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Maturanti na našom gymná ziu sa
už niekoľko rokov prejavujú ako
obetaví aktivisti Dň a narcisov. Študenti štvorroč ného gymná zia tiež
nechcú zaostá vať a už tretí raz pripravili vý stavu, ktorá sa stala novou
tradíciou tohto dň a. V hlavá ch kvartá nov sa pred tromi rokmi zrodil
ná pad zorganizovať benefič nú vý stavu a vý ťažok poslať deťom s
onkologický mi chorobami. Vý stava
dostala ná zov Staré zlaté časy. Pripravujú ju študenti so svojimi uč iteľkami dejepisu. V tomto školskom
roku sú na škole dve kvarty (4.A a
4.B), preto boli aj dve vý stavy.
Z rodinný ch zbierok priniesli žiaci
rôzne historicky zaujímavé predmety, dokumenty, fotografie, vzá cne knihy, kroje, ktoré im poskytli rodič ia a ešte č astejšie starí rodič ia.
Ako v minulý ch rokoch, tak aj teraz
boli vystavené veľmi zaujímavé
predmety: napríklad vysvedč enie
zo sudetonemeckého územia, ktoré dostala v roku 1941 jedna babka
ako žiač ka školy na Morave s Hitlerovym citá tom, 600 strá nkovú kroniku č eskoslovenský ch légií v Taliansku, 150 rokov starú svadobnú
fotografiu, vojenskú vý zbroj z č ias
prusko-rakúskej vojny, tradič né telefóny, mlynč eky, mosadzné vá hy a
miery, sklo, porcelá n, bankovky,
zbierky zná mok, odznakov, historické životopisy svätý ch a iné
vzá cne bibliofílie. Zo škatuliek a
starý ch zá suviek povyberali staré
vojenské pohľadnice z 1. svetovej
vojny, vyznamenania a vojenské
knižky, rodné listy, vysvedč enia a
stovky ďalších predmetov.
Kvartá ni pracovali pri príprave a
organizá cii s veľkou radosťou a
kreativitou. Každý študent, ktorý
nejaké predmety priniesol získal
urč ite veľa informá cií o minulosti
priamo od jej svedkov - rodič ov a
starý ch rodič ov. To je ďalšívý znamný cieľ tejto peknej akcie. Vý sledok? Zo vstupného, z predaja živý ch narcisov a vlastnoruč ne vyrobený ch pohľadníc a tiež zo zbierky
pracovníkov školy sme pre deti s
onkologický mi chorobami získali
8366 Sk.
(č ech)
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, zbor Pezinok, prenajme
4-izbový RD s príslušenstvom na
Trnavskej ulici v Pezinku. Dom má
kryté podbrá nie a uzavretý dvor.
Možno využiť aj na podnikanie.
Informá cie po 17. hod. na č . tel.
033/641 2193, 033/641 2233 alebo
0905 332 675. Ponuky treba zaslať
na Ev. far. úrad, Potoč ná 2, 902 01
Pezinok, do 6.5. 2002.
Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku, zbor Pezinok, predá sta2
vebný pozemok o vý mere 967 m vo
Vinič nom. Informá cie po 17. hod. na
tel. č . 033/641 2193, 033/641 2233
alebo 0905 332 675. Ponuky treba
zaslať na Ev. far. úrad, Potoč ná 2,
902 01 Pezinok, do 30.45. 2002.

Svojpomocný klub Venuša Pezinok v mene Ligy proti rakovine Slovenskej republiky ďakuje všetký m
spoluorganizá torom a dobrovoľníkom, zapojený m do č innosti na
Deň narcisov 2002, ktorí pomohli v
našom meste a štyroch priľahlý ch
obciach, úspešne uskutoč niť túto
akciu.
V Pezinku sa zbierka konala na
deviatich stanovištiach a bolo do
nej zapojený ch 47 dobrovoľníkov,
prevažne študentov gymná zia a
skautov.
Obč ania, ďakujeme za príspevky
do pokladnič iek. Patrí vá m za ne, a
to bez ohľadu na ich vý šku, úprimná vďaka. Pochopili ste myšlienku
obč ianskej iniciatívy a prispeli na
podporu prevencie, vč asnej diagnostiky a vý skumu rakoviny.

Ď akujeme
za v eľk é
množstvo darovaný ch narcisov od pani
Follrichovej z
ulice Obrancov mieru, ale
i ďalším. Poďakovanie patrí i sponzorom, lebo
aj vďaka nim sme mohli v nepríjemnom chladnom poč así poskytnúť
našim dobrovoľníkom obč erstvenie. Prispeli: Cukrá reň Veronika,
Já n Kuchá rek z Vinič ného, Ovocie
zelenina p. Tá borská , Ovocie zelenina p. Slamka, Zelka p. Popluhá rová , Alena Pišteková a Viná rske
zá vody. Tlač iareň Conet ná m darovala zvyškový papier, ktorý sme
rozniesli do materský ch a zá klad-

Vyše stovky Rómov i zopá r ďalších obč anov Pezinka sa zúč astnilo v prvú aprílovú nedeľu na oslavá ch Dň a Rómov. Podujatie sa
prvý krá t uskutoč nilo v dôstojnejších priestoroch Domu kultúry. Medzi hosťami boli Klá ra Orgová nová , splnomocnenkyň a vlá dy SR
pre rómske komunity, Oliver Solga,
viceprimá tor Pezinka, Alžbeta Strapá ková , vedúca oddelenia obč ianskych zá ležitostí MsÚ a ďalší.
Na úvod odzneli príhovory hostí.
Reč níci v nich hovorili o vý zname
podujatia, nevyhnutnej spoloč enskej a ekonomickej emancipá cii
Rómov, doteraz realizovanej pomoci zo strany mesta a na druhej

ženka i tomu, že ich ujo Šikula zo
strane i niektorý ch pretrvá vajúcich
Šenkvíc povozil na koč i.
(mo)
problémoch s touto komunitou.
Samotné oslavy sa
niesli v radostnej ná lade,
prič inili sa o ň u najmä
vystúpenia rómskych
detí a hudobnej skupiny
Romboys z Dojč a. Pozornosťvzbudili vý stavky
ruč ný ch prá c Rómok a
fotografií zo života pezinský ch Rómov i televízny
dokument Žijú medzi nami. Úč ast níci mohl i
ochutnať tiež pripravené
špeciality rómskej kuchyne. Deti sa potešili
rozprá vke Šípová Ru- M. Salay (vľavo) doprevá dza spevá kov.

Vnútorný úsmev je jedineč ný ,
môžeme ho mať kedy chceme, s
ký m chceme a vždy, keď sa preň
rozhodneme. Môžeme ním potešiť
seba a podporiťiný ch. V marci zorganizovala komunitná nadá cia REVIA s pomocou mnohý ch detský ch
i dospelý ch dobrovoľníkov Deň
ú smevu. Vďaka ich nadšeniu ste
sa v svietivý marcový deň stretali s
plagá tovou vý zdobou, odmenami
za úsmev, taneč ný mi kreá ciami,
predajom pohľadníc, ktorý ch autormi boli deti regiónu Malokarpatskej vínnej cesty a s pozvá nkami
na benefič ný koncert nadá cie REVIA Ľudia ľ uď om . V kampani sme
získali finanč né prostriedky 23 700
Sk. Aj vďaka tomu sme mohli benefič ný več er zrealizovať.
Ľudia ľuď om sa rozhodli prísť
zatlieskať na benefič ný koncert v
neč ase prichá dzajúcej popletenej
jari. Považujeme za č esť, že ste sa,
milí ľudia, prišli potešiť a prekonali
nehostinný č as. Benefícium bolo
poďakovaním všetký m dobrovoľníkom a darcom finanč ný ch
prostriedkov, ktorí spolupracujú s
nadá ciou REVIA.
Nadá cia založila Klub darcov .
Klub je otvorený komukoľvek, kto

chce spolupracovať a pomá hať
napĺň ať poslanie nadá cie touto formou. Dobroč inné postoje ani v našej krajine nie sú každodennou samozrejmosťou, preto ich zviditeľň ujeme. V ten več er sa stali obdarovaný mi tí, ktorí prednedá vnom
doká zali darovať. V meste Pezinok:
Milan Pavelka, Peter Guš tafík,
Ladislav Briestenský, Ľubica
Nahálková, firma Anec Tel Group, firma Kybeko, Eva Š iš ková OF GALA, Mesto Pezinok, Pavol
Š varc - Klampiarstvo, Rudolf
Krasula, Vladimír Č ierny, Ambróz Hrachovský, Tatrabanka,
a.s., ASO, spol. s.r.o. - Alternatívne spracovanie odpadov.
Komunitná nadá cia REVIA prvý
raz odovzdá vala výroč nú cenu
Dobrovoľ ník roka. V roku 2002 ju
za celoživotný prínos získal pá n
Vladimír Milko z Pezinka (viac sa
doč ítate v má ji v č asopise Pezinské
Okno).
Generá lnym partnerom nadá cie
REVIA v kampani i pre benefíciu sa
stala Tatra banka, a.s., poboč ka
Pezinok. Priame poďakovanie patrí
rozhodne Mgr. Ivane Maťusovej ,
riaditeľke poboč ky v Pezinku. Za
dôveru, ktorú nadá cii REVIA veno-

ný ch škôl a Centra voľného č asu.
Deťom, ako aj ich pedagógom, patrí vďaka za ich spoluúč asťna zhotovení ná steniek s tématikou Dň a
narcisov. Za poskytnutie priestoru
na organizovanie a zhromaždenie
finanč nej hotovosti ďakujeme Kultúrnemu centru.
Aký bol finanč ný vý nos zbierky
Dň a narcisov 2002?
V Pezinku sa vyzbieralo 93034
Sk, v Limbachu 7973,90 Sk, v Slovenskom Grobe 7517 Sk, v Šenkviciach 10060 Sk a vo Vinič nom
5770 Sk. Spolu bolo vyzbieraný ch
124354,90 Sk.
Všetký m ešte raz ďakujeme za
pomoc a príspevky. Nech motto
Ligy proti rakovine, VAŠA POMOC
JE NÁDEJ, ostá va v našich srdciach.
Anna Mrázová

vala i za osobné a zá roveň vysoko
profesioná lne postoje, ktoré vyjadrujú slogan sprevá dzajúci imidž
tejto banky Najlepší idú za nami...
Ď akujeme Kultúrnemu centru v
Pezinku za dobrú spoluprá cu a
spoluorganizá torskú úč asť na benefič nom več ere, moderá torovi več era Rastislavovi Kuttnerovi, hosťom, ktorí ná s zabá vali bez ná roku
na honorá r - Požoň sentimentá lu
Bratislava a AD UNA CORDA, pezinský chrá mový zbor, Slovenskej
ľudovej majolike, Spolku vinohradníkov a viná rov VINCÚR v Modre,
Spolku viná rov a fajnkoštérov v
Budmericiach a Mestu Pezinok,
obchodu ZARA v Pezinku za vecné
dary, Nadá cii pre podporu obč ianskych aktivít a Vzdelá vacej nadá cii
Já na Husa.
Všetci sme v urč itej chvíli darcami i dobrovoľníkmi. Tieto postoje
sú znamením ľudskosti. A tú má me
k dispozícii zo svojho vnútra vždy.
Tak ako ste to preuká zali i vy,
vďaka ktorý m vý ťažok benefície v
sume 5 940 Sk pomôže v č innosti
obč ianskemu združeniu DOTYK v
Pezinku.
Ešte raz vá m, milí ľudia, ďakujeme.
Ľubica Macková

