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Azt hiszem, a demokrácia
velejárója, egyik felkapott kel-
léke a fórum. A gond, problé-
ma, baj jócskán elszaporodott,
megoldásért kiált. Az egyes
emberek, de a társadalom gépe-
zetét mozgató szervezetek és
szervek – a feszültség eny-
hítése érdekében – látványos
és kevésbé látványos sereglése-
ket szerveznek abban remény-
kedve, hogy a különböző érde-
keltségű, pártállású emberek,
az egymással szemben álló sze-
kértáborok hívei, szószólói va-
lahogy megközelítik a közös
nevezőt. A tömegtájékoztatási
eszközök szinte megszállott
rendszerességgel – újságban,
rádióban, a televízió képernyő-
jén – mondatják a szereplésre
meghívott szakértőkkel a prob-
lémamegoldás lehetséges mód-
jait. A hallgatók betelefonálnak,
kérdeznek, „értetlenkednek”,
dühöngnek, bólogatnak vagy
ellenkeznek. Az eredmény bi-
zony oly csekélyke: az ügyek
alig mozdulnak a megoldás irá-
nyába. Fokozatosan kialakul
egy olyan hangulat, hogy az e-
gyik oldalon vagyunk „mi”, a
problématerhes többség, a má-
sik oldalon pedig „ők” /nehe-
zen körülhatárolható ember- és
tisztségtömeg/, akiknek kezel-
niük kellene ezt a hatalmas prob-
lémamasszát. Ha a demokrácia
kerekei nem forognak elég gör-
dülékenyen, akkor bizony nehe-
zen mozdulunk el a holtpontról.
No meg a takarónk /ennek az
országnak a takarója/ nem elég
nagy, terebélyes, így hát nehéz
a túlzottan nyújtózkodók igé-
nyeit megelégedésükre kielégí-
teni.

Március második felében

köztársaságielnök-jelöltjeink
fórumoztak széles e hazában.
A reménykedés soha ki nem al-
vó szikrája elég sok embert nó-
gatott a kampánygyűlésekre.
Voltak önmérsékletet tanúsító
jelöltek, akik gyümölcsöző e-
gyüttműködést kínáltak válasz-
tóiknak, de voltak olyak is, akik
nem tudnak szabadulni popu-
lista beidegződéseiktől. Ez utób-
biak elárasztották ígéretekkel,
a tökéletes megoldás víziójával
az egybegyűlteket. Nehéz meg-
jósolni, hogy a megoldásokra ki-
éhezettek kinek a nevét kari-
kázzák be április 3-án, illetve
– második forduló esetén – áp-
rilis 17-én. A kérdés az: a cso-
davárás, a megváltó magatartás
vagy a kellő józansággal meg-
szervezett emberi együttműkö-
dés filozófiája kerekedik-e felül.

A közelmúlt friss élménye
is ide kívánkozik ebbe az írás-
ba. Az egyik fórumon a felszó-
lalók-kérdezők egy csoportja
szinte azonnali megoldást kért
a társadalmunkban gyakori, de
őket különösen érintő szociális
problémákra. A megkérdezett-
nek nehéz volt válaszolnia a
felvetett, valóban fájdalmas kér-
désekre. Akkor fogalmazódott
meg bennem a meggyőződés,
hogy az egyéni problémákat is
csak közösen oldhatjuk meg.
A partizánkodásnak, bármeny-
nyire látványos is, nincs tartós
értéke, eredménye. Az ember,
ha tetszik, ha nem, még a vad-
kapitalizmus idején is csak tár-
sadalmi lényként képes ember-
hez méltóan létezni. Ennek fel-
tételeit kell minden nagyságú
közösségben megteremteni.

Korpás Pál

Fórum

A lakosok kérdeztek –
Csáky Pál válaszolt

Jelenségek 2004 húsvétja a római
katolikus templomban

Csáky Pál, a Szlovák Köztársaság kormányának alelnöke a
színházteremben rendezett március 15-i emlékműsor után ugyan-
itt lakossági fórumon találkozott Ipolyság és környéke mintegy
120 polgárával. A fórumon több polgármester és önkormányzati
képviselő is részt vett.

Az alelnök bevezetőjében áttekintette a jelenlegi belpolitikai
helyzetet, szólt a kormánykoalíción belüli ellentétekről s meg-
szüntetésük lehetőségeiről. Véleménye szerint a biztonságosabb
és határozottabb kormányzás érdekében Dzurinda kormányfőnek
meg kellene egyeznie Šimkóval, a Szabad Fórum vezetőjével.
Úgy néz ki, hogy a kormányelnök ebben az ügyben túlbecsülte e-
rejét. Félő, hogy kormányváltás esetén a nacionalista SZNP
/SNS/ is kormányzati tényezővé válna, s ez komoly visszalépést
jelentene a szlovákiai demokráciában. Elmondta véleményét a
következő hónapok választásairól: elnökválasztás, népszavazás,
az Európai Parlament képviselőinek megválasztása /júniusban/.
Jó lenne, ha ebbe a testületbe legalább két magyar képviselő be-
jutna. Mikloško KDM-elnökjelölt támogatásáról stratégiai okok-
ból is döntött az MKP Országos Választmánya. A keresztényde-
mokraták a közelmúltban több magyar programpontot támogat-
tak /komáromi egyetem/. Szerencsétlen helyzetnek tartaná, ha a
köztársaságielnök-választás második fordulójába Mečiar és Gaš-
parovič kerülne.

A szlovákiai magyar népfogyással kapcsolatban feltett kérdés-
re azt válaszolta, hogy a családoknak több gyermeket kellene vál-
lalniuk, neki történetesen 4 lánya van. Többen kifogásolták a kor-
mány reformlépéseit, illetve a drasztikus szociális intézkedéseket,
melyek nehéz helyzetbe sodorják a szegényebb rétegeket. Vála-
sza szerint is történt néhány túlzás ezen a téren. Kívánságok is
elhangzottak: a kormány szenteljen több figyelmet a munkanélkü-
liséggel küszködő régióknak, s ezek közé tartozik Ipolyság és kör-
nyéke is.

A felsoroltakon kívül még más gondokat is felvetettek a fó-
rum résztvevői.

/korpás/
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Tűzifa és barnaszén
házhoz szállítással

Virágvasárnap /ápr. 4./ – Barkaszentelés, szentmise, passió

8.00 – szentmise magyar nyelven
9.30 – szentmise szlovák nyelven
11.00 – szentmise magyar nyelven

Nagycsütörtök /április 8./ – Az utolsó vacsora emléke

17.00 – szentmise szlovák nyelven
19.00 – szentmise magyar nyelven

Nagypéntek /április 9./ – 
Jézus kereszthalálának emléknapja

17.00 – szertartások szlovák nyelven
19.00 – szertartások magyar nyelven

Nagyszombat /április 10./ – Húsvét vigíliája

17.00 – szertartások és szentmise szlovák nyelven
19.00 – szertartások és szentmise magyar nyelven

Húsvétvasárnap /április 11./ –  Jézus feltámadásának ünnepe

8.00 – szentmise magyar nyelven
9.30 – szentmise szlovák nyelven
11.00 – szentmise magyar nyelven

Húsvéthétfő /április 12./
8.00 – szentmise magyar nyelven
9.30 – szentmise szlovák nyelven
11.00 – szentmise magyar nyelven


