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Milí čitatelia Pezinčana,
uvedomujem si, že vôbec nie som
prvý, ktorý k vám prichádza so slovom o Vianociach. Veď už od októbra nám Vianoce takmer denne
pripomína reklama a nákupné letáky.
Hovorí sa o vianočnej pohode, radosti a ponúkajú sa recepty, ako si to
všetko včas zabezpečiť a koľko to
"iba" tento rok stojí. "Určite sa to oplatí!" (Až nevychádzame z údivu, na čo
všetko sa dajú "použiť" Vianoce.)
Dať svojim Vianociam len podobu
dobrého jedla, žiarivej výzdoby, farebných efektov, "super zábavy" a
podobných patentov na "šťastné a
veselé" by bolo ako mať oriešok v
peknej pozlátke a nezaujímať sa, čo
je v jeho vnútri. A to najdôležitejšie je
skutočne až pod pozlátkou a škrupinou - aj v prípade Vianoc.
Vianoce, to je predovšetkým tajomstvo, ktoré sa nám každoročne otvára a sprítomňuje. Tajomstvo o tom,
že ktosi nad nami nás má tak rád, že
nám neváha dať to najcennejšie.
Boh posiela svojho Syna na svet.
Boh tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život, prezradí neskôr tento
Syn, ktorému dala jeho ľudská matka
Mária po narodení meno Ježiš. Tajomstvo jeho narodenia nám sprítomňujú vianočné sviatky.
Vymaniť sa z každodenného zhonu, oslobodiť myseľ od svetských
starostí a v tichu (najlepšie spolu s
ľuďmi sebe blízkymi) žasnúť nad
nesmiernym darom Božej lásky, to je
zmyslom vianočných sviatkov. Áno,
Vianoce sú o darovaní. O darovaní
Božom i o darovaní našom. Ale nie
toho, čo kúpime v obchode. Vianoce
sú o darovaní toho, čo máme v srdci,
o sebadarovaní.
Želám všetkým vám ( i sebe spolu
s vami), aby nás nadšenie a radosť z
nesmiernej Božej lásky sprítomnenej
v tajomstve Vianoc povzbudila k vzájomnému sebadarovaniu. Aby otcovia a matky boli darom pre svoje deti.
Aby si manželia boli darom sebe navzájom. Aby sa priatelia obdarúvali
úprimnou priateľskou láskou. Aby
najväčšou radosťou detí bolo potešiť
svojich rodičov. Aby sme našli v srdciach dosť lásky pre ľudí starých,
chorých, trpiacich, opustených…
Skutočné Vianoce nemôžu byť
sebecké ale rozdávajúce. Rozdávajúce lásku, ktorú nachádzame a s
ktorou sa stretáme v ich samotnom
jadre.
Nezostaňme teda iba pri pohľade
na ligotavú pozlátku Vianoc. Nebojme sa rozlúsknuť ich peknú škrupinu a vstúpiť do ich tajomstva sebadarujúcej lásky.
Zdenko Sitka
farár rímskokatolíckej
farnosti v Pezinku
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Vážení občania,
milí Pezinčania,
želám vám príjemné a pokojné prežitie
Vianočných sviatkov v kruhu vašich rodín
a priateľov a v novom roku 2004
veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania.
Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok

Poslanci Mestského zastupiteľstva na poslednom tohtoročnom
riadnom zasadnutí 12. decembra
schválili návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2004. Schválený rozpočet je prebytkový. Príjmy sú v
sume 268 245 tisíc Sk a výdavky
267 564 tisíc Sk. V porovnaní s
rokom 2003 sú príjmy vyššie o 30
182 tisíc Sk a výdavky o 29 501
tisíc Sk.
Príjmová časť pozostáva z bežných príjmov 190 486 tisíc Sk
(vrátane dotácií na školstvo), kapitálových príjmov 14 243 tisíc Sk
(predaj nehnuteľností, predaj bytov) a fi-nančných operácií 63 516
tisíc Sk (prevody z fondov).
Výdavková časť pozostáva z
bežných výdavkov 201 381 tisíc Sk

kapitálových výdavkov 17 818 tisíc
Sk (nákup softvéru a výpočtovej
techniky, nákup pozemkov, projektové dokumentácie, infraštruktúra
Bielenisko, zhotovenie tribúny, budovanie detských ihrísk, nakladanie s odpadovými vodami, rekonštrukcie a modernizácie bývania a
občianskej vybavenosti, rekonštrukcie pamiatok, rekonštrukcie
ZŠ a MŠ, budovanie chodníkov) a
finančných operácií 48 365 tisíc Sk
(obligácie, splácanie úveru na plaváreň, prevody do fondov).
O názor na schválený rozpočet
sme požiadali predsedu komisie
pre ekonomiku a podnikanie MsZ
RNDr. Juraja Čecha:
- Možno povedať, že rozpočet
mesta na rok 2004 je len rámcový,

Primátor mesta Mgr. Oliver Solga
pozýva občanov na spoločné privítanie nového roka a oslavu štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky.
Tradičné stretnutie bude 1. januára 2004 na Radničnom námestí o
0.45 hodine v noci. Oslava sa začne štátnou hymnou, po nej bude
novoročný príhovor primátora z
tribúny pod MsÚ. Na záver sa uskutoční ohňostroj.
(r)

nie je definitívny a z tohto pohľadu
bude zaujímavá jeho prvá novela,
ku ktorej sa dostaneme niekedy na
jar. To preto, že súčasný rozpočet
nezahŕňa všetky transfery zo štátneho rozpočtu, pretože ten v čase
tvorby nášho rozpočtu nebol ešte
schválený. Nevie sa ešte, aké budú
presne dôsledky na náš rozpočet.
Myslím si však, že tam budú ešte
nejaké rezervy v príjmovej časti,
ktoré sa premietnu do výdavkovej
časti.
Rozprava k rozpočtu v mestskom
zastupiteľstve ukázala, že vedenie
mesta spolu s komisiami a ďalšími
ľuďmi, čo majú do toho hovoriť, sa
musia zamyslieť nad filozofiou
tvorby rozpočtu.
Pokračovanie na 2. strane

