Keď č lovek nieč o tvorí a dielo
mu nevyjde, zvyč ajne nepodarok znič í a zač ne odznovu. Keď
to vš ak ide veľmi ťažko, tak sa
svojho zámeru zriekne a venuje
sa nieč omu inému.
Vianoce nám pripomínajú, že
Boh sa so svojím najväč š ím dielom človekom takto nespráva.
Po rajskom zlyhaní naš ich prarodič ov sa Boh Otec nepreorientoval na inú planétu. Nepreorientoval sa na iné bytie, ale zostáva pri tej naš ej, "modrej", zostáva pri č lovekovi a posiela na
ň u svojho Syna, svojho jediného
Syna a ten sa narodí ako č lovek.
Teda Boh - Otec dôveruje č lovekovi, verí, že sa môže zmeniť!? Teda Boh - Otec verí v lepš ie ľudstvo!?
Pritom vš etkom sa naš a nádej
v č loveka, naš a dôvera v ľudstvo, poč as tohto roka ďalej o
poriadny kus podlomila a prechádza do neistoty. Nie je to výzva, aby č lovek zač al opäť veriť
Pánu Bohu a svoju nádej vkladať do jeho Syna a po Vianociach už aj náš ho Brata Ježiš a?
Treba to urobiť pokiaľ je č as,
pokiaľ Boh eš te č lovekovi dôveruje. Že mu dôveruje, o tom nám
hovoria prichádzajúce Vianoce,
keď oslavujeme to tajomstvo, že
Boh sa stáva č lovekom.
Udeje sa to pri vš etkej skromnosti a v chlade zimy. No je tam
jeho matka Mária, je tam Jozef a
pri Ježiš ovi je aj niekoľko pastierov a zvierat. Skôr než doputujú
Traja králi príďme ku vianoč ným
jasliam náš ho kostola aj my. No
nie ako diváci, ale ako zainteresovaný č lovek, ako ten, ktorého
sa táto vianoč ná udalosť týka.
Aby sme do nového roka vykroč ili viac ako ľudia, ktorí v Ježiš ovi spoznávajú svojho Boha so
vš etkými dôsledkami...
Odmenou nám potom bude
nádej, odmenou nám bude pokoj a pohoda pri vianoč nom
stole a istota v podujatiach budúceho roka.
Peter Slepčan
správca Rím. kat. cirkvi
v Grinave

Milí spoluobč ania, o pár dní sa
skonč í rok 2001. Pre samosprávu i
pre naš e mesto to bol nároč ný rok.
Pre množstvo úloh, ale i preto, že
pri príprave viacerých rozvojových
zámerov narážame na nedostatok
financií. I napriek tomu, môžem
konš tatovať, že sa nám v Pezinku
darí celkom úspeš ne plniť úlohy,
ktoré máme zakotvené v programovom vyhlásení mestského za-

stupiteľstva, bez toho, že by sme
mesto zadlžovali.
Pri tejto príležitosti by som sa
chcel poďakovať vš etkým poslancom, pracovníkom mestského úradu, podnikateľom, firmám, organizáciam i obč anom, ktorí sa na
úspeš nom plnení úloh podieľali.
Želám vám príjemné prežitie nastávajúcich vianoč ných sviatkov a
v novom roku 2002 veľa zdravia,
š ťastia, úspechov a vzájomného
porozumenia.
Ivan Pessel
primátor

Aj tento rok sa uskutoč ní v naš om
meste spoloč né privítanie nového
roka a oslava š tátneho sviatku Dň a
vzniku Slovenskej republiky.
Tradič né stretnutie obč anov, na
ktoré vás srdeč ne pozývame, bude
1. januára na Radnič nom námestí.
O 1.00 hodine oslava zač ne š tátnou hymnou, po nej bude nasledovať novoroč ný príhovor primátora
mesta. Vyvrcholením bude ohň ostroj.
(mo)

V o ¾by u p a n a a p o sla n co v regio n áln eho p a rla m en tu

V sobotu 1. decembra sa uskutoč nili prvé regionálne voľby na
Slovensku. Poznač ila ich nezvyč ajne nízka úč asť volič ov. Voliť
priš lo v rámci Slovenska 26 percent, v Bratislavskom kraji 24 percent, v okrese Pezinok a v samotnom Pezinku len 22 percent volič ov.
V okrese Pezinok, ktorý bol v Bratislavskom kraji samostatným volebným obvodom, sme volili župana a š tyroch poslancov do regionálneho parlamentu.
Najvyš š í poč et hlasov zo 14 kandidátov na župana v naš om okrese
získal Milan Č ič (4299), kandidát
koalície - HZDS, Smer, SDĽ, SOP,
SZS. Druhý s poč tom hlasov 3881,

sa umiestnil Ľubo Roman , kandidát koalície - SDKÚ , KDH, ANO,
SMK, DS. Celkovým víťazom v
kraji sa stal Ľ. Roman, ktorý získal
55,13 percenta vš etkých hlasov,
(ako jediný na Slovensku bol zvolený už v prvom kole).
Vo voľbách do regionálneho parlamentu za okres Pezinok kandidovalo 26 kandidátov na š tyri poslanecké posty. Najviac hlasov získali
a poslancami sa stali: Ivan Pessel
3732 (koalícia SDKÚ , KDH, ANO,
SMK, DS), Richard Demovič
3660, Stanislav Sobota 2922,
Peter Č ervenka 2537 (vš etci traja
z koalície - HZDS, Smer, SDĽ,
SOP, SZS.
Viac sa doč ítate na 3. str.
(mo)

