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Dňa 5.2. 2004 uplynuli dva roky, čo nás
navždy opustil vo
svojich nedožitých
17 rokoch
Janko SERAFÍN.
S láskou a smútkom
v srdci spomína smútiaca rodina.
Chýbaš nám, veľmi...
Ďakujeme všetkým, ktorí mu s
nami venujú tichú spomienku.

Dňa 2. februára
uplynulo 11 rokov čo
nás navždy opustil
drahý manžel, otec a
dedko Ján PONIŠT.
S láskou spomínajú manželka a
dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.

V stredu 21. januára 2004 sme sa na pezinskom cintoríne navždy rozlúčili s našou dlhoročnou kolegyňou a priateľkou
Gabikou SERAFÍNOVOU, ktorá zomrela
po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 43
rokov svojho života.
Nezomrel ten, kto ostáva v našich srdciach.
Spomínajú kolegovia z MsÚ

Chceli by sme sa v mene smútiacej rodiny poďakovať za dôstojnú
smútočnú rozlúčku s našou najdrahšou a milovanou Gabikou SERAFÍNOVOU, ktorú dňa 21.1. 2004 vykonal pán kaplán rímsko-katolíckeho
úradu ako aj za príhovor pána primátora. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť. Vždy spomínala, že má dobrú rodinu, úprimných, milých
a chápavých priateľov a spolupracovníkov. Chýbaš... nezabudneme
nikdy, ostávaš navždy v našich spomienkach.
Manžel Ján a dcéra Lenka

Odišla si náhle, nečakane a na rozlúčku nebol čas, tvoj odchod zabolel
všetkých nás. Chceli by sme zastaviť tú chvíľu a späť vrátiť čas, pre
nás si však nezomrela, ale spomienky na teba zostanú navždy v nás.
Dňa 20. februára
2004 uplynulo 10
rokov, čo nás navždy opustila naša
drahá matka, babička a prababička
Mária
KLANDUCHOVÁ.
Kto ste ju poznali,
venujte jej prosím tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Zavrel oči
srdce prestalo biť,
musel zomrieť
aj keď tak veľmi
chcel žiť.
Dňa 28. februára
2004 uplynú 2 bolestné roky, čo nás
navždy opustil náš
milovaný manžel,
otec, svokor a deduško staviteľ
Stanislav
MIŠKOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka Mária a synovia s rodinami.

Dňa 16. marca
uplynie 10 rokov, čo
nás navždy opustil
náš drahý Jozef
HANDREICH.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Nezomrel ten,
kto v srdciach ostáva.

Vo štvrtok 12. februára sme sa i my spolupracovníci z Mestského úradu, ako i
kamaráti, rovesníci a známi rozlúčili poslednýkrát so Severínom SANDTNEROM, dlhoročným riaditeľom Podniku
bytových služieb. Svoju neľahkú a často
i nevďačnú prácu vykonával rád a v prospech občanov nášho mesta. Patrí mu za
to naša vďaka i nehynúca spomienka na
dobrého človeka.
Kolegovia z MsÚ a PBS

Dňa 12.2. 2004 sme odprevadili na poslednej ceste nášho najdrahšieho Severína SANDTNERA.
Ďakujeme rodine, priateľom, kolegom, známym a zástupcom Mestského úradu v Pezinku za slová sústrasti a kvetinové dary.
Manželka a deti

Lukáš Ivan
Nina Lišková
Emma Čaputová
Šimon Prónay
Tomáš Krútek
Karolína Kanková
Tomáš Martin Monsberger
Alex Sibyla
Diana Hoďová
Jakub Šrámek
Nina Kergueris
Laura Fraithová

2.1.
5.1.
10.1.
10.1.
11.1.
13.1.
15.1.
16.1.
20.1.
23.1.
24.1.
25.1.

Alexander Setnický a Jana Wittgrúberová
Pavol Šuška a Eva Matiašovská

Roman Blahušiak
Soňa Danišová
Štefan Demovič
Hermína Haláková
Helena Hankerová
Vladimír Hasprun
Jolana Hotová
Milan Hovorka
Ivan Krištofič
Ján Majtán
Ján Novák
Gabriela Serafínová
Ludevít Šindler
Ľudmila Váleková
Rafael Vaškovič
Viktória Wittgrúberová

30 r.
31 r.
54 r.
91 r.
80 r.
54 r.
85 r.
82 r.
55 r.
75 r.
81 r.
42 r.
72 r.
80 r.
53 r.
87 r.

Dňa 21.1. 2004 sme sa navždy
rozlúčili s našou mamičkou
Jolankou HOTOVOU,
učiteľkou v dôchodku. Ďakujeme
všetkým súcitným spoluobčanom
za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktoré zmiernili náš hlboký
žiaľ.
Smútiaca rodina
Srdečná vďaka za
účasť a prejavy sústrasti všetkým priateľom a známym,
ktorí sa zúčastnili na
poslednej rozlúčke s
našim drahým
Štefanom DEMOVIČOM,
ktorý zomrel po tragickej nehode
dňa 9.1. 2004. Smútiaca rodina

Aktivita učiteľov na Základnej
škole Holubyho ul. sa prejavila aj pri
vypracovávaní projektov, ktoré
nám schválila Malokarpatská komunitná nadácia REVIA.
Vďaka finančnej podpore 4000
korún sme mohli v decembri 2003
založiť Fit klub Zea. Cieľom klubu je
zlepšiť zdravotný stav žiakov cvičením s fit loptami, zameraným na
posilňovanie chrbtového svalstva.
Sumu 3000 korún nám REVIA
poskytla na projekt Šport do škôl. Z
dotácie sme zakúpili buzoly a kompasy pre krúžok orientačného behu. Chceme tým pomôcť žiakom pri
príprave na mestské a okresné
súťaže.
Vďaka nadácii sme mohli kúpiť aj
multimediálny počítač, ktorým rozšírime počítačovú učebňu. Budú ho
využívať nielen žiaci ale aj učitelia.
Chceme poďakovať nadácii REVIA za doterajšiu pomoc a tešíme
sa na ďalšiu spoluprácu.
Vedenie ZŠ

Rozália Žaliová
Valéria Fakundínyová
Anna Axamitová
Eduard Kinder
Helena Vernerová
Pavel Jačianský

7.2.
9.2.
17.2.
18.2.
23.2.
28.2.

75-roční
Andrej Antalec
Jozefína Šipošová
Jaroslava Súkeníková
Jozefa Slimáková
Jozef Tahotný
Mária Borišová

10.2.
16.2.
17.2.
18.2.
18.2.
23.2.

80-roční
Mária Pukančíková
Agáta Peťková
Jozef Radič

2.2.
4.2.
15.2.

85-roční
Emília Juríková

2.2.

93-ročný
Dr. Ján Rybár

1.2.

70-roční
Ján Kips
Emília Satková

5.2.
6.2.

