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Krá snych 95 rokov sa 2.8. 2002
dožil ná š drahý otec
Já n ZMAJKOVIČ
z Pezinka.
K tomuto vý znamnému životnému jubileu mu srdečne
blahoželá me a prajeme všetko najlepšie, ešte veľa zdravia a rodinnej pohody. Za všetko
mu ďakujú dcé ry Ľ udmila, Gabriela, syn Já n s rodinami, vš etky
vnú čatá a pravnú čatá .
Zá roveň si s vďakou, lá skou, ú ctou a
smú tkom v srdci
pripomíname nedožité 88. narodeniny našej drahej
matky
Anny ZMAJKOVIČ OVEJ, ktorá
ná s nečakane opustila v roku 1988.
Spomienka na ň u je však stá le živá .

Dň a 3.8. 2002
uplynú 2 roky, čo
ná s navždy opustil
ná š drahý manžel a
otec
Ing. Stanislav
ILLAVSKÝ .
S lá skou spomínajú
manželka a syn s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tichú spomienku.
Dň a 26. augusta
uplynie 5 rokov, čo
ná s navždy opustil
drahý manžel a otec
Ondrej BENE
Ď akujeme všetký m, ktorímu venujú tichú spomienku.
Manželka Elena, dcé ry Ružena
a Iveta s rodinami

kuje

Dň a 29.8. 2002
uplynie 15 rokov, čo
ná s navždy opustil
manžel, otec, svokor a dedko
Jaroslav Š TEVO
Za spomienku ďamanželka a syn s rodinou

Združenie občanov HILÁRKO
ďakuje sponzorský m firmá m,
Mestu Pezinok a rodiná m Kovačovskej, Hrbekovej, Vodná kovej,
Noskovičovej, Demovičovej a Jurá šovej, že prispeli k oživeniu tradície konania tanečný ch zá bav v peknom horskom prostredív lokalite U
Hilá ra.
Vďaka ich materiá lnej a osobnej
pomoci sa mohol na tomto kedysi
na zá bavy vyhľadá vanom mieste
uskutočniťJuniá les a Anna - Marta
bá l.
(mh)

Neoddeliteľnou sú časťou európskych dejín je aj obdobie krížový ch
vý prav do Svätej zeme, ktorý ch
cieľom bolo oslobodenie Kristovho
hrobu v Jeruzaleme z rú k pohanov
a jeho ná sledné udržanie kresťanmi. Menej zná my je už fakt, že na
krížový ch vý pravá ch sa vý znamnou mierou podieľalo aj Uhorské
krá ľovstvo a teda aj Slovensko. A
neboli to len jednotlivci, či malé
skupiny.
Počas tretej krížovej vý pravy,
ktorej vodcom bol slá vny rímskonemecký cisá r Fridrich I. Barbarosa vyslal uhorský krá ľBelo III. do
Svätej zeme vojenský oddiel, ktorému velil krá ľov mladšíbrat Gejza.
Je pravdepodobné, že v tejto vojenskej jednotke boli aj bojovníci z
ú zemia dnešného Slovenska. V
rá mci 5. krížovej vý pravy je už
ú časť Slová kov, ale najmä Pezinčanov neodškriepiteľná . Krížovú vý pravu vyhlá sil v roku 1213 pá pež Inocent III. bulou Quia maior.
Zá mienkou na jej vyhlá senie bolo
opevň ovanie hory Tá bor v tesnej
blízkosti Jeruzalema moslimami.
Účasťna vý prave, ktorej začiatok
bol stanovený na 1. jú na 1217
prisľú bili aj rytieri a panovníci Uhorska a Rakú ska. Uhorský panovník
Ondrej II. sa spočiatku zdrá hal pripojiť k tý m, ktoríprijali kríž, no neskôr ho politická situá cia v Uhorsku
i na blízkom vý chode a najmä pá pežovo presvedčovanie donú tili,
aby sa ku krížovej vý prave pridal.
Na finančné zabezpečenie vý pravy nariadil Ondrej II. zavedenie
mimoriadnych daní, ktoré sa dotkli
všetký ch obyvateľov Uhorského
krá ľovstva. Ondrejove križiacke

Michael Vician
Simon Bedná rik
Veronika Polyá ková
Matej Molná r
Ema Lysičanová
Martin Slezá k
Michal Petrík
Jakub Fleischhacker
Ester Mečková
Veronika Tuchyň ová
Michal Bilský
Maximiliá n Hará k
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Vladimír Halamíček a Martina Michalcová
Ing. Marek Š imočko a Andrea
Tradžíková
Norbert Ciller a Má ria Š pá niková
Ing. Juraj Beň ačka a Iveta Berkyová
Milan Macura a Katarína Pastuchová
Dezider Demovič a Ing. Miriam Bučeková
Rastislav Vanček a Anna Hluchaň ová

vojsko malo podľa kroniká ra Tomá ša Splitského viac ako desaťtisíc jazdcov.
Ondrej pôvodne plá noval ísť po
sú ši, smerom na Konštantínopol,
no neskôr svoje rozhodnutie zmenil
a rozhodol sa vyplá vaťs flotilou lodí
zo Splitu, kam dorazil na čele uhorského vojska 23. augusta 1217. Po
krá tkej zastá vke uhorskej vý pravy
na Cypre sa celé križiacke vojsko
zhromaždilo v polovici októbra v
Akkone. Okrem uhorského panovníka sa na 5. krížovej vý prave zú častnili rakú sky vojvoda Leopold
VI., bavorský vojvoda, cyperský
krá ľ a jeruzalemský krá ľ. Uhorského krá ľa Ondreja II. sprevá dzalo množstvo vý znamný ch hodnostá rov krajiny. Spolu s panovníkom odišli z Uhorska rá bsky biskup
Peter, já gerský biskup Tomá š, taverník (vysoký uhorský hospodá rsky krá ľovský ú radník) Dioný z,
hlavný stajník Demeter, hlavný koniar Ladislav, dvorský kancelá r Hugerinus, Rathold, syn palatína Jula,
župan Mikulá š a najmä župan Š ebuš zo Svätého Jura a Pezinka, syn
nitrianskeho župana Tomá ša.
Na zá klade informá cií, ktoré má me o vojenstve tej doby môžeme
predpokladať, že sa družina Š ebuša zo Sv. Jura a Pezinka skladala z
50 - 200 vojakov. Vzhľadom na to,
že sídlom Š ebušovho panstva boli
hrady v Pezinku a Jure môžeme
takmer s istotou povedať, že prevažnú časťŠ ebušový ch vojakov tvorili vojaci z posá dok prá ve týchto
hradov. Počas Ondrejovej prítomnosti vo Svätej zemi križiacke vojská podnikli tri bezvý znamné vý -

Peter Mikuškovič a Zuzana Kosová
Peter Č uhá k a Ing. Andrea Hujsiová
Ing. Ľubomír Maduda a Eva Vančeková

Veronika Penyaková , 74 r.
Jú lius Foltá n, 88 r.
Má ria Lačná , 80 r.
Jozef Fekete, 53 r.
Peter Milá t, 52 r.
Má ria Muocová , 88 r.
Jozef Hujbert, 85 r.
Juliana Kačá ková , 83 r.
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70-roč ní
Milan Krá lik
František Nitray
Miroslav Stojkovič
Irena Slezá ková
Oľga Valachovičová
Jozef Doluvodský
Leopoldína Valentová
Helena Slimá ková
František Raždík
Marta Slá viková

4.8.
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pravy, v obdobípo sviatku Všetký ch svätý ch 1217 do Nového roku
1218. Uhorský krá ľsa zú častnil iba
na prvej z nich.
Križiaci sa vydali na cestu v piatok 3. novembra 1217. Vojsko zamierilo na juhový chod, prešlo cez
vrch Gelboa a dostalo sa do Betá nie, kde stá l moslimský tá bor. Križiakom sa ho podarilo obsadiť bez
boja. Potom prekročili rieku Jordá n
a putovali po Galilei, vý chodný m
pobrežím Genezaretského jazera,
pričom si prezerali miesta pôsobenia Ježiša Krista a nakoniec sa cez
Galileu vrá tili do Akkonu. Priviedli
so sebou niekoľko zajatcov.
Sultá n al-Adil zatiaľ vyčká val v
Ajlune, pripravený odraziť ú tok na
Damask, a svojho syna al-Mu´azzama poslal kryťJeruzalem. V ďalších dvoch vý pravá ch mal rozhodujú ce slovo jeruzalemský krá ľ
Já n. Pokú sil sa zaú točiť na horu
Tá bor, ale neú spešne. Nasledujú ci
ú tok križiakov smeroval opäť do
Galiley, ale nič nepriniesol. Asi na
Nový rok malá skupinka uhorský ch
križiakov bez sú hlasu krá ľa naplá novala lú pežnú vý pravu do Bekay
no takmer všetci zahynuli v bú rke,
keď prechá dzali cez Libanon.
Ondrej sa neskôr vrá til do Akkonu
a rozhodol sa odísť späť do Uhorska. Odišiel aj napriek napomenutiam patriarchu a bol exkomunikovaný . Č asťuhorského vojska však
zostala vo Svätej zemi a neskôr sa
zú častnila na obliehaní Damietty
(má j 1218 - november 1219). Jednou z obetítohoto boja bol rá bsky
biskup Peter.
Peter Wittgrú ber

75-roč ní
Zuzana Treczková
Jozefína Gá novská
Emília Rajnerová
Michal Ď urká č
Matilda Ž užičová
Oľga Kurucová
Augustín Krasň anský
Má ria Guštafíková
Hermína Skovajsová
Oľga Č echová
80-roč ní
Vojtech Belay
Otília Lastovičková
Pavel Ondrá šek
Elena Demovičová
Emília Mlčú chová
90-roč né
Hermína Halá ková
Má ria Polkorá bová
91-roč ná
Rozá lia Korčeková
93-roč ná
Alžbeta Machá čková
95- roč ný
Já n Zmajkovič
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Rubriku Spoločenská kronika
sme zostavili z podkladov, ktoré
ná m poskytli oddelenie občianskych zá ležitostía matrika MsÚ
Pezinok.

