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Milan Jánoš:

Vianoce
Tichá noc, Svätá noc, spievame v chráme.
Chudákov bez strechy zima tu láme.
Maličký Ježiško na slame leží.
Väčšine z nás na druhom nezáleží.
Niekedy stačí pár milých slov.
Mamička, otec, som stále tvoj.
Nečakaj do zajtra s prejavom vďaky.
Zajtra byť nemusí _ svet je už taký.
Za prejav lásky si získaš veľa.
Pomôžeš niekomu čo samotou zmiera.
Usmej sa na toho, kto má jas v tvári.
Slzu vyroň s tým, kto žiali.
Nenechaj smutného, koho bôľ súži.
Po spriaznenej duši každý túži.
Nech sviatky lásky a pokoja
stíšia náš zhon a v čare domova,
keď rodina si zasadne spolu
k štedrovečernému stolu,
poprosme Otca nech všetky trápenia
sa na radosti premenia
a nech nám dodá veľa síl,
aby nás žiaľ neťažil
a v celom nastávajúcom roku
nech sme jeho deťmi ako narodený Ježiško.

Láskyplné Vianoce
a úspešný nový rok!

22

Verejný život

Štvrtočania tvoria dobrý kolektív
Pán starosta, gratulujem vám k znovuzvoleniu, prvá moja otázka však smeruje
ešte k dosluhujúcemu starostovi — ak sa
dá takto rozdeliť obdobie vášho starostovania —, veď ako prvý občan obce ste mali
na starosti aj prípravu komunálnych volieb. Nuž, ako hodnotíte voľby starostu a
poslancov miestnej samosprávy, ktoré sa
uskutočnili 27. novembra?
— Vzhľadom na to, že počas volieb v našej obci nedošlo k porušeniu zákonov a ani
iným neprístojnostiam ohľadom volieb,
všetko prebehlo v poriadku a bez rušivých
momentov, hodnotím ich kladne. Z oprávnených voličov prišla k urnám necelá polovica, čo zodpovedá celoštátnemu priemeru, teda aj v tomto smere som spokojní, a
tak — bez ohľadu na vaše rozdelenie obdobia môjho starostovania — môžem povedať
len toľko, že ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili príprav volieb, a tiež tým občanom,
ktorí využili svoje volebné právo a svojimi
hlasmi prispeli k ďalšiemu napredovaniu
našej obce. Veľmi ma teší, a to by som rád
vyzdvihol, že ani počas predvolebnej kampane nedošlo v našej obci k žiadnym takým
nezákonnostiam alebo iným nepríjemným
udalostiam, ktoré by rozdelili občanov
alebo kandidátov našej obce do nezmieriteľných táborov, čo pre mňa znamená, že
Štvrtočania tvoria dobrý kolektív.
Hovorí sa, že po spočítaní odovzdaných hlasov a vyhlásení výsledkov volieb
sa okamžite začne nový volebný ciklus.
Čo teda čaká na znovuzvoleného starostu a zvolených poslancov miestnej samosprávy v najbližších dňoch, na úplnom
začiatku nového volebného cyklu?
— Dianie po voľbách v zásade určí zákon,
podľa ktorého do tridsať dní od uskutočnenia volieb musí byť ustanovený nový zastupiteľský zbor. Na ustanovujúcej schôdzi
sa skladá sľub, najprv starosta, potom
poslanci miestnej samosprávy sa slávnostne zaviažu vykonať svoju prácu v zmysle
zákonov a podľa najlepšieho vedomia

a svedomia, aby sa mohla začať ozajstná,
každodenná práca. A na začiatku tej každodennej práce je vymenovanie zástupcu
starostu, voľba trojčlennej rady starostu,
ustanovenie jednotlivých odborných komisií, ako aj delegovanie zástupcov obce do
školských rád. Zároveň bude treba upresniť na základe už známych a konkrétnych
čísiel plán rozpočtu obce na rok 2010.
Tieto úlohy musíme zvládnuť ešte v tomto
roku. Zároveň však treba začať pracovať na
pláne rozpočtu obce na rok 2011, ktorý by
sme mali scháliť v zastupiteľskom zbore
koncom januára alebo na začiatku februára. Táto úloha prechádza do nového roku
v zásade pravidelne každý rok, a to z toho
dôvodu, že obce — teda nie len my — musia
počkať na konkrétne čísla štátneho rozpočtu, a tiež na prognózu ministerstva ﬁnancií
ohľadne odhadu príjmov z daní v celoštátnom meradle, ktoré sú známe poväčšine
začiatkom januára, a ktoré tvoria základné
ukazovatele pre náš rozpočet. O miestnych
daniach rozhodoval ešte bývalý zastupiteľský zbor, a ako je známe, občania v roku
2011 budú platiť na miestnych daniach
presne toľko, ako v roku 2010, to znamená, že napriek nepriaznivej hospodárskej
situácie, ktorú zapríčinila ﬁnančná kríza,
nedošlo k zvýšeniu miestnych daní.
Do zastupiteľského zboru občania zvolili aj nových miestnych poslancov. Čo od
nich očakávate? Myslíte si, že na základe
ich návrhov bude treba zmeniť doterajšie
rozvojové plány alebo začaté investície?
— Očakávam od každého poslanca, aby
slúžil obci, aby cieľom ich práce bol rozvoj
našej komunity a všetky ostatné záujmy išli
bokom. Čo sa týka rozvoja obce, myslím si,
že každý z nás vie, čo by bolo treba zmodernizovať alebo nanovo vybudovať, kde sú problémy, ktoré treba riešiť, otázka preto nestojí
tak, že čo, ale ako, teda kde nájsť tie zdroje,
ktoré potrebujeme na vyriešenie problémov
alebo na ďalší rozvoj obce. Ja dúfam, že
noví poslanci nám práve v tomto pomôžu,
že nájdu nové možnosti a zdroje, ktoré

rozšíria doterajšie možnosti obce. Ako je známe, v uplynulom období sme využívali zdroje z rôznych fondov Európskej únie, takýmto
spôsobom sa nám podarilo zrekonštruovať
našu základnú školu, ukončiť kanalizáciu
obce, vybudovať nové autobusové zastávky,
obnoviť asfaltovú cestu na Školskom rade,
vybudovať nové chodníky a podobne. Ba, už
máme istotu, že aj v novom volebnom cykle
budeme mať aspoň jednu novú investíciu
pomocou európskych fondov, lebo práve v
posledných dňoch predvolebnej kampane
nám bolo oznámené, že náš projekt na vybudovanie zberného dvora na separovaný
odpad bol úspešný, získali sme podporu v
hodnote 479 tisíc eur, teda približne 14,5
milióna korún. Na športové a kultúrne aktivity sme získali podporu v posledných
rokoch aj zo zdrojov samosprávneho kraja.
Takéto a obdobné zdroje bude treba nájsť a
využiť aj v novom volebnom cykle, aby sme
mohli ďalej rozvíjať a skrášľovať našu obec.
Ja budem veľmi rád, keď v tejto práci budú
úspešní aj noví poslanci, ba aj tí, ktorí nezískali mandát. Veď aj oni môžu mať vynikajúce nápady, určite mali svoje predstavy,
keď išli do volieb, a netreba zabudnúť, že
oni všetci sú vedení podľa zákona ako náhradní poslanci. Podľa mňa by bola škoda
nezúžitkovať ich pomoc v prospech našej
komunity.
Blíži sa koniec roka a teda aj najkrajší
sviatok roka, vianoce. Aké plány máte
na sviatočné dni, čo odkazujete, želáte
čitateľom Spravodaja?
— Sviatočné dni mienim stráviť v rodinnom kruhu, veď dcérka Csenge má už
rok, už vníma svet okolo seba, dúfam, že
s manželkou jej pripravíme vzácne chvíle,
ktoré v nej zanechajú hlboké dojmy. Čitateľom Spravodaja, teda občanom našej obce
želám, aby mohli prežiť nakrajšie sviatky
roka taktiež v kruhu najbližších, v láske a
porozumení. Želám im zároveň veľa úspechov, šťastia a zdravia v novom roku.
Sándor Neszméri

Duchovný život

A

by sme pochopili hĺbku Vianoc, musíme sa zamyslieť nad
slovami apoštola Jána. On vo svojej
hymne o Slove, ktoré sa stalo telom, spomína aj fakt, že nie všetci
ho prijali. Ale pokračuje, že “ tým,
ktorí ho prijali , dalo moc stať sa
Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho
meno, čo sa nenarodili ani z krvi,
ani z vôle tela, ani z vôle človeka,
ale z Boha“. Ak chceme zachrániť
zmysel Vianoc na trvalo, musíme sa aj my narodiť. Narodiť sa z
Boha. Ako máme tomu rozumieť?
Odpoveď nám dáva jedno z najzaujímavejších stretnutí Ježiša počas
jeho pozemského života. Bolo to
stretnutie s Nikodémom. Prišiel
za Ježišom v noci, lebo nechcel,
aby ho niekto poznal. Bol totiž
členom veľrady a obával sa, aby
ho stretnutie s Ježišom nekompromitovalo a neprinieslo mu
problémy. Pri dlhom nočnom
rozhovore mu Ježiš
povedal aj slová,
ktoré na Nikodéma
hlboko zapôsobili:
„Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto
nenarodí z vody a Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa
narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo
z Ducha, je duch“ (Jn 3, 5-6).
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hlboké slová: „Deus factus est
homo, ut homo ﬁeret Deus“, „Boh
sa stal človekom, aby sa človek
stal Bohom“. Ak pochopíme túto
hlbokú myšlienku, tak sme pochopili aj zmysel celej vianočnej doby.
Tak, ako ju pochopila jedna dvorná
dáma na dvore francúzskeho kráľa
Ľudovíta XV. Raz sa prechádzala s
kráľovskou dcérou Lujzou, ktorá jej
povedala:“ Prosím vás, nezabúdajte, že ja som dcéra kráľa“. Dvorná
dáma jej pokojne odpovedala: „Ja
som zasa dcérou Boha“. Preto by
sme mali do svojho uvažovania o
sebe a o zmysle nášho života, často vtlačiť myšlienku o našej hodnosti. Tá by nás mala viesť celým
našim životom. A tak ako sme hrdí
na svoje meno, na svoju prácu, na
svoju rodinu, na svoje schopnosti, tak, a ešte viac, by sme
mali byť hrdí na naše povýšenie, Ježišom Kristom, do
sveta Božieho života. A záleží len
od nás, či si tento
stav zachováme,
alebo nie. Aký majú teda zmysel Vianoce? Vidíme a počujeme, že mimoriadne
veľký. Veľký vtedy, keď sa Vianocami nič
nekončí, ale práve začína. Keď sa začína
Kristus rodiť aj v našom živote.

Zachrániť zmysel Vianoc

To, čo sa narodilo z tela je telom, znamená, že od chvíle prvého hriechu rodičov,
človek stratil Boží rozmer. Zostal len vo
svojom prirodzenom, ľudskom rozmere.
Takýto život dávajú svojím deťom rodičia. Pokiaľ ide o Boží život, človek sa rodí
mŕtvy. Boží život môže dať človekovi len
Boh. Stáva sa to v momente krstu. Vtedy môžeme hovoriť o novom narodení,
alebo o novom stvorení, alebo o Božom
detinstve. To vyjadrujú Ježišove slová, že
čo sa narodilo z Ducha, je duch. Ale tak
ako v telesnom vývoji človeka hovoríme
o embryonálnej fáze, tak aj krst je podobnou fázou. A v oboch prípadoch sa
dá hovoriť o interrupčnom zásahu. V prvom prípade ide o telesnú interrupciu,
ktorá ukončuje telesný život. V druhom

prípade ide o duchovnú interrupciu,
ktorá ukončuje duchovný život. Stáva sa
to vtedy, keď Boží život v nás nerastie,
keď sa nerozvíja, keď nekvitne, keď nevydáva ovocie. Takýto človek sa síce telesne rozvinul, ale duchovne odumiera,
alebo je mŕtvy. Duchovnú interrupciu
spôsobuje hriech. Netreba sa ľakať, že
to hneď spôsobuje každý hriech. Pokiaľ
človek zhrešil, ale ho to trápi, ľutuje to,
vyspovedá sa z toho, tak môžeme hovoriť o ohrození duchovného života, ale
nie o jeho smrti. Duchovná smrť nastáva vtedy, keď sa človek sériou hriechov
stáva netvorom. Netvora poznáme z
rozprávok. Je hrozný, všetci sa ho boja,
a šíri zlo. My v našom hodnotení nepoužívame slovo netvor, ale povieme, že
niekto je horší ako zviera. (alkoholik,
narkoman, sadista, pomstychtivec, rúhač, smilník, vrah)
Cirkevný učiteľ sv.Anzelm, keď uvažoval
o príchode Ježiša na našu zem, napísal

Mgr. Marián Križan,
kaplán v Dvoroch nad Žitavou

