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Veľká noc v rímskokatolíckom kostole
Kvetná nedeľa /4. apríla/ – Požehnanie ratolestí, pašie
8.00 – svätá omša v reči maďarskej
9.30 – svätá omša v reči slovenskej
11.00 – svätá omša v reči maďarskej
Zelený štvrtok /8. apríla/ – Pamiatka Pánovej večere
17.00 – svätá omša v reči slovenskej
19.00 – svätá omša v reči maďarskej
Veľký piatok /9. apríla/ – Utrpenie a smrť Pána
17.00 – obrady v reči slovenskej
19.00 – obrady v reči maďarskej
Biela sobota /10. apríla/ – Veľkonočná vigília
17.00 – obrady a svätá omša v reči slovenskej
19.00 – obrady a svätá omša v reči maďarskej
Veľkonočná nedeľa /11. apr./ –
Sviatok zmŕtvychvstania Pána
8.00 – svätá omša v reči maďarskej
9.30 – svätá omša v reči slovenskej
11.00 – svätá omša v reči maďarskej
Veľkonočný pondelok /12. apríla/
8.00 – svätá omša v reči maďarskej
9.30 – svätá omša v reči slovenskej
11.00 – svätá omša v reči maďarskej

Ďakujeme
Prostredníctvom Hontianskych listov sa chcem poďakovať
kolektívu Mestskej knižnice v Šahách za ich obetavú, usilovnú
prácu a za srdečný prístup k čitateľom a návštevníkom knižnice.
Ďakujem aj v mene mojej dcéry, ktorá je študentkou SPÚ
v Nitre. Vďaka im je zásobená odbornou literatúrou, ktorá je potrebná k štúdiu na vysokej škole.
Za všetko im srdečná vďaka.
Eva Trenčéniová

Centrum voľného času Janka Kráľa v Šahách
/Hlavné nám. 37, tel.: 7411026/ v termíne od 23. júla do 1. aug.
2004 organizuje 10-dňový zájazd do Chorvátska /Biograd na
Moru/. Cena ubytovania v kempe v stanoch s plnou penziou
je 5.990 Sk. /7x ubytovanie, 7x plná penzia, doprava, DPH/.
Nakoľko máme už len 4 voľné miesta, prosíme záujemcov,
aby sa čím skôr prihlásili.

Rýchle pôžičky bez ručiteľa
od 20 000 do 200 000 korún, mesačné
splátky už od 556 Sk. Pôžičky pre zamestnaných, živnostníkov aj pre dôchodcov.
Tel.: 0903-549777 alebo 0905-117330.

MADIC, Čebovce
Tel.: 047/4882208; 0905-390114
Palivové drevo a hnedé uhlie s dovozom

Poďakovanie
Cestoval som diaľkovým autobusom SAD z Bratislavy. Pršalo, bolo nevľúdne, iba v autobuse bolo teplo, cesta monotónne ubiehala a tak sme spokojne podriemkavali. Občas zastali, občas
nie, to ako cestovný poriadok a udržiavaný motor vozidla dovoľoval. Pred koncom cesty doma, v Šahách som si obliekol kabát,
na zastávke vystúpil a poď ho domov. Aj som nahlas vodičovi poďakoval za bezpečnú jazdu. Šťastie z domova sa však rýchlo stratilo v nekonečne. Všetko bolo doma v poriadku, iba peňaženka
zo zadného vrecka nohavíc nikde! Proste som ju stratil. Smutný
až do plaču som si uvedomil, že v nej toho finančne síce nebolo
veľa, ale rôzne doklady, preukazy poisťovne a na dôchodcu pred
dôchodkom aj dosť „malá” suma. Kde je? Predsa som kupoval
lístok, v Bratislave som ju ešte mal. Aj v Nitre, kupoval som si
kávu na zastávke, tak kde? Spásna myšlienka, volám telefónom
do garáží. „Áno, máte ju tu, vodič ju našiel pri návrate do garáží!” Odpadol mi strašný kamenisko zo srdca, ak ste si všimli,
tak to z toho nárazu kameňa nebolo zemetrasenie. Poďakoval
som, na druhý deň bolo všetko v poriadku. Ten mladý vodič autobusu sa volá Jozef Konôpka a ja mu zo srdca ďakujem a som
šťastný, že ten zlý pesimizmus, čo nás mnohých dnes kvári, nie
je celkom stopercentný. Takže citujem názov románu Romaina
Rollanda: Dobrý človek ešte žije! Keď s pánom Konôpkom pocestujete v autobuse, uvedomte si, že za volantom sedí mladý človek s veľkým „Č” na čele...
drga

Normálne?
V blízkej minulosti sa nám
ušlo nemalej pocty: naše mestečko navštívil prezident republiky.
Táto udalosť veru nie je
každodenná vec. V tejto republike sa hocikto nemôže pochváliť tým, že osobne stretol pána
prezidenta, my však áno. Návšteva však má svoju vadu krásy: termín návštevy. Čo boh nedá, čas návštevy pripadá na čas
kampane voľby na post prezidenta republiky. V súvislosti
s tým – chtiac-nechtiac – človeka napadne myšlienka, či pána prezidenta sem priviedla jeho nezištná sympatia voči nám
a ochota spoznať a riešiť naše
problémy, alebo je to iba jedna
zo staníc na jeho ceste k voľbám a v získavaní voličov. Pomáhať nám pomáhal už po svojej povodňovej návšteve, pretože vtedy tu bol poslednýkrát.
Ctím a vážim si pána prezidenta, ale ak naozaj k nám prišiel
z pomocichtivosti, tak potom
časovanie nebolo najšťastnejšie.
Naše problémy nie sú novodobé, máme ich už dlhé roky. Ak

ich doteraz nikto nebol schopný vyriešiť, prezidentská návšteva to nevyrieši. Len si predstavme: v tejto republike je nemalý počet miest, podobných
nášmu mestu, nehovoriac o
väčších, ktoré tiež zápasia s tými istými problémami ako my.
Bolo by naivné si myslieť, že
návštevou prezidenta sme sa
stali vyvolenými a že všetky naše problémy sa vyriešia. V najlepšom prípade dostaneme o niekoľko sľubov viac. Zmestia sa
pri ostatných.
Súčasný prezident je iba
jedným z dvanástich kandidátov na tento post. Ostatní /okrem jedného, ktorý nás navštívil koncom februára/ asi ešte
neobjavili tento kút republiky,
alebo nás jednoducho ani nepotrebujú. Tak či tak naše hlasy vo voľbách budú potrebné.
Ešte aspoň niekoľko dní. Potom
už asi /nedaj bože!/ bude potrebná ďalšia povodeň alebo aspoň iné voľby, aby niekto opäť
našiel naše mesto na mape.
Július Belányi

Jozef Rondík (1950–2003)
Žiješ v našich spomienkach.
Kolegovia-priatelia

