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Dň a 9.1. 2002 oslávi svoje ž ivotné jubileum 70 rokov
Jaroslav NUNVÁ Ř
z Pezinka.
Veľa zdravia, š ťastia a rodinnej pohody
mu ž elajú
manželka a deti s rodinami

Ž i nám v zdravíešte dlhé roky.

Zavrela oč i, srdce prestalo biť,
musela zomrieť, aj keď veľ
mi
chcela žiť.
Dň a 11.12. 2001
uplynul rok, čo nás
navž dy opustila naš a mamička, babička, prababička a
krstnámama
Helena BELANSKÁ - INFNEROVÁ .
S láskou a ú ctou spomínajú
dcé ry Helena a Anna,
vnuci Jaroslav a Alena
s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú
spomienku.
Dň a 11.1. 2002
uplynie rok, čo nás
navž dy opustila milá
mamička a babička
Helena
BUNČ Á KOVÁ
z Pezinka.
Kto ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Synovia Š tefan, Ivan,
Jaroslav a Karol s rodinami,
rodina Murá riková
a ostatní zná mi
Dň a 16.12. 2001
uplynie 20 rokov, čo
dotĺklo š ľachetné
srdce
Alexandra
DRAXLERA,
prvého predsedu
SBDO v Pezinku.
S láskou a ú ctou naň ho spomínajú manž elka, všetci príbuzní,
priatelia i susedia.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím, tichú spomienku.
Manželka Margaré ta
Osud nikdy nevrá ti, č o ná m vzal,
ostali len spomienky a žiaľ
.
Dň a 17.12. 2001
uplynul rok čo nás
navž dy opustil náš
syn, manž el, otec a
brat
Já n HLAVANDA.
Ď akujeme vš etkým
za tichú spomienku.
Smútiaca rodina

Neď aleko Pinelovej nemocnice
sa nachádzajú ruiny Kubrického
mlyna, o ktorom sa nám zachovala
táto povesť.
V tých časoch ž il v mlyne mladý
mlynár so svojou ž enou a malým
dieťaťom. Raz poobede mlynár
sekal na dvore mlynský kameň a
pritom vznikal rytmický klepotavý
zvuk. Jeho ž ena zatiaľpestovala v
kuchyni dieťa. Odrazu uvidela, ž e k
nej priš iel cez otvorené kuchynské
dvere mlynár a bez slova ju vyzval,
aby š la za ním. Viedol ju do záhrady, kde jej ukázal kameň a naznačil
jej, aby ho nadvihla. Ž ena kameň
nadvihla a uvidela pod ním hlinený
hrniec plný zlatých peň azí. Veľmi
nateš enánálezom, o nič sa nestarala, iba vzala hrniec, bež ala do
kuchyne a postavila ho na stôl.
O chvíľu priš iel mlynár do kuchyne a zvedavo sa pozeral na
hrniec. Spýtal sa ž eny, odkiaľ ho
má. Ona vravela, ž e veď on jej ho
ukázal v záhrade pod tým kameň om. Lenž e ako mu to rozprávala, uvedomila si, ž e po celý čas,
ako ju viedol do záhrady, počula
rytmický klepot sekáča o kameň .
Peter Sandtner

23. decembra 2001 sa
dož íva významného ž ivotného jubilea - 70 rokov, Ing. Anton Urban.
Narodil sa v Černovej pri Ruž omberku. Po skončení gymnázia pokračoval v š tú diu na vysokej škole
ČVUT v Prahe. Potom začal pracovať ako učiteľ na priemyslovke v
Banskej Bystrici. Odtiaľ preš iel do
výskumného pracoviska Tesly Orava, neskôr Tesly Bratislava. Momentálne pracuje v Slovenskej akadémii vied ako výskumný pracovník.
Po presťahovaní do Pezinka
(1983) začal pôsobiť v chrámovom
zbore a tiež ako organista. Bol jedným zo zakladajú cich členov medzinárodného festivalu chrámových zborov Ad Una Corda v Pezinku. Pôsobil aj ako člen redakčnej
rady Pezinčana.
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Richard Sedlák a Zuzana Mojž iš ová
Peter Rajnoha a Eva Kekeň áková
Pavol Kopec a Elena Mydlíková
Ing. Viktor Feder a Ing. Jana Mrázová
Radovan Vyšata a Martina Kozáková

Opäť sa blíž i čas Vianoc, sviatky
porozumenia a pokoja. I vy si
môž ete vziať malý plamienok pokoja do vašich príbytkov. Pezinskí
skauti budú rozdávaťBetlehemské
svetlo 23. decembra od 10.00 do
15.00 hod. pri skautskej klubovni v
mestskom parku (napravo od Zámockej vinárne).
Betlehemské svetlo si budete
môcť zobrať i v kostoloch, termín
bude oznámený včas.
(sk)

Dň a 6.11. 2001 sme si pripomenuli nedož ité 60.
narodeniny dobrého priateľa, vzácneho človeka,
dlhoročného redaktora Slovenského rozhlasu, humoristu, autora veselých scénok a kniž iek Ing. Vladimíra Nosáľa. V rodnom Pezinku bol niekoľko rokov
predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej,
autorsky a interpretačne sa podieľal na tvorbe viacerých kultú rno-zábavných programov. Bol blízkym
spolupracovníkom Milana Mlsnu - známeho strýca
Marcina. Nezabú dame ani na to, ž e bol členom redakčnej rady Pezinčana a istý čas aj jeho vydavateľom.
Zomrel 12. januára 1997.
(red.)

Dň a 18.12. 2001
uplynulo 5 rokov, čo
nás vo veku 23 rokov opustil náš syn,
otec a brat
Marcel VAGAČ
z Pezinka.

Jaroslav Riapoš
Martin Otámal
Ladislav Pavlovič
Diana Virgovičová
Alex Pernecký
Ivan Jančarik
Oliver Jančarik
Marek Bottán
Filip Juran
Šimon Jánoš ovský
Sofia Paxianová
Adam Chovanec
Juraj Číž ik
Zuzana Barcová
Zuzana Nedeljaková
Ivan Uher
Patrik Válek
Kristína Michalková
Dalibor Švonavec

Jeho záľubou je hudba. Už v mladosti pôsobil vo viacerých ľudových sú boroch ako harmonikár. No
najviac ho zaujali organy, a to nielen ako nástroje na hranie ale aj ich
zlož enie. Začal ich opravovať, s
láskou a trpezlivosťou, akú si tento
hudobný nástroj vyž aduje.
Jubilantovi k vzácnemu jubileu
blahož eláme a ž eláme mu do ď alš ích rokov ž ivota pevné zdravie,
š ťastie a veľa ž ivotného elánu.

Ľuboš Šrámek a Andrea Chmelárová
Milan Fleischhacker a Soň a Murň áková

Bož ena Čaplová, 49 r.
22.10.
Jozefína Trginová, 69 r.
30.10.
Štefánia Pinkavová, 57 r.
4.11.
Martin Demovič, 60 r.
5.11.
Robert Noskovič, 28 r.
8.11.
Anton Ondrovič, 57 r.
12.11.
Ladislav Šuba, 56 r.
15.11.
Justa Rudavská, 79 r.
16.11.
Pavel Molnár, 44 r.
16.11.
Víťazoslav Bednár, 96 r.
21.11.
Margita Pikalíková, 75 r.
22.11.
Františ ek Turanský, 78 r.
23.11.
Rozália Markovičová, 81 r. 27.11.
Jozef Kilhof, 63 r.
29.11.
Martin Ď urec, 74 r.
3.12.
Alž beta Prachárová, 88 r.
3.12.
Vilma Turanová, 72 r.
3.12.
Gustáv Sedlák, 63 r.
4.12.
Karol Bellobrad, 77 r.
5.12.

70-roč ní
Ladislav Chanečka
Alž beta Mackovich
Alica Andóová

2.12.
2.12.
3.12.

Veronika Šefčíková
Jozef Hanú sek
Stanislav Kulička
Emília Ifčicová
Genoféfa Jež íková
Anton Urban
75-roč ní
Mária Goljerová
Mária Kellermanová
Viktória Meliš íková
Michal Ondrovič
Veronika Horváthová
Mária Michalčíková
Jozef Šmahovský
Rudolf Fráz
Mária Vlková
Ján Federl
80-roč ní
Štefan Urbančok
Vendelín Lukačovič
Viktória Sláviková
Ondrej Skovajsa
Teodor Záhorský
85-roč ní
Alfréd Bollardt
Helena Kinderová
Jozefína Zábranská
Gustáv Benčurik
Irena Theiszová
90-roč ní
Františ ka Čimborová
Mikuláš Jurčo
91-roč ná
Anna Motyčková
94-roč ná
Ľudmila Pivková
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