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Pezinč anku Š tefániu Galvánkovú zatkla 5. augusta 1955 Štátna
bezpeč nosť (ŠtB). Krajský sú d ju
odsú dil za velezradu a vyzvedač stvo na 13 rokov. Po odvolaní na
Najvyš š om sú de, po
neslýchanom surovom
v y š e tro v a ní n e vydržala vo väzení a 18.
jú la 1956 v Nápravno-výchovnom
zariadení Praha-Pankrác zomrela. Potom ju hodili do spoloč ného
hrobu v Ď ábliciach.
Generálna prokuratú ra v
Prahe odmietla prevezenie jej
ostatkov do rodiska, sú hlasila

iba s ich exhumáciou a osobitným pochovaním v Ď ábliciach.
Po zamatovej revolú cii v roku
1991 Š tefániu Galvánkovú ako
politickú väzenkyňu rehabilitovali. O rok neskô r v decembri 1992 ju sestra
Margita Bencovádala
previezť z Prahy do
Bratislavy na ružinovskýcintorín.
Jej meno sa nachádza na Pamätnej tabuli umuč ených obetí
komunistického režimu na cintoríne v Ružinove.
PhD. RNDr. Margita Bencová

Ryž ovanie zlata lákalo deti i dospelých.

Obč ianske združenie Karpaty
Slovakia v spolupráci s KC Pezinok
usporiadalo v dňoch 17. a 18. augusta v Dome kultú ry 8. roč ník Pezinského Permoníka.
Okrem tradič nej výstavy a burzy
minerálov, fosílií a drahých kameňov organizátori na č ele s Jirkom Vitáloš om pripravili premietanie filmu Na baňu klopajú . Š irokej
verejnosti dali tiež na vedomie založenie Malokarpatského baníckeho spolku, ktorý naposledy vyvíjal č innosť v roku 1986. V tomto
roku spolok obnovil svoju č innosť.
Uskutoč nili sa tiež prednáš ky a
výstavy fotografií zo života baníkov
pô sobiacich v Malých Karpatoch.
(mo)

Po minuloroč nej premiére, keďsa mesto Pezinok prvýkrát zú č astnilo
na festivale banských historických miest a obcí známom pod názvom
Salamandrové dni, sa do Banskej Š tiavnice chystádelegácia náš ho
mesta aj v tomto roku. Naš ich reprezentantov 13. septembra povedie
primátor mesta Ivan Pessel. Kým minulý rok ho sprevádzali iba dvaja
pezinskí baníci, tohto roku ich bude viac. Podporiť v sprievode svojich
baníckych spoluobč anov vyhrávaním do kroku sa chystái dychová
hudba Cajlané. Záujemcovia o ú č asť na tomto podujatí (hlavne z radov
baníkov) sa mô žu prihlásiť na Mestskom ú rade, č . dv. 6, tel. 6901 102.
Odchod autobusu je na poludnie 13. septembra a návrat v ten istý deň
pred polnocou.
(EL)

Predajná výstava drahých
kameňov.

Na poč esť 335. výroč ia narodenia pezinského rodáka, známeho barokového maliara Jána Kupeckého sa uskutoč ní v septembri v Kultú rnom centre v Pezinku výstava sú ťažných prác mladých portrétistov zo š tyroch krajín - Rakú ska, Maďarska, Česka a Slovenska. Ide už o tretie podujatie
tohto druhu. Vernisáž výstavy spojenás vyhlásením výsledkov sú ťaže sa
uskutoč ní vo š tvrtok 5. septembra o 17. hodine v minigalérii Kultú rneho
centra. O výbere laureátov rozhoduje odbornáporota vedenáOliverom
Solgom, ktorý je kurátorom výstavy. Výstava potrvádo 27. septembra
2002.
(EL)

(Dokonč enie z 1. strany)

Niektoré problémy spô sobilo i to,
že vykonávacie predpisy k postupu
pri delimitácii ministerstva š kolstva
a financií odovzdali na nižš ie č lánky
veľmi neskoro.
Stále nedorieš ené sú otázky rozpoč tu. Mesto preberá zariadenia
neoddĺ
žené. Nie sú uhradené ani
záväzky za I. polrok t.r., ktoré v Pezinku sú zhruba 1,8 - 2 milióny Sk.
Aj keď š tát sľubuje, že k oddlženiu
príde, zatiaľsa tak nestalo. Ako to
bude v II. polroku, to nikto nevie.
V niektorých š kolách chýbajú tiež
revízne správy o vyhovujú com
stave elektrických, plynových a prenosných zariadení ako aj hromozvodov, výťahov, tlakových nádob.
Nerobilo sa to pre nedostatok peňazí. Toto treba vš ak dorieš iť, aby sa
deti pohybovali v bezpeč nom prostredí.

"Ak budeme chcieť, aby tieto zariadenia fungovali, budeme ich musieť financovať z mestského rozpoč tu, ale my sme s takýmito výdavkami nerátali. Nemô žeme vš ak
dopustiť, aby dodávatelia energií
(elektrina, plyn, voda) naš e š koly
pre neuhrádzanie faktú r odpojili",
povedal nám I. Pessel. Mesto chce
tieto veci rieš iť korektne, ale takýto
postup sa oč akáva aj od š tátu. Nemožno predsa preniesť zodpovednosť za financovanie na samosprávu, ktorej potom budú chýbať peniaze na rozvojové programy.
Problémom je i to, že delimitované zariadenia majú v rozpoč toch
predpísané príjmy v celkovom objeme 2,6 milióna Sk. To nie je
schopnánaplniť žiadna š kola. Ale
vo výdavkovej č asti sa s týmito príjmami už ráta, o to dostanú od š tátu
do rozpoč tu menej. Mesto to chce

Veteran car club Pezinok usporiada v nedeľu 29. septembra III. roč ník motoristického podujatia POSLEDNÉ TANKOVANIE. Stretnutie
majiteľov historických vozidiel bude
vyvrcholením tohtoroč nej sezóny.
Zraz ú č astníkov je o 8.00 pred
Zámockou vinárňou, kde bude do
10.00 hod. prezentácia a výstava
ú č astníckych vozidiel. Š tart je o
10.30. Trať pretekov povedie ulicami mesta s cieľom v kameňolome, kde bude i jazda zruč nosti a
vyhodnotenie.
(fh)

na ministerstve financií rozporovať,
pretože nie je možné š kolám predpisovať príjmy z náhodných zdrojov.
Vážnym problémom pri finanč nom zabezpeč ení, podľa primátora,
je to, že neprebehla reforma daňového systému a neboli jednoznač ne
stanovené podmienky pre tvorbu
príjmovej č asti rozpoč tu z podielových daní. To by umožnilo dlhodobo
rozpoč tovať a pripravovať prognózy
dobudovania š kolských zariadení.
Mesto pripravuje v septembri novelu rozpoč tu na tento rok, kde by
sa mali objaviť aj niektoré veci,
ktoré budú sú visieť s financovaním
š kô l.
Keďže mesto másvoju ekonomickú stabilitu, v Pezinku nehrozí,
ako nám potvrdil primátor, že by v
septembri brány š kô l ostali zatvorené.
Milan Oravec

Drahí rodič ia, váš svadobný
deň je v pozlátenom rámč eku.
Toľko rokov spolu mať po svojom boku milovaného č loveka,
znáš ať s ním radosti i starosti,
byť jeden druhému v živote oporou, plodiť ovocie, ktoré sa nikde
neurodí, to je snom každého z
nás.
Dňa 18. augusta oslá vili 55.
výroč ie sobá š a manž elia
Oľ ga a Jozef Kurucovci.
Touto cestou zlatému páru
prajeme eš te veľa zdravia a
š ťastia na spoloč nej ceste životom. Ku gratulácii sa pripájajú
vš etky deti, vnú č atá, pravnú č atáa celározvetvenárodina.
Ď akujeme vám zlatí rodič ia,
ďakujeme vám zlatíľudia.

Srdeč ne chceme poďakovať
kolektívu lekárok, sestrič iek a
oš etrovateliek na internom oddelení v nemocnici v Modre, pod
vedením pani primárky Noskovič ovej za príkladnú starostlivosť o pána Jána HRDINU v jú li
2002.
Manž elka a dcé ra

