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V minulý ch dň och dali do už í
vania novú administratí
vnu budovu pezinskej stavebnej firmy BATEA (popri ceste smerom na Vinič né). V areáli,
ktorý firma budovala od roku 1998, sa nachádza aj vý robň a plastový ch a
hlinikový ch okien, garáž e a dielne.
BATEA zamestnáva 70 pracovní
kov. Okrem vý stavby rodinný ch domov realizovali aj väč šie stavby ako sú Tatra banka na Továrenskej ulici a
rekonštrukcia budov bý valého Tuzexu na Rož ň avskej ulici v Bratislave,
viaceré stavby FIDESu, č erpacia stanica v Sládkovič ove a iné.
(mo)

V poradí druhé stretnutie milovníkov Malých Karpá t a Klubu
priateľov turistickej rozhľadne
sa uskutoč ní 1. januá ra 2003 o
13.00 hod. na Veľkej Homoli.
Prezentá cia s "kvapkami slnka"
z vínorodých svahov, nad ktorými
rozhľadňa dominuje, je vítaná .
Heslo: Pohyb, dobrý humor a pohár ví
na denne.
Organizá tori z Modry a Pezinka
Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku prijme do zamestnania
psychológa, lieč ebného pedagóga alebo sociá lneho pracovníka s ná stupom od 1.2.
2003.
Krá tky pracovný životopis zaš lite na kontaktnú adresu do
10.1. 2003.
Kontaktná adresa: Centrum
výchovnej a psychologickej prevencie, Cajlanská 95, Pezinok
902 01, tel./fax: 033/640 4388, email: PrevenciaAD@nextra.sk.

Ná vš tevníci prichá dzajú do
mú zeí z rô znych dô vodov. Navš tíviť stá le expozície, premenlivé výstavy alebo aj so š tudijnými zá mermi. Ale prichá dzajú tiežná vš tevníci, aby obohatili nielen seba, ale i
samotné mú zeum a doplnili zbierkový fond vzá cnymi predmetmi,
spomienkami, dokumentmi a tým
doplnili históriu novými poznatkami
a informá ciami. V jedno odpoludnie
takto skromne zavítala do Malokarpatského mú zea pani Oľga Grígeľová , žijú ca v Bratislave, s ponukou fotografií a dokumentov o živote svojho prapredka Vojtecha
Schellbergera, ktorý žil v Pezinku
v prvých desaťročiach minulého
storočia. A tým sa začal príbeh odkrývania života jednej rodiny v Pezinku. Rodiny, ktorá žila na železničnej stanici, pretože spomínaný
Vojtech Schellberger bol hlavným
oficiá lom československých drá h tejto
v minulosti peknej
malej staničky v
Pezinku.
Predkovia rodu
Schellberger pochá dzajú z Kruš ných hô r, Vojtech
Schellberger sa narodil v roku 1887 v
Garadne a zomrel
roku 1931 v Pezinku, kde je aj pochovaný. V deň pohrebu podľa spomienok O. Grígeľovej
na poslednú rozlú čku pískali vš etky
rýchliky, ktoré prechá dzali cez stanicu v Pezinku. Jeho
manželkou bola
Margita Szkladá nyio vá (18 87 1954) a mali spolu
osem detí. Schellbergerove želez-

Tradičné ľudovoumelecké vianočné
trhy v Pezinku sa tento
rok uskutočnili v Mestskej vinotéke a na Radničnom ná mestí. Ná vš tevníci si tu mohli počas troch dní od drobných výrobcov zakú piť
vianočné ozdoby, darčeky a rozvoniavajú ce
dobroty. Ľudoví umelci z ná š ho regiónu ponú kali keramické a drevené výrobky, pestrofarebné sviečky a
svietniky, medovníky,
oblá tky a iné.

ničné začiatky sa spá jajú so železnicou v Bá novciach nad Bebravou,
neskô r v roku 1917 získal miesto
na stanici v Pezinku. Spočiatku
pracoval ako pokladník a neskô r
ako prednosta stanice. Toto sú
približne zá kladné ú daje k životu
tejto osobnosti žijú cej v Pezinku.
Fotografie, ktoré darovala O. Grígeľová mú zeu vš ak rozprá vajú
ď alš ie príbehy života hlavného oficiá la, jeho rodiny a priateľov v Pezinku. Jeho rodina a on sá m rá d
navš tevovali prírodu, bol vá š nivým
poľovníkom. Fotografie prírodných
zá kutí a výletov s piknikmi v Malých
Karpatoch otvá rajú zabudnutú radosť pezinskej meš tianskej spoločnosti vo voľnom čase. Samozrejme, že pri týchto stretnutiach nechýbala fľaš a vína, hudba a
rozbehané deti po lese. Ž ivot na
stanici bol pre deti V. Schellbergera
veľmi pestrý. Fotografia veselých
detí (Bélu a Tibora) na parnom
ruš ni tiežrozprá va sama za seba.
Fotografický archív rodiny Schellbergerovcov ako sú časť zbierkových predmetov Malokarpatského
mú zea v Pezinku otvá ra zabudnutú históriu nielen tejto rodiny v
Pezinku, ale aj samotný život na
pezinskej stanici. Pani Grígeľová a
jej rodina tak prispela k doplneniu
histórie života na stanici v rokoch
1917 - 1931, ktorá nebola doteraz v
pozornosti historikov Pezinka.
Veľmi ma mrzí a určite nielen
mňa, že stanica v Pezinku je dnes
jednou z najhorš ie vyzerajú cich
železničných staníc na Slovensku.
A určite ani tento výzor prvej budovy s ktorou sa zozná mi vstupujú ci do mesta, neprispieva k prílevu
nových ná vš tevníkov do mesta
Pezinka, ktoré ponú ka takú bohatú
históriu a krá su.
Vladimíra Büngerová
Malokarpatské múzeum
v Pezinku

