kultúrmûsorral
szórakoztatták a falu nyugdíja-
sait. Sõt az idõseket Dušan
Dúbravický plébános is szó-
rakoztatta: szlovák és magyar
népdalokat játszott harmoniká-
ján. Ezután megvendégelték a
nyugdíjasokat, sõt a községi hi-
vatal jóvoltából karácsonyi
szaloncukorcsomaggal is meg-
lepték õket.

Belányi János

Erzsébet-bál Deménden


