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V našom meste bol 10. júla daný do užívania prvý hypermarket Tesco. Aký názor na príchod Tesca do Pezinka majú občania?

Zuzana Krasňanská

Gabriela Kuzmíková

Zuzana Krasňanská: - Som spokojná, je tu lacnejšie ako v iných
obchodoch. Pracujem do 21. hodiny, potom si môžem ísť ešte nakúpiť.
Gabriela Kuzmíková: - S nakupovaním v Tescu som veľmi spokojná, nedá sa to porovnávať s
inými obchodmi v našom meste.
Hovorí to väčšina kupujúcich.
Vďaka Tescu som našla zamestnanie, dotiaľ som bola tri roky nezamestnaná.

Výsledky už tradičnej súťaže o
Najkrajšiu kvetinovú výzdobu v
Pezinku v roku 2004 budú vyhlásené v stredu 6. októbra 2004 o
16.00 hod. v obradnej sieni Mestského úradu v Pezinku. Z rúk primátora mesta Olivera Solgu prevezmú ceny víťazi v troch kategóriách - 1. Najkrajšia predzáhradka,
2. okno, balkón, 3. verejná budova.
(EL)

V Divadle West v Bratislave sa uskutočnilo Regionálne hospodárske
fórum - možnosti rozvoja spoločnosti v
podmienkach Európskej únie. Na
tomto významnom podujatí mal zastúpenie aj Pezinok. Našu delegáciu
tvorili zástupcovia samosprávy na čele
s primátorom, miestni podnikatelia, zástupcovia nadácie Revia a časopisu
Pezinský podnikateľ. V bohatom programe vystúpil aj predseda Klubu podnikateľov Pezinka Vojtech Gottschall,
ktorý je zároveň predsedom Slovenskej živnostenskej komory.
(EL)

Októbrový Poslanecký deň sa
uskutoční už tradične v prvú stredu
v mesiaci, t.j. 6.10. 2004 od 16. - 18.
hod. na Mestskom úrade v Pezinku, miestnosť č. 19. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku
budú pripravení diskutovať s občanmi o ich každodenných starostiach a radostiach s kompetenciami
samosprávy, vypočuť si ich námety
a sťažnosti, či vysvetliť im rozhodnutia samosprávnych orgánov v
meste.
(EL)

Silvia Šteflovičová

Silvia Šteflovičová: - Nakupujem tu pravidelne raz do týždňa,
robím tu veľké nákupy. Úroveň
služieb i nákupné podmienky mi
plne vyhovujú. Je dobré, že si nakúpim na jednom mieste, s dieťaťom nakupovať vo viacerých obchodoch je zložité. Potešila som
sa, že Tesco dostane onedlho konkurenciu v podobe Hypernovy a
Billy, aspoň sa budú ešte viac snažiť. Ľudia budú nakupovať tam, kde
to bude najlepšie.

Jaroslav Riegl

Jaroslav Riegl: - Tesco prinieslo
do obchodnej siete v Pezinku oživenie a viaceré pozitívne zmeny.
Ako zákazník oceňujem pohodlný
a rýchly nákup, preh ľadnosť pri
výbere tovaru, nižšie ceny. Vyhovuje mi aj predĺžený čas predaja.
Na podmienky predaja v Tescu
musí zareagovať aj konkurencia, a
na tom môže spotrebite ľ len získať.
(mo, pr)

Dovolte mi, abych hnet na začátku podzekoval šeckým, kerý si
ten predešlý stĺpek dokázali prečítat a dokonca sa aj ozvaly. Zatát len
samé pozitývne ohlasy, aj ket je
pravda, že sem vlastne ešče nyšt
vážne nenapísal. Podzekováný
patrý aj tým, kerý sa neozvali a
ostatných vyzývam: ket nebudete
nečemu rozumet, klydne sa ozvyte.
A klydne nech sa ozvú aj tý, kerý si
myslá, že to je úplne ináč, jako čítajú.
Fčúl bych si scel trocha ulevyt ze
svojho lokálpatrijotyzmu, lebo mám
taký pocit, že aj ket né na svece, tak
na Slovensku neny lepšé mesto
jako Pezinek. Né, že by bolo šecko
bes chyby, to any zdaleka né, ale
prectafte si len to, kólko kultúrneho
vyžicá tu človek má. A nemyslým
tým iba šenky, jako nebohý Strýco
Marcin ze Švancpocha. Nakonec,
aj tých je neskaj mnohonásobne
vácej jako ftedy. Zimu nebudem
fčúl, začátkem jaseny spomínat,
ale to leto... Šak posúcte sami uš
koncem mája je Ad Una Corda,
koncem júna Cibulák, koncem júla
Uragán, koncem augusta Dechofky f preši a Hodokvas a koncem
septembra Vinobráný, a medzitým
ešče kopec súkromných, poloverejných aj verejných akcií. Šak s
tehoto si nevybere uš len úplný
kultúrny ignorant!
Ket uš sem pri tém vinobráný,
mám s teho šeckého pocit, jako
keby sa teho roku s týma vinobránama rostrhel mech. Ale uznajte
sami - neny vinobráný jako vinobráný. Prádaže, ket néjde len o to picí.
Ket ide aj o tý veci okolo teho, tak
múj osobný pohlet na to je taký, že
Rača má za čo, ale nemá gdze,
Modra má gdze, ale nemá za čo,
no a Pezinek má aj gdze aj za čo.
Do téjto zestavy uš chýbajú hádam
len Vajnory, keré nemajú any gdze,
any za čo, ale pamatám si tam
jedno vinobráný, krátko po revolúcii, ket na fodbalovém hrišči hrála
dechofka a okolo hrišča bolo ale
patnást stánkú, strýdavo cigánska,
burčák. No, ale tot minule na fodbále mi švagr hovoril, že zase bolo
aj ve Vajnoroch, ževraj na námescí,
ale nebola to zase žádna sláva. Já
si myslím, že ket uš má byt vinobráný, tak nech je ze šeckým, čo k
temu patrí, hudba, tanec, klobáska,
nesmý chýbat ohnostroj, golotoče,
strelnyce, dobré vínko aj vodnár,
slatký aj kyselý burčák, cukrová
vata a fčúl po novém aj fyzulnačka,
aby si každý došél na svoje. Ozaj,
velyce sa mi lúbilo, jaké hátky sa
rozbehly okolo teho názvu fyzulnačka. Nekerý hovorili, že sa tak
temu nygdy nehovorilo a že by sa
to malo premenovat na fyzulovycu,
já mám na to taký názor, že pezinčina neny vúbec mŕtvy jazyk a móže
sa s času na čas aj rozvýjat a prijat
nejaké to nové slovo, hlavné je, aby
to bolo šeckým zretedelné, o čo
ide, a téš aby sa tam nemakčilo.
Jednoducho fyzulnačku berem,
lebo je každopádne lepšá, jako
keby to mala byt fazuľniačka! Já
bych len apeloval na tých, čo sa
budú pretekat, gdo navarý lepšú,
aby si dávali normálne mená, račik
jednoslovné, nech sa to lachčí
pamatá. Tak, to je zatát šecko,
pekné vinobráný, nazdravý a dobrú
chut!
Zúctu Váš Strýco Lajo
strycolajo@centrum.sk

