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Staroslovenský 
vinš

Vinšujem vám, vinšujem
na to Božie narodenie:
šťastie i zdravie
a od Boha požehnanie.

Pomôž vám ho Pán Boh
šťastlivo prežiť,
lepšieho sa dožiť;
hojnejšie, pokojnejšie,
v záhrade úrodnejšie,
v domácnosti svornosť,
u ľudí priaznivosť. 

V stodole zbožia, ovociny
na pôjde klobások, slaniny.
i šatstva v truhlici
i peniaze v pokladnici.

To ja vám vinšujem
v tomto časnom živote.
A potom, po všetkej tej 
časnej dobrote:
SLÁVU NEBESKÚ
A KORUNU ANJELSKÚ.

 Pochválený buď 
 Ježiš Kristus!

Milostiplné vianočné sviatky,
veľa šťastia a zdravia 

v novom roku
pre ľudí dobrej vôle!



Verejný život

Človek je už raz taký, že vždy čaká na 
lepšie časy. Takéto pocity prežíva zvlášť 

v období, keď my, Európania sa chystáme 
osláviť narodenie Pána Ježiša Krista a zá-
roveň privítať nový rok, čo vždy prináša 
nové nádeje v lepšiu budúcnosť. A je to 
tak správne: veď aj lekári hovoria o tom, 
že aj chorého človeka posilní viera, proces 
vyzdravenia je oveľa rýchlejší u pacientov, 
ktorí živia v sebe nádej na prekonanie cho-
roby.
Toto sviatočné obdobie je dobré aj na to, 
aby sme urobili určitý súhrn udalostí kon-
čiaceho sa roka, aby sme spomalili extrém-
ne rýchle  tempo každodenného života, 
a po vyhodnotení výsledkov práce uplynu-
lého obdobia vytýčili ciele, ktoré môžu byť 
racionálnym základom našich nádejí a oča-
kávaní do budúcna.
Žijeme v krízovom období – písali sme 
o tom viackrát aj v našom občasníku, hos-
podárska a sociálna situácia ľudí v lepšom 
prípade stagnuje, pravda je však taká, že 
väčšina rodín čoraz ťažšie znáša vzniknutú 
situáciu, ktorú charakterizuje strach o pra-
covné miesta a príležitostí, nízke mzdy 
a zvyšujúce sa ceny – teda pomery, ktoré 
kvôli hospodárskej kríze pociťuje v zásade 
celá Európa a v nej aj Slovensko. Žiaľ, ani 
parlamentná diskusia o budúcoročnom 
hospodárení štátu, ani schválený zákon 
o rozpočte nesvedčí o tom,  že rok 2013 
bude ten, ktorý je posledný z krízových ro-
kov, keď môžeme vyhlásiť, že ťažké obdo-
bie je už za nami. Napriek tomu nesmieme 
podľahnúť panike, napriek pochmúrnym 
časom tvrdím, že treba hľadať dobré strán-
ky vecí, možno práve takto nájdeme výcho-
diská z daného stavu.
Veď pozrime sa napríklad, čo sme dosiahli 
my v našej obci v uplynulom období – teda 
my, samospráva a obyvatelia obce spoloč-
ným úsilím! Napriek kríze sa nám poda-
rilo vybudovať a uviesť do prevádzky taký 
moderný zberný dvor, ktorý svojimi para-
metrami vyhovuje najprísnejším kritériám 
doby. Zrekonštruovali sme budovu samo-
správy, výsledkom čoho v budúcnosti bu-
deme môcť ušetriť tisícky eúr, veď hlavným 

cieľom investície bolo znížiť energetickú 
náročnosť objektu. Na tieto investície sme 
využili nenávratnú finančnú pomoc európ-
skych a domácich fondov, avšak rozšírenie 
miestneho cintorína, jeho oplotenie a vy-
budovanie chodníkov sme však realizovali 
z vlastných zdrojov, čo je obrovský úspech. 
V spolupráci s občanmi a s občianskymi 
združeniami sa nám podarilo obnoviť so-
chu Svätej trojice, ktorá sa stala novou 
pýchou všetkých Štvrtočanov. Aj v roku 
2012 sme našli zdroje na podporu aktivít 
spoločenských organizácií, na šport a kul-
túru, pre seniorov aj mládež. A nemuseli 
sme znižovať ani úroveň verejnej služby 
občanom, napríklad vypnutím verejného 
osvetlenia, čo sa stalo v mnohých obciach 
a mestách kvôli kríze. Je potešiteľné, že to 
všetko sme dosiahli bez zadĺženia našej 
obce.
V tomto trende chceme pokračovať aj 
v budúcom roku. Nechcem ísť do detailov, 
uvediem len niekoľko z našich plánov. Dali 
sme vypracovať komplexný plán obnovy 
budovy materskej školy, na jej realizáciu 
počítame s nenávratnou finančnou pomo-
cou Fondu životného prostredia. Veríme, 
že už v budúcom roku vytvoríme našim 
najmladším obyvateľom vhodné podmien-
ky na predškolskú prípravu. Plánujeme 
modernizovať aj verejné osvetlenie, hľa-
dáme energeticky úsporné riešenie aj pre 
túto službu verejnosti. Budeme pokračovať 
v dobudovaní miestneho cintorína, ako aj 
obnovy verejného priestranstva po takzva-
nom kantorovom dome – ktorého demon-
táž bez finančného nároku vykoná jeden 
podnikateľský subjekt. A nenecháme bez 
podpory ani v novom roku naše občianske 
združenia.
Na záver môjho dnešného príspevku som 
nechal najnovšiu správu, menovite výsle-
dok zasadnutia miestneho zastupiteľské-
ho zboru k miestnym daniam a odvodom 
na budúci rok. A nech tá správa posilní 
nás všetkých vo viere a nádeji – čakajúc 
na lepšie časy: rozhodnutím poslancov 
miestneho zastupiteľského zboru je totiž 
také, že miera miestnych daní a odvodov 

sa nemení, čo znamená, že platby ostáva-
jú v roku 2013 na úrovni končiaceho sa 
kalendárneho roka. Toto rozhodnutie je 
konečné, napriek tomu, že o rozpočte obce 
zastupiteľstvo bude rokovať až v januári, 
vzhľadom k tomu, že ministerstvo financií 
zatiaľ nám neurčil objem peňazí z rozpoč-
tu, teda výšku podielovej dane, čo je roz-
hodujúci zdroj nášho rozpočtu. Otvorenou 
otázkou ostáva výška poplatku za odvoz ko-
munálneho odpadu pre dôchodcov. Novela 
zákona o miestnych daniach a poplatkoch, 
ktorú odsúhlasila Národná rada SR začiat-
kom jesene totiž neumožňuje miestnym 
samosprávam upraviť výšku poplatku za 
tieto služby vlastným rozhodnutím. K tejto 
otázke sa vrátime v zastupiteľskom zbore 
v januári, a urobíme všetko pre to, aby sme 
mohli ponúknuť skutočnú pomoc našim 
seniorom.
Dovoľte mi, milí čitatelia nášho Spravoda-
ja, aby som záverom zaželal vám všetkým 
krásne vianočné sviatky a veľa úspechov 
v novom roku, aby vaše nádeje a viera 
v lepšiu budúcnosť naplnili do poslednej 
bodky.

Péter Őry, starosta      

Čakajúc na lepšie časy
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Po krátkom tohtoročnom adventnom 
období sme sa ani nenazdali a naj-

krajšie sviatky v roku sú už tu predo dver-
mi a my onedlho zasadneme k tradičnému 
štedrovečernému stolu spolu so svojimi 
drahými. Tu by sme sa mohli aspoň trocha 
zastaviť a pouvažovať nad významom toh-
to sviatku, nad jeho históriou ale hlavne 
o tom, akú stopu zanechajú v našom srdci 
tohoročné sviatky Božieho narodenia.
Pripravovali sme sa na Vianoce počas 
adventu. Obyvatelia obce pripravili opäť 
krásny a najväčší adventný veniec na Slo-
vensku, zúčastnili sme sa adventných tr-
hov na tretiu adventnú nedeľu, kde sme 
mohli prejaviť svoju štedrosť a pomôcť 
dobrej veci. A tak, pevne verím, že nás ča-
kajú krásne sviatky. Toto sú síce vonkajšie 
prejavy našej viery, sú tiež potrebné, avšak 
Vianoce by sme mali prežiť hlavne vo svo-
jom srdci. Aké však napokon budú, záleží 
od každého jedného z nás.
Vianoce nie sú tak starý sviatok ako naj-
väčší sviatok v cirkevnom roku – Veľká noc. 
Vianočné sviatky sú ohraničené dvoma 
sláveniami a to: Božie narodenie a sviatok 
Zjavenia Pána – Troch kráľov. Vianoce sa 
začali sláviť v Ríme až približne v 4. storo-
čí po získaní slobody po Milánskom edikte 
namiesto pohanského sviatku natale solis 
/narodenie slnka/. Keďže pohanstvo bolo 
v rímskej ríši veľmi zakorenené a rozšíre-
né /podľa štatistík bolo až cca 90 percent 
obyvateľstva inej viery ako kresťanskej/, 
kresťania začali dávať kresťanský význam 
pohanským sláveným sviatkom. Keďže 
Kristus je svetlo sveta, ktorý prichádza 
osvietiť každého človeka /Jn 1,9/, práve 
tieto sviatky boli vhodné na oslavu naro-
denia Pána. Celkom presne sa v roku 337 
pripisuje prvá zmienka o Vianociach. Svätý 
Ján Zlatoústy 25.decembra 386 spomína vo 
svojej kázni, že deň pamiatky narodenia 
Pána Ježiša Krista sa oslavuje už desať ro-
kov. Štedrý deň spomína už aj sv. Augustín, 
ktorý pripomína pôst, aby sme sa náležite 
pripravili na Božie narodenie. Do dnešných 
dní tento zvyk ostal zakorenený v našich 
rodinách už skôr zo zvyku, lebo po 2. vati-

kánskom koncile ostal iba dobrovoľný. Za-
ujímavý je zvyk, ktorý spomína sv. Gregor 
Veľký, že na Vianoce mohol kňaz slúžiť až 
tri sväté omše. Domnieva sa, že tento zvyk 
pochádza z Ríma, pretože v tento deň sa 
konala procesia do troch chrámov: S. Ma-
ria Maggiore, S. Anastasia, S. Pietro. Časy 
slávenia bohoslužieb boli symbolické. Prvá 
sa slávila vo svätej noci, keďže Pán Ježiš 
sa narodil v noci. Druhá ráno na úsvite – 
pastierska, vtedy ho pastieri vyhľadali a na-
šli v jasliach. Napokon tretia bola slávená 
počas dňa a bola pomenovaná ako anjel-
ská. K Vianociam patrí neodmysliteľne aj 
stavanie Betlehemov – jasličiek. Tento zvyk 
zaviedli františkáni. Prvé jasličky postavil 
sv. František z Assisi v roku 1223 a neskôr 
sa tento zvyk rozšírili do celej cirkvi. Jas-
ličky sa stali akýmsi symbolom Vianoc. Čo 
sa dnes prezentuje ako symbol Vianoc – 
stromčeky, začali sa stavať až neskôr, hlav-
ne v Nemecku v protestantskom prostredí. 
Stromčeky majú taktiež veľkú symboliku. 
Tak ako Adam utratil strom života, tak nám 
ho Ježiš opäť vydobyl. Preto sa deň, keď sa 
zdobí stromček volá Adama a Evy.
Narodenie Ježiša Krista spôsobilo, že 
v priebehu storočí vzniklo veľa poučných 
vianočných legiend. Jedna z nich hovorí, 
že medzi pastiermi, ktorí prví prišli k no-

vonarodenému Spasiteľovi, boli aj Adam 
a Eva. Aj oni dlho túžili a čakali na Spasi-
teľa. V tej chvíli cítili, že nemajú právo byť 
blízko Ježiša a tak stáli vedľa maštaľky a 
pokorne pozerali na pastierov a ich dary, 
ktoré prinášali. Rozmýšľali, čo oni dvaja 
by mohli darovať Spasiteľovi. Keď sa tro-
chu upokojili, so strachom a s očakávaním 
vstúpili dovnútra. Hlboko sa poklonili, 
akoby prosili o odpustenie. Keď ich Panna 
Mária vyzvala, aby vstali, slzy im zažiarili 
v ich kajúcich očiach. Adam sa osmelil. 
Vybral zo svojej tašky pekný plod, ale už 
ohryznutý. Bolo to ovocie zo Stromu dob-
ra a zla, zo strateného raja. Adam prosil: 
“Pane odpusť mi, nemám ti čo iné darovať, 
okrem hriechu.” Mária vzala z Adamových 
rúk jablko a položila ho ako dar k nohám 
novonarodeného Kráľa – Vykupiteľa. Veď 
práve kvôli nám hriešnikom prišiel na ten-
to svet. Potom ich Mária vyprevadila a oni 
sa stali novými ľuďmi. 
Čo teda prinesiem na Vianoce Pánovi Ježi-
šovi ja? Odovzdajme mu seba, svoje srdce, 
aby nám stretnutia s Ježišom v Eucharistii 
a oslava narodenia Pána pomohla k tomu, 
aby sme sa stali novými, lepšími ľuďmi.
Požehnané, milostiplné sviatky Božieho 
narodenia pre všetkých obyvateľov obce!

Robert Masicza, farár

Duchovný život

Čo darujem Ježišovi na Vianoce?
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Anketa4

Karol Kállay
1) Významnou udalosťou v živote členských 
štátov EÚ sú otázky rozpočtu na roky 2014-
2020. Prípadná nedohoda o rozpočte by 
bol nebezpečný scenár s tým, že takáto si-
tuácia by nevyhovovala nikomu. Únia musí 
riešiť aj ďalší veľmi naliehavý problém a to 
hlbokú ekonomickú a sociálnu krízu nie-
ktorých členských štátov (Grécko, Španiel-
sko, Taliansko), ktorá predpokladá vážne 
politické zmeny do budúcna s dvomi mož-
nými scenármi: buď rozpad, alebo hlbšia 
integrácia. Ďalším obrovským problémom 
eurozóny je hrozivá miera nezamestnanos-
ti mladých ľudí. V EÚ je bez práce viac ako 
pätina mladých, náklady sociálnych systé-
mov sa celkovo odhadujú na 150 mld. eúr 
ročne. Tieto udalosti považujem za najpo-
zoruhodnejšie v živote EÚ,  ktoré v budúc-
nosti budú vyžadovať najviac energie pre 
úspešné riešenie.
2) Aj napriek tomu, že  patrím medzi po-
zitívne naladených ľudí s optimizmom do 
budúcnosti, rok 2012 mi nepriniesol ni-
jakú udalosť, ktorá by ma zvlášť potešila. 
Skôr naopak, nálada prevažnej väčšiny 
spoločnosti je mrzutá, trápi ju vysoká ne-
zamestnanosť, zvyšujúce sa ceny a dane, 
nízke platy – teda hospodárska kríza. Ľu-
dia necítia, že by ktokoľvek - politici ale-
bo manažmenty firiem – sa staral o ich 
problémy, zdá sa im, že sú len akýmsi 

nástrojom v rukách „mocných“. A takto sa 
dostávame aj do morálnej krízy. V takejto 
atmosfére sa ťažko čaká obrat k lepšiemu. 
3)      Posledné roky charakterizuje hospo-
dárska kríza, ktorá doľahla aj na samo-
správy. Preto našou úlohou je stabilizácia 
finančnej situácie obce tak, aby sa nezníži-
la úroveň služieb poskytnutých občanom. 
V takejto situácií je zvlášť radostná správa, 
ak sa podarí niečo navyše, ako rekonštruk-
cia a zateplenie budovy obecného úradu, 
uvedenie zberného dvora do prevádzky, 
rozšírenie cintorína vrátane vybudova-
nia nových chodníkov, podpora fungova-
nia miestnych neziskových organizácií. 
4)     Pred oslavou Nového roka čaká nás 
najkrajší sviatok kresťanského sveta. Ve-
rím, že sviatočné dni sú dobré aj nato, aby 
ľudia porozmýšľali nad udalosťami všed-
ných dní a hľadali cestu jeden k druhému. 
Prajem im, aby našli tú cestu, prajem kaž-
dému krásne prežitie sviatku lásky, a veľa 
zdravia, osobných a pracovných úspechov 
v novom roku.

Anaklét Nagy
1) Nie som ekonómom, rozmýšľam len 
triezvym sedliackym rozumom, ale tvrdím, 
že Európska únia ošetruje krízu nespráv-
nym spôsobom. Aká je to logika, že menej 
zadlžené štáty sú donútené zobrať úvery 
a z týchto peňazí vytvoriť finančný fond, 

z ktorého potom hodia záchranný pás tým 
krajne zadĺženým? Kto bude pomôcť nám 
neskoršie, keď budeme zadĺžený aj my? Je 
to taká pyramídová hra! Naviac, my, oby-
vatelia Slovenska pomáhame takým štá-
tom, kde občania dostávajú vyššie mzdy, 
starobné dôchodky, kde je životná úroveň 
oveľa vyššia, ako tá naša. V roku 2012 pre-
to politika únie pre mňa bola sklamaním.
 2) V súvislosti s našou malou krajinou 
môžem povedať len toľko, že voľby vyhrala 
jedna strana, ktorá sľubovala ľuďom isto-
ty. Od volieb ale pociťujeme všeličo, len 
istoty nie: reálne mzdy klesajú, je čoraz 
menej pracovných miest, obyčajný človek 
horko-ťažko zarába na každodenný chlieb. 
Nehovorím o sebe, ale o tom, čo okolo 
seba vidím: ľudia sú čoraz nervóznejší, 
čoraz viac neznášajú jeden druhého, pod-
liehajú pocitu bezmocnosti. Žiaľ, právom! 
3) Náš obec napriek kríze zaznamenal 
pekný rozvoj: otvorili sme zberný dvor, 
občianske združenia fungovali a každé 
z nich sa podieľal na skrášľovaní našej 
dediny, napr. na rozobraní a uprataní 
strechy domu kantora, na obnovení so-
chy Svätej trojice, alebo na obohacovaní 
duševnej kultúry na rôznych podujatiach, 
na postavení tabuli obce s nápisom rú-
novým písmom, alebo na vytvorení ad-
ventného venca. A čo je obzvlášť dôležité: 
pomocou starším a invalidným občanom 
naše občianske združenia sa venovali aj 
dobročinnosti. To mi robí veľkú radosť.
4) To, čo ja želám do nového roka, je pre-
dovšetkým zdravie, lebo keď sme zdraví, 
všetko ostatné je riešiteľné. Okrem toho 
prajem všetkým výdrž a ľudskosť, aby sme 
nenadradili seba ostatným! Aby sme v no-
vom roku oveľa viac ctili jeden druhého.

Rita Tomanovičová
1) Neexistuje rok v Európskej únii bez ná-
valu udalostí, ten odchádzajúci ale aj tak 
bol výnimočný, keď berieme do úvahy, že 
už je skoro hotová vec vznik bankovej únie, 
a čoraz hlasnejšie sa hovorí o federatív-
nom usporiadaní Európy. Popri takýchto 
veľkých otázkach skoro sa javia trpasličími 
ťarchy doliehajúce sa v čoraz väčšej miere 
na členské štáty a bezprostredne na obča-
nov EÚ. Takou je napríklad grécka kríza, 
ošetrenie ktorej prináša aj nespravodli-
vosti,  veď aj také štáty musia pomáhať 
aténskej vláde, kde sú obyvatelia oveľa 
chudobnejší, než Gréci, majú nižšie dô-

Európa, Slovensko,  
Novinári vo svojej práci často využívajú na zistenie názorov ľudí anketu, ako 
účinný žáner tlače, zvlášť na prelome rokov. Rozhodli sme sa preto vyskúšať 
túto formu aj v našom obecnom občasníku Hírnök/Spravodaj, v novinách 
Štvrtočanov.
Poprosili sme členov miestneho poslaneckého zboru, aby nám zodpovedali 
štyri rovnaké otázky, ktoré zneli nasledovne:
1. Čo pokladáte za najvýznamnejšiu udalosť v živote Európskej únie, 
alebo niektorého z členských štátov EÚ v roku 2012 – a prečo? 

2. Ktorú udalosť ste najviac zapamätali spomedzi tých slovenských, 
ktoré v budúcnosti môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na chod 
štátu? 

3. Na akú udalosť alebo dianie si spomínate rád alebo so zármutkom 
v súvislosti obcou Štvrtok na Ostrove, alebo s jej obyvateľmi z roku 
2012? 

4. Čo by ste priali sebe a obyvateľom obce do nového roku?

Odpovede uverejňujeme v poradí  prijatia.



Anketa 5

Štvrtok na Ostrove
chodky, mzdy, a kde sú výrazne vyššie dane 
a poplatky, ako v Grécku. Naviac sa zdá, že 
ani nová, 47,3 miliónová várka pomoci ne-
ukončí problémy krajiny, a vypomáhajúce 
štáty nezískajú späť ani úroky z pôžičiek.
Pre mňa bolo prekvapením udelenie No-
belovej ceny mieru Európskej únii. S to-
uto cenou podľa mňa mali poctiť nejakú 
osobnosť alebo skupinu ľudí, za konkrétnu 
činnosť. Nehovoriac o tom, že EÚ je v pre-
mene, v niektorých členských štátoch pro-
tiklady vyúsťujú aj do krvavých zrážok, z ti-
tulu národnosti alebo vierovyznania.   
2) Udalosti na Slovensku ma nenaplnia 
optimizmom: ekonomické reštrikcie, nové 
daňové a odvodové zákony naložia veľkú 
ťarchu na zamestnancov a podnikateľov, 
čo v blízkej budúcnosti sa odrazí v ich živo-
te určite negatívne. Pritom tieto opatrenia 
nie sú východiskom ani pre štátny rozpo-
čet, veď stále rastie nezamestnanosť, veľa 
živnostníkov sa zrieka živnosti kvôli na-
rastajúcim bremenám, vnútorná spotreba 
obyvateľov klesá, keďže ich kúpyschopnosť 
je čoraz menšia.  
3) V našej obci rok 2012 bol pokojný, uply-
nula v mieri, s mnohými milými a poda-
renými podujatiami, počnúc fašiangovým 
sprievodom masiek, končiac vysvätením 
adventného venca a vianočným koncertom. 
Jednoducho: som hrdá na našu dedinu.
4) Do nového roka prajem všetkým dobré 
zdravie, vytrvalosť a istotu na pracovisku.
 
František Németh
1) Európsku úniu v dnešnej podobe by som 
okamžite zrušil, nosím v sebe silné pocity 
odporu voči nej, a nenapadne mi ani jedno 
také jej rozhodnutie, ktoré by ma nadchlo 
a vyvolal vo mne pocit optimizmu. Za naj-
horšie pokladám založenie európskeho 
ochranného valu, lebo v tom podľa mňa 
neide o nič iné, len o ožobračenie daňov-
níkov, a slúži len na uhradenie škôd, ktoré 
napáchali nezodpovedné a mocné banky. 
Sledujem vážnou kritikou aj globálne ťaže-
nie EÚ, lebo tieto trendy len oslabujú naše 
národné a kresťanské korene. A pridelenie 
Nobelovej ceny mieru Európskej únii po-
kladám priamo za iróniu a výsmech tejto 
ceny.  
2) Možno by som mohol hľadať aj pozitívne 
javy, možno by som aj našiel také, ale v mo-
jom prípade všetko prepíše rozhodujúca 
emblematická udalosť odchádzajúceho 
roku: objavenie spisu Gorila, a ešte viac to, 

čo sa v „demokratickom” a „právnom štá-
te“ po tomto škandáli NENASTALO... 
3) Veľmi pozitívne vnímam obnovenie so-
chy Svätej trojice, sprevádzkovanie zber-
ného dvora, aktivity nášho nového vikára 
a veľa iných vecí... So smútkom ma napĺňa 
klesajúci počet detí v miestnej základnej 
škole.  
4) Prajem všetkým pokojný, v zdraví a vý-
sledkoch bohatý, šťastný nový rok.

Ferenc Kiss 
1) Nie som odborníkom na ekonomiku, ne-
viem presne posúdiť činnosť EÚ pri mana-
žovaní hospodárskej krízy, ale jav, že opat-
renia rôznych členských štátov pokúšajú 
ovplyvniť a riadiť rôzne záujmové skupiny 
cez diktátov, je mi jasné. Je to politické di-
vadlo, nie snaha docieliť skutočné riešenia. 
EÚ meria dvojakým metrom pri kritike krí-
zových reštrikčných opatreniach členských 
štátov, čo je neprijateľné. Dvojaký meter 
v menšinovej politike tak isto. Rozhod-
nutie európskeho súdu vo veci bývalého 
prezidenta Maďarska, Lászlóa Sólyoma, že 
Slovensko neporušilo európske právo, keď 
mu 21. augusta 2009 znemožnil vstup na 
územie republiky, mne, v právnych veciach 
neveľmi obratnej osobe je nepochopiteľné. 
Alebo zákon Róberta Fica o dvojitom ob-
čianstve, ktorého protiústavnosť a diskri-
minačný ráz z našich daní dobre platené 
dámy a páni politici únie nie sú ochotné 
ani len preskúmať...
2) Predčasné voľby na Slovensku mi boli 
sklamaním: aj vysoké víťazstvo Smeru, 
aj prepad SMK mimo parlament. Zarmú-
ti ma, že ľud možno tak ľahko oklamať a 
ovplyvniť. Hospodárske problémy štátu 
ani Smer nevyrieši bez uťahovania opas-
kov. Žiaľ, reštrikcie budú mať vplyv aj na 
miestne samosprávy. Oklieštenie rozpoč-
tu zvalí do veľmi ťažkej situácie aj našu 
obec.
3) Konečne funguje zberný dvor našej de-
diny. Spoluprácou sa nám podarilo obno-
venie sochy Svätej trojice, ale aj jej okolia. 
Napĺňa ma radosťou, že sa vytvára u nás 
lokálpatriotizmus a občania našej obce 
v záujme dobrej veci ochotne spolupracu-
jú, napriek hospodárskym ťažkostiam, aby 
ich prostredie bolo krajšie.
4) Želám všetkým občanom vytrvalosť, silu, 
ale predovšetkým dobré zdravie v novom 
roku, aby sme dokázali prekonať výzvy hos-
podárskej neistoty. 

Róbert Németh 
1) V každom roku si zaspomínam, aké 
je dobré, že sme členom únie, veď preto 
môžeme voľne pohybovať za prácou, do 
škôl. Mnohým je to už samozrejmosťou, 
ale každý by si mohol zaspomínať, keď 
práve nadáva na úniu, veď nebolo to tak 
vždy… Že bolo to aj inak, mohli sme po-
cítiť aj v tomto roku. Hovoria tomu: dvoj-
rýchlostná Európa, o ktorom ale nie je 
ani reč. Ide len o to, že najsilnejšie štáty 
EÚ ešte stále v nás nevidia seberovného 
spoľahlivého a užitočného partnera,  ale 
umelo pestujú rozdielnosť medzi „sta-
rými” a „novými” – to sme my, východo-
-stredo-európske regióny – členskými 
štátmi. Je to nepochopiteľný a nezdravý 
jav, ktorý aj zraňuje.
2) Moja svokra onedlho oslavuje pekné 
jubileum, bude mať sedemdesiat rokov. 
Voľakedy pracovala ako učiteľka v škôlke. 
Pýtala sa ma pred pár dňami: povedz mi, 
syn môj, dokedy musíme ešte čakať, aby 
sme začali žiť? A vysvetlila, že päťdesiat 
rokov počúva len, že dôchodcovia musia 
byť trpezliví, časom aj im zídu nejaké pe-
niaze naviac. A aby boli trpezliví aj lekári 
– skrz nich aj pacienti a ich príbuzný –, 
aj učitelia – skrz nich aj deti a ich rodi-
čia –, lebo akurát na ich ešte nemá štát 
peniaze, veď je kríza. Čítajúc otázku an-
kety o Slovensku, vybavila sa mi v hlave 
jej otázka...
3) Som pyšný na obec štvrtok na Ostrove. 
Aj ako občan, aj ako zástupca starostu. 
Vlani sme kolaudovali kanalizačnú sieť, 
teraz nám pribudol zberný dvor. Vlani sme 
obnovili budovu školy, teraz budovu obec-
ného úradu, o rok príde na rad škôlka, 
projekt je už hotový. Popritom sme rozšírili 
aj cintorín, o rok k domu smútku pribud-
nú kamenné lavice, s pomocou občanov už 
máme očiam aj duši lahodnú sochu Svätej 
trojice. Kolegom poslancom a aktívnym 
občanom odkazujem iba toto: poďme ďa-
lej, spolu na tejto ceste, svorne!    
4) Želám všetkým zdravie, dobrú silu a výdrž 
v novom roku! A ešte aj to, aby sme mohli ve-
novať čas aj silu našim milovaným, aby sme 
dokázali na chvíľu sa pozastaviť. Veď aj keď 
hmotných statkov priveľa nemáme, nemusí-
me sa stať chudobnými aj duchovne.  

(Možnosť ponúknutú anketou z obecných 
poslancov nevyužili Ing. Ladislav Kállai, 
Ľudovít Puss a Alžbeta Verébová.) 


