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Cyril Harmata Milotínsky:

Vianočná
modlitba
S nožičkou bielunkou
prídeš nám pod strechy,
prídeš a donesieš
nebeskej útechy.
Ježiško, oblaž nás,
sputnaných v rákosí –
toto nám zaiste
Mať tvoja vyprosí.
Dones nám pokoja,
úsmevov, radosti,
dosť už sme mali my
zvrásnených starostí.
Rok nový začať daj
v braterskom objatí,
nech je tým odveky
záškodník dojatý.
Ježiško zlaťučký
zľúbať daj ručičky,
ako ich ľúbajú
vianočné hviezdičky.

Zlatica Oravcová:

Podaj nám ruku

Milostiplné
vianočné sviatky,
veľa šťastia a zdravia
v novom roku
pre ľudí dobrej vôle!

Vianočná pieseň v srdce padla mi,
S ňou radosť mojich dávnych
detských čias.
Keď spievala som šťastne s hviezdami,
Anjelov zrela všade vôkol nás!
A cestou do kostola tichý hlas
Do melódie Vianoc zladený,
Krajinu zimnú menil v ríšu krás...
Bola som svedkom tejto premeny!
To hviezda spôsobila taký div.
Láska, ktorá do jasieľ ľahla si.
Ja videla som zeleň rajských nív,
Zlatého mesta všetky okrasy!
Viem, že roky detstva sa už nevrátia,
Však volám vrúcne: Tvoja vôľa buď!
Len prosím, daj mi srdce dieťaťa
A v Tebe Bože navždy spočinúť.
Vianočná pieseň v srdce padla mi
S ňou radosť mojich detských čias...
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Verejný život

Výzvy ďalších štyroch rokov
V

živote občanov Štvrtka na Ostrove
bol 15. november významným míľnikom. Prebiehali komunálne voľby, počas
ktorých si občania zvolili starostu obce
a deväťčlenné miestne zastupiteľstvo, ktoré bude štyri roky riadiť život obce. Za starostu občania znova zvolili Pétera Őryho.
Pýtali sme sa ho:
Pán starosta, znovu ste získali dôveru
Štvrtočanov. To svedčí o tom, že väčšina
občanov bola v predošlom volebnom období spokojná tak s vašou prácou, ako
aj s dosiahnutými výsledkami. Vy ako
hodnotíte voľby?
Vo svetle dosiahnutých výsledkov by som
sa v prvom rade chcel poďakovať každému
voličovi, ktorý s dobrou vôľou, v súlade so
svojím svedomím a dobrovoľne odovzdal
svoj hlas v prospech obce. Ďakujem každému osobitne, že prišiel a zúčastnil sa
na voľbách. Aj výsledok dosvedčuje, že záujem - v porovnávaní s predošlými tohtoročnými voľbami - bol väčší, veď volebná
účasť bola skoro 60-percentná Zvlášť ďa-

kujem za hlasy, ktoré som dostal ja či kandidáti SMK. Samozrejme, chcel by som aj
touto cestou zagratulovať všetkým poslancom k dosiahnutému výsledku, ako aj tým,
ktorí síce dostali väčší počet hlasov, čo ale
nestačilo na to, aby sa dostali do miestneho zastupiteľstva. Voľby znamenajú aj to,
že sme mohli ukončiť pomerne hektické
obdobie. Dúfam, že v adventnom období si
každý oddýchne a v januári môžeme v samospráve začať s činnosťou, ktorými položíme základy pre rozvoj ďalších 4 rokov.
Uplynulé štyri roky, ale obzvlášť posledné dva, sú odrazom toho, že to samosprávy na Slovensku - a tak ani Štvrtok
na Ostrove - nemajú ľahké.
Vôbec to nemáme ľahké, ale ja som to poznamenal občanom už pred voľbami. Aj
preto sa musíme v ďalšom tzv. programovacom období snažiť získať nové granty
na rozvoj našej obce a na nevyhnutné investície. Momentálne je to síce nemožné,
lebo ﬁnančné zdroje z EU sú pozastavené,
takže sa nemôžeme uchádzať o granty.

V ďalšom období by sme si mali zachovať
našu doterajšiu ekonomickú pozíciu a udržať úroveň nášho hospodárenia, pričom
vieme aj to, aké vážne problémy máme
v našich vzdelávacích inštitúciách. Pritom
ako „ darček do nového roku” je na rade
aj zvýšenie poplatkov za uloženie odpadu
zo strany prevádzkovateľa skládky odpadu, čo znamená 10-percentné navýšenie
ceny za odvoz odpadu na skládku v Pake.
Toto navýšenie by sme nechceli premietnuť do výšky poplatkov vyrubených obcou,
teda nechceme, aby to pocítili občania.
5. decembra sa konalo ustanovujúce
zasadnutie nového obecného zastupiteľstva.
V piatok sme zložili sľub, ale hneď na to
sme zvolali prvé zasadnutie, lebo sme
museli začať reálnou prácu. Predovšetkým musíme schváliť základné položky
rozpočtu na rok 2015, preto sme museli
odhlasovať výšku a mieru miestnych daní
a poplatkov na rok 2015, určiť termíny zápisu do základnej školy: ale mohol by som
pokračovať vo vymenovaní tých nariadení
a zmien, ktoré sú nevyhnutné k úspešnému začatiu roka.
Čo sa týka ustanovujúcej schôdze, konala
sa zmena: nebola zriadená obecná rada,
lebo ani doteraz nefungovala. V podstate
sa jedná o to, že samotná samospráva zasadá ročne 10 až 12-krát, čo znamená, že
poslanci sú informovaní a samotné rozhodnutia sú prijaté priebežne. Len na margo, zákon hovorí o minimálnom počte
zasadnutí (4). Vybrať do tejto pozície zo
zvolených 9 poslancov troch, sme pokladali za zbytočné. Rozhodli sme však o zložení
poradných komisií zastupiteľstva a o ich
predsedoch.
Summa summarum: práca sa môže začať.
A na záver by som rád zaželal každému
nášmu občanovi radostné vianočné sviatky
a šťastný nový rok, veľa vytrvalosti, a čo je
najdôležitejšie: veľa síl a dobré zdravie.
Pán starosta, gratulujem a do ďalších štyroch rokov prajem veľa úspechov.
Kövesdi Károly

Verejný život
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Úspešné komunálne voľby
15. novembra sa konali v našej obci voľby do obecného zastupiteľstva
s nasledovným výsledkom:
Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov
1458
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
855
Volebná účasť
58,64%
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 832
počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce
842
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa
poradia na hlasovacom lístku:
číslo kandidáta na hlasovacom lístku:
počet platných hlasov
1. Gabriella Józan Horváth, Ing.
363
2. Mgr. Péter Őry
479
Za starostu obce bol zvolený:
Mgr. Péter Őry
počet platných hlasov:

SMK- MKP
479

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:
1. Robert Németh
SMK-MKP
450
2. Anaklét Nagy
SMK-MKP
414
3. Gabriela Józan Horváth, Ing.
MOST-HÍD
406
4. Karol Kállay, Ing.
NEKA
387
5. František Németh
SMK-MKP
382
6. Tamás Puss
NEKA
363
7. Ľudovít Puss
MOST-HÍD
356
8. Ferenc Kiss
SMK-MKP
328
9. Tomáš Gasparek
MOST-HÍD
321
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí počtu získaných
hlasov:
1. Agneša Lazíková, Mgr.
MOST-HÍD
311
2. Silvester Lago
NEKA
305
3. Alžbeta Verébová
SMK-MKP
289
4. Tibor Lépes
NEKA
276
5. Ladislav Sípos
SMK-MKP
221
6. Iveta Gnjatovičová, Mgr. MBA
NEKA
193
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