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Vianočné svetlá a dary
Kdesi v severnom Holandsku sa nachádza kostol. Všetci, ktorí doň vstúpia, prv
než si sadnú do lavíc, uklonia sa pred bielou stenou v kostole. Nikto nevie, prečo
to robia. Robia tak už veľa rokov, tento
zvyk sa traduje z generácie na generáciu a
nikto sa nespýtal, prečo.
Jedného dňa farská rada rozhodla, že
očistia steny kostola. V priebehu prác odhalili stopy malieb pod bielym náterom.
Veľmi opatrne začali stenu čistiť a odkryli
storočia starú maľbu Ježiša na kríži. Nikto
si ten obraz nepamätal, v žiadnej knihe sa
o ňom nič nepísalo, obraz sa vytratil z ľudskej pamäti. Musel byť namaľovaný pred
mnohými storočiami. Avšak sa znak úcty
zachoval. Konečne vedeli, prečo robili
úklon prv, než si sadli. Znak tu bol, ale jeho význam sa vytratil. Cestujúc na Vianoce
cez mestá a dediny, ulice a sídliská, všade
vidíme zažaté svetlá. Každý je doma, odovzdáva darčeky na celom svete.
Tie svetlá, osvetľujúce tmu nášho sveta,
tie dary sú symbolmi a znameniami. Kto

pochopí ich význam a zmysel?
Ľudia cez stáročia čakali na Mesiáša.
Ako ešte aj dnes mnohí na neho čakajú. A
nakoniec prišiel od Boha ako najväčší dar
svetu, svetlo, čo osvetľuje tmu sveta. Boh
začal nový život uprostred nás. Ježiš je darom, jeho pokoj a láska sú darmi, pastieri
prichádzajú s darmi, mudrci od východu
tiež nesú dary. Počas života sme v nebezpečenstve, že dostaneme toľko darov, že
preplnia náš dom, byt a život. Môže byť
ich osudom, že raz budú vyhodené. A to
sa môže stať aj s darom od Boha – Ježišom
Kristom. Prečo sa vytratil zo života mnohých ľudí? Lebo nemá žiadne použitie,
žiadnu úlohu. Ak nechcem žiť v Božom
svete, môžem žiť bez Krista.
Dnes je Kristus opäť verejne medzi
nami. Je našou úlohou, aby sme Vianoce
urobili kresťanskými. Mali by sme obnoviť
lásku ku Kristovi. Mali by sme sa snažiť
každého obdarovať Kristom, to znamená
porozumením, odpustením a láskou svojho
srdca. Aby tieto Vianoce boli už trvalými
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Primátor mesta Ing. Ján Lőwy o prvých dvoch rokoch
štvorročného volebného obdobia
Vážení spoluobčania,
vážení voliči!
Uplynuli dva roky zo
štvorročného volebného
obdobia primátora a nastal čas hodnotiť, čo sa
podarilo z volebného programu primátora splniť, a
reálne predpokladať, do
akej miery sa podarí predsavzatia uskutočniť a vytýčené ciele dosiahnuť.
Prvým problémom, ktorým sa samospráva musela zaoberať a nájsť optimálne
riešenie, bol prechod kompetencií v zdravotníctve na samosprávu mesta. Jediným
cieľom tohto obdobia bolo zachovať šahanskú nemocnicu v plnom rozsahu a za-

bezpečiť jej plynulý chod.
Za týmto účelom sme vytvorili Všeobecnú nemocnicu s poliklinikou v Šahách ako neziskovú organizáciu. Týmto krokom sa
vedenie nemocnice, správna rada ako aj samospráva
mesta postavili na začiatok etapy stabilizácie hospodárenia nemocnice pri
zabezpečení kvalitnej zdravotníckej starostlivosti pre obyvateľov nášho mesta a pre celý hontiansko-poipeľský
región.
Ďalšou dôležitou úlohou bolo vytvorenie podmienok na realizáciu prechodu
kompetencií zo štátu na samosprávu v ob-
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lasti školstva, opatrovateľskej služby, stavebnej agendy a agendy životného prostredia. Zriadili sme spoločný obecný úrad, ktorý pracuje k spokojnosti celého regiónu.
Najväčšie problémy vznikajú pri výkone
tzv. originálnych kompetencií, t. j. pri
zabezpečení činnosti materských škôl,
školských jedální, školských klubov, centra
voľného času a základnej umeleckej školy.
Na prevádzku spomenutých inštitúcií sme
v tomto roku nemali dostatočné finančné
krytie zo štátneho rozpočtu, chýbajúce financie sme zabezpečovali z mestského
rozpočtu, čo sa prejavilo aj na hospodárení
mesta. Pre nízky záujem zo strany rodičov
o umiestnenie detí do predškolského zariadenia sme museli prerušiť prevádzku ma/Dokončenie na 6. strane/

