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Vianoce, Vianoce prichádzajú...
Už je to tu! Najživší mesiac končiaceho roka zaklopal na dvere veľmi silne. Je tu Mikuláš, či Dedmoroz, či Santaklaus – podľa chuti, meno nerozhoduje.
Dôležité je, či sa necháte strhnúť do víru
reklám, nakupovania, plánovania, čo komu ako a kde, a hlavne: za čo. Peňaženku
ani nestláčate, veď je prázdna, nezamestnanecké či dôchodok – o plate ani nehovorím – skapíňa už na miznúcich desať- a dvadsaťhaliernikoch. Ale predsa, je
tu nádej! Veľká, vezmite si pôžičku, hocijakú, poskytneme vám peniaze ihneď, koľko chcete, splácať môžete až po januári
budúceho roka! Srdce zaplesá, situácia zachránená! Iba tak pomimo sa musíte priznať, že bývate vo „vlastnom”, máte staré
hrdzavé auto, televízor, rádio – uvediete
to na papieri, podpíšete a pôžička na „bohaté” Vianoce je tu. Deti budú rady, susedia ozeleňujú závisťou a splácanie? Hm,
to je predsa ďaleko, nech si otrávi tieto
sviatky roka niekto iný! Dnes žijeme, sláva! A ešte k tomu ako! Budúcnosť? Aká,
koho? Však aj náš milovaný premiér na
jednej tlačovke povedal /citujem/: „Ja či
mám vlastný názor? Som rád, že ste túto otázku položili práve mne. Môj pracovný
kalendár je úplne nabitý, každý deň riešim
niečo iné.” Iný príklad. Vláda pod jeho vedením veľkoryso vyriešila Národné tenisové centrum /NTC/ na úkor školských
telocviční. NTC dostalo iba mírnixdírnix
tristo miliónov korún, takže tenisoví veľmajstri-funkcionári sa vystatujú, čo všetko dokázali. My, daňovníci, dépéháci a ostatní prihlúpi obyvatelia tohoto štátika zaplatíme tenisový palác pre vyvolených
/členov vlády, parlamentu a ich rodinných
príslušníkov/ športových miláčikov. Veru
tak. Sociálne dávky nemáme čím vykryť,
na dôchodky už tiež pomaly nebude, o
školstve, zdravotníctve a iných „otlakoch”
ani nehovorím.
Minule, sediac v najmenšej miestnosti
bytu u známych v hŕbe pohodenej tlače som
vyhrabal aj programové vyhlásenie novej vlády po voľbách. Zaujímavé čítanie,
naozaj! Medzi inými bola tam reč aj o
zmene volebného systému z pomerného
na väčšinový, na zvýšenie počtu volebných obvodov atď. Ale čo sa to deje? Veď
tento náš tzv. parlament, ktorý už dávno
zabudol na nejaký program, šmahom ruky
odsúhlasil novelu volebného zákona: pomerné zastúpenie, jediný volebný obvod,
voľby iba jeden deň, oblbováky aj v komerčnej televízii /Pablo Ruskoni a spol./
atď. Terajšie vládne partaje, čo boli pred
šiestimi rokmi v opozícii, sľubovali čosi
iné. A hľa, čo sa zmenilo? Nič, absolútne
nič! Pokiaľ si občan, plniac pofidérnu
„morálnu” povinnosť a ide vhodiť do volebnej škatule svoj hlas, bude už ďalšie roky ticho! Vládnuť budeme my, partajné
centrály, nikto za nič menovite nebude
zodpovedný, a ty, občan, drž hubu a krok,
lebo ti pošlem na krk vicepremiéra aj so

štiavnickým náckom!
Ale dosť už plaču! Idú Vianoce. Ešte
nedávno sviatky radosti, rodiny, lásky,
obdarovávania a pokazených žalúdkov.
Vianoce musia byť bohaté, aj keď po Novom roku ani pomaly na chlieb nebude.
Vláda nás obdarúva ostošesť. Tu zvýšenie
daní, tu DPH, tu zdraženie elektrickej energie, plynu, cestovného, vodného, stočného; ojojoj, tu toho ešte na zvyšovanie
cien je veľa! Iba na platy, dôchodky, sociálnu výpomoc akosi neostáva. Ba už ani
na „privatizáciu” neostane, ako toť povedal z obrazovky pán minister hospodárstva /citujem v skratke/: „Doprivatizujeme
už všetko, aby budúca vláda nemala čo privatizovať! Aj s tým súhlasím, že sa tvoria
nové slovné výrazy pre krádeže, rozkrádanie, obohacovanie – to všetko zhrnuté pod
geniálny novotvar »privatizácia«. A čo potom? No, Bože, je tam toho, ja minister,
vláda, prezident, poslanec atď. už tu nebudeme. Pri vykazovaní majetku a o získaných prostriedkoch ľahko dokážem, že moje finančné prostriedky neprekračujú
šesťstonásobok platu. Čo som prepísal na
rodinu a deti /aj ešte nenarodené/ sa už nebude vyšetrovať, tak čo?”
Ale poďme späť. Vianoce sú sviatkom narodenia Ježiša Krista, nášho pána. Je to naša nádej, že raz príde Spasiteľ,
sadne si na súdnu stolicu a všetkým nám
– či už hore, či dolu – to spočíta. Tak chodia veriaci do kostola na polnočnú omšu,
spievajú radostné „narodil sa”. Politické
strany, hlavne tie, čo sa oháňajú kresťanstvom, majúc ho i v názve tej-ktorej strany, sa bijú v prsia. My sme tu! Chodia aj
do kostola, pravidelne – ako stretávam občas v nedeľu pána generála aj s manželkou. Dôstojne v pridlhom hnedom kožiaku až po päty, malý, guľatučký, prízmený
tvor, kráča nábožne prijať telo Pána. Aj
s manželkou, bývalou členkou mníšskeho
rádu. On rozvedený, znovu oženený, omilostený Sv. stolicou, veľkým duchom a
členstvom v „kresťanskej” strane. /Čo je
vlastne na týchto stranách kresťanské?/ A
iní členovia takýchto partají. Nielen u nás,
ale v ostatnej Európe, svete. Len dúfam,
že nie v celej Galaxii. To by bola hrozná
predstava...
Nehnevajte sa na mňa, že som si takto
uľavil na duši. Do kostola chodím aj ja,
sám, nepozerám sa, kto čo má oblečené,
čím voní, aký má účes. Idem nabrať nádeje, že sa to všetko doterajšie zmení k lepšiemu, radostnejšiemu, úprimnejšiemu svetu, vo viere v spravodlivosť, lásku a pokoru, že raz príde čas múdrych, láskyplných predstaviteľov moci a práva v celom pozemskom živote. Zo srdca vám i sebe želám, aby táto nádej naozaj trvala až
do skonania života ako jediná, absolútne
spravodlivá nádej v lepší život. Posmrtný
určite...
drga

Stretnutie
s dôchodcami
Z príležitosti Mesiaca úcty k starším
usporiadali už tradičné stretnutie s dôchodcami v kultúrnom dome v Demandiciach
za účasti 231 pozvaných dôchodcov. Starosta obce Július Štutika privítal všetkých a poďakoval sa im za vynaložené úsilie pri budovaní obce a zároveň tlmočil
predsavzatia obecného úradu na nasledujúce roky. V maďarskom jazyku prítomných
privítala Irena Almásiová, pracovníčka
obecného úradu. Kultúrny program predviedli deti z materskej školy pod vedením
riaditeľky Edity Záborskej a žiaci ZŠ
pod vedením zástupkyne riaditeľa Dr. Valérie Urbanovej. Chvíle oddychu si spríjemnil svojím vystúpením aj farár Mgr.
Dušan Dúbravický, ktorý zahral na harmonike niekoľko krásnych slovenských a
maďarských melódií. Dôchodcov po kultúrnom programe čakalo občerstvenie a všetci obdržali aj milé darčeky k Vianociam.
Mgr. Ján Belányi

Prvá alžbetinská
veselica v Demandiciach
16. nov. sa uskutočnila v demandickom kultúrnom dome alžbetinská veselica
za účasti vyše 200 hostí. Usporiadateľom
benefičnej zábavy bol Farský úrad v Demandiciach, do tanca hrala známa dychovka Nadličanka. Výťažok z veselice bol určený na opravu kostola.
-jb-

Okresná
konferencia SMK
Okresný výbor Strany maďarskej koalície /SMK/ zvolal na 17. okt. okresnú konferenciu. Hosťami boli Ing. István Harna, popredseda SMK a poslanec NR SR a Erzsébet
Dolník, poslankyňa NR SR a VÚC v Nitre.
Csilla Andruska, predsedníčka okresného výboru /OV/ zhodnotila činnosť OV a celej organizácie za posledný polrok. Zdôraznila, že treba zdokonaliť spoluprácu so základnými organizáciami a vyššími orgánmi SMK.
V diskusii odzneli – okrem iného – príspevky o ťažkej hospodárskej a sociálnej situácii najmä v južných regiónoch Levického
okresu a návrh na zriadenie obvodného úradu v Šahách a Želiezovciach. Tento návrh
bol schválený aj v rámci uznesenia.
Delegáti zvolili 14 členov okresnej organizácie SMK do 60-člennej rady SMK VÚC
v Nitre. Zo šahanského regiónu boli zvolení:
Ing. Pavel Zachar, Árpád Bazsó, Ing. Koloman Gasparik, Ing. Ladislav Korcsok a
Ing. Milan Gál.
/korpás/

