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V dňoch 13. a 14. novembra sa
konal v Pezinku V. ročník Festivalu
Eugena Suchoňa. Organizovala ho
miestna Základná umelecká škola
za podpory mesta Pezinka, Kultúrneho centra a mnohých sponzorov a
našich priaznivcov, ktorým patrí
naša vďaka.
Stredobodom boli dva festivalové
koncerty na ktorých odznela hudba
v podaní najúspešnejších detí zo
základných umeleckých škôl z celého Slovenska. Vystúpili deti z Lipian, Sabinova, Košíc, Giraltoviec,
Lučenca, Martina, Turčianskych

Teplíc, Dunajskej Stredy, Modry,
Senca, Bratislavy i Pezinka. Boli to
deti, ktoré už majú za sebou
víťazstvá na národných interpretačných súťažiach.
O cenu laureáta sa uchádzalo 32
účinkujúcich z 24 ZUŠ. Laureátkou
sa stala Hanka Zigová, huslistka zo
ZUŠ Modra a jej pani učiteľka Jana
Spálová. Výkon tejto mladej huslistky jednoznačne oslovil nielen
odbornú porotu. Veraciniho Largo
ožilo, dýchalo, malo ťah - to sú
znaky zrelej interpretácie a talentu a
ešte čosi navyše.

Slávnostné inštalovanie busty Eugena Suchoňa v ZUŠ v Pezinku.

Bratislavský samosprávny kraj a
Malokarpatské osvetové stredisko v
Modre vás pozývajú na súťaž amatérskych spevákov populárnej piesne Malokarpatský slávik 2003, ktorá
sa uskutoční 30. novembra o 15.00
hod. v Kultúrnom dome v Slovenskom Grobe. Hudobný hosť: Gizka
Oňová.
(mč)

Základná škola Kupeckého ul.
v Pezinku oznamuje, že v rámci
projektu Otvorená škola ponúka
verejnosti prístup na internet v
počítačovej učebni na škole.
Víkendový Internetový klub
bude otvorený v sobotu od
16. do 20. hod. v týchto termínoch: 29.11., 6.12., 13.12.
2003, 10.1. a 17.1. 2004.
(ts)

Budovanie detských ihrísk, podpora športových podujatí, tvorivých
dielní, aktivít detí, divadelného festivalu, festivalu chrámových zborov, prezentácii vín a regiónu, rekonštrukcií historických objektov,
pomoc sociálnym skupinám, starostlivosť o životné prostredie - to
sú akcie, ktoré sa uskutočnili s podporou Malokarpatskej komunitnej
nadácie REVIA.
V tejto podpore dobrovoľníckych
neziskových aktivít obyvateľov v
regióne chce nadácia REVIA i naďalej pokračovať.
Spoločnosti Orange Slovensko a
Slovenská sporiteľňa ponúkli finančné prostriedky na podporu
myšlienky darovania prostredníctvom Klubu darcov. Ide o klub fyzických osôb, ktoré sa rozhodnú daro-

Tohtoročný festival potvrdil stúpajúci kvalitatívny trend v hudobnej
interpretácii. Mnohé výkony vyvolávali obdiv a mali punc zrelosti. V
tomto kontexte nebolo porazených.
Za pozornosť stoja určite i sprievodné akcie. V priestoroch našej
školy sme nainštalovali bustu Eugena Suchoňa, ktorú nám darovali
Marián a Lenka Suchoňovci. Bolo to
priateľské až intímne stretnutie
okolo maestra, kde zaznelo Nox et
solitudo v podaní Evy Matiašovskej.
Pekné chvíle sme zažili pri rozprávaní o E. Suchoňovi. Svoje spomienky nám zverili muzikologička
Ľuba Ballová a Lenka Suchoňová.
Detský muzikál v podaní divadielka Motýľ, ktorý mali možnosť
uzrieť účastníci festivalu i deti niektorých základných a materských škôl
by si zaslúžil svoju vlastnú recenziu.
Verím, že na to bude ešte príležitosť.
Záver festivalu patril malej pezinskej premiére Suchoňovho Vyvolávaní jara v interpretácii zboru Cenens z Bratislavy.
V. ročník Festivalu Eugena Suchoňa potvrdil, že naša vízia, aby sa
toto podujatie stalo prestížnym hudobným podujatím na Slovensku
pre najmladšie talenty, sa začína
napĺňať.
Mária Vaneková
riaditeľka školy

vať finančný obnos na projekty obyvateľov. Ak niekto daruje 1000 Sk,
rovnakou sumou prispejú aj
Orange Slovensko a Slovenská
sporiteľňa. Maximálna suma
oboch spoločností na jedného
darcu je 5000 Sk a 50 000 Sk na
jednu komunitnú nadáciu.
Vyzbierané finančné prostriedky
zostanú v regióne a použijú sa na
potreby obyvateľov, na ich neziskové projekty. Projekt bude trvať do
augusta 2004, výber podporených
projektov sa uskutoční v septembri.
Finančný príspevok darcovia
môžu poslať na číslo účtu
0182134287/0900. Bližšie informácie vám poskytnú na infolinke
0905 960 797.
Malokarpatská nadácia REVIA

V Dome kultúry sa v uplynulých dňoch uskutočnila
výstava breznianskeho fotografa Jaroslava Šurinu.
Tento autor nie je v Pezinku neznámy, bola to už jeho
tretia výstava za posledné roky, všetko fotografií z
ciest po Francúzsku. Námetom tej poslednej bola nádherná príroda južnej časti - Provence. J. Šurina opäť
potvrdil, že je vnímavý človek, ktorý dokáže krásu
okolo seba nielen objaviť, ale ju aj zaujímavo umelecky stvárniť.
Na vernisáž priviedol svojho priateľa Daniela Compagnona z francúzskeho Mendonu. Tento Francúz je
dlhoročným obdivovateľom našej krajiny a propagátorom slovenskej kultúry. Vo svojej domovine vedie
folklórny súbor Nádeje. V Pezinku sa predstavil zna- Zľava: Daniel Compagnon, Jaroslav Šurina a riadite ľka
menitou hrou na fujare a harmonike.
(mo) KC Ingrid Noskovičová.

Prváčikovia zo Základnej školy
na Fándlyho ulici v Pezinku vás
pozývajú na tradičné rozsvietenie
vianočného stromčeka spojené s
krátkym kultúrnym programom pod
názvom Sviečky lásky v každom z
nás. Tých pár krásnych chvíľ 5.
decembra 2003 o 9.00 hod. v priestoroch školy stojí za to, aby ste vy rodičia, starí rodičia a priatelia
školy pozvanie prijali.
(mm)

Nakrúcanie populárnej zábavnej
relácie Markízy Dereš sa presunulo v novembri z Trnavského divadla do Domu kultúry v Pezinku.
Pred zaplneným hľadiskom divadelnej sály dvojica humoristov Oliver Andrássy a Elena Vacvalová
uviedla hosťa - mladú poslankyňu
Národnej rady za HZDS Dianu Dubovskú.
V Pezinku sa bude do konca roka
nakrúcať ešte jedna relácia, potom
sa presunie do nitrianskeho divadla.
(mo)

Pri príležitosti 30. výročia úmrtia
rímsko-katolíckeho kňaza a publicistu Juraja Kozu Matejova, ktorý
zomrel v Charitnom dome v Pezinku, sa uskutoční 17. decembra spomienkové stretnutie. Zraz účastníkov je o 15. hod. pred mestským
cintorínom. Po položení kvetov
bude program pokračovať v priestoroch Starej radnice prednáškou o
živote J. Kozu Matejova a spomienkou žijúcej pamätníčky naň- ho.
Koordinátorom podujatia je Peter
Sandtner.
(EL)

V minulom čísle na stranách 6. a
7. si iste pozorní čitatelia všimli
chyby - nedokončené texty v niektorých materiáloch, ktoré vznikli v
bratislavskej tlačiarni pri tzv. osvite
- prenose strán z počítača na filmy.
Za nepríjemné chyby, ktoré nastali na technickom zariadení sa
ospravedlňujeme.
Osobitne sa ospravedlňujeme
autorom príspevkov Františkovi
Féderovi (Na Katarínu pri dychovke) a Júliusovi Vavákovi (Keltské a
dácke mince z Pezinka), ktorých
mená pod článkom chýbali.
Úplné texty posledných viet:
- v článku Pezinok žil českým humorom: Organizátori si taktiež
veľmi cenia mediálnych partnerov.
- v článku Keltské a dácke mince z
Pezinka: Tí, ktorí zostali, sa spolu s
inými keltskými kmeňmi a Dákmi
dočkali príchodu Germánov a Rimanov.
- v článku Výročie úmrtia F. Moravčíka: Samostatne vystavoval v
rodnom dome Jána Kupeckého.
Redakcia

