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V súlade s Koncepciou školstva v
Pezinku do roku 2006, ktorú prijalo
Mestské zastupiteľstvo vlani v decembri, iniciuje Rímskokatolícky
farský úrad v Pezinku spolu s Mestom Pezinkom prieskum na zistenie opodstatnenosti požiadavky
občanov mesta a okolia o zriadenie
cirkevnej základnej školy v Pezinku. Výsledky tohto prieskumu poslúžia ako podklad na podrobnejšie
zhodnotenie situácie a zaujatie
stanoviska zo strany mesta ako aj
zriaďovateľa, ktorým by bol Arcibiskupský úrad v Trnave.
Čisté dotazníky si môžete vyzdvihnúť na MsÚ v Pezinku v kancelárii prvého kontaktu na prízemí
alebo na farských úradoch v Pezinku a v Grinave. Vyplnený dotazník môžete odovzdať do 30. mája
2004 v kancelárii prvého kontaktu
na MsÚ alebo zaslať poštou na adresu: MsÚ, Radničné nám. 7, s
označením na obálke "PRIESKUM". Taktiež môžete dotazník

Dňa 2.4. 2004 uplynuli 2 roky, čo nás
navždy opustil manžel, otec, dedko
Ernest MAJTÁN.
Kto ste ho poznali
venujte mu tichú
spomienku. Smútiaca rodina.
Odišiel si tíško a niet ťa medzi
nami, v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 16. apríla
2004 uplynuli dva
roky, čo nás navždy
o p u st i l ma n ž e l ,
otec, svokor a dedko Milan
BARTONÍK.
Kto ste ho poznali,
prosíme, venujte mu tichú spomienku. Manželka a syn Jozef s rodinou.

Odišiel si z nášho života,
my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých,
čo ťa mali radi.
Dňa 1.5. 2004 uplynie 5 rokov, čo
nás opustil Milan SATKO.
Spomína manželka, dcéry Barbora, Dominika a príbuzní.
Osud nikdy nevráti, čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.
Dňa 4.5. 2004
uplynú 2 roky, čo
nás navždy opustila
naša milovaná mamička a babička
Rozália TIKOVÁ
z Pezinka.
Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Dcéra
Jarmila, syn Igor s rodinami.

l Nie sú naše, v súčasnosti fingujúce základné školy v Pezinku
dosť dobré, keď niektorí rodičia
vyšli s iniciatívou na zriadenie
cirkevnej základnej školy v našom meste?
Zdenko Sitka, farár farnosti Pezinok: - Iniciatívu na zriadenie cirkevnej základnej školy určite nemožno
chápať ako protest voči už existujúcim školám alebo reakciu na ich
kvalitu. Skôr tu ide o snahu využiť
právo, ktoré v našej spoločnosti
rodičia majú, aby si mohli vybrať
pre svoje deti takú školu, ktorá nielen poskytnutím vzdelania ale aj
prostredím, ktoré vytvorí, najlepšie
zodpovedá ich presvedčeniu a hodnotám, ktoré vyznávajú. Po stránke
odbornej, výchovno-vzdelávacej
musí aj cirkevná ZŠ spĺňať všetky
normy a predpisy Ministerstva školstva, teda poskytnúť plnohodnotné
vzdelanie tak, ako sa vyžaduje na
ostatných školách. Inak by ani nebola zaradená do siete škôl.
l Čo poskytuje cirkevná škola
navyše v porovnaní s inými?
Z. Sitka: - Snaží sa poskytnúť už
spomenuté prostredie preniknuté

kresťanským duchom, duchom
evanjeliovej slobody a lásky. Umožňuje deťom veriacich rodičov (vylúčení však nie sú ani neveriaci)
rozvíjať svoju osobnosť v duchu
kresťanského presvedčenia. Pomáha im získané vedomosti chápať vo svetle viery a dať ich do
súladu so svojou vierou. Predstavuje im také hodnoty života, ktoré
im umožnia nielen naplno sa zapojiť do života v pozemskej ľudskej
spoločnosti, ale aj pracovať na dosiahnutí vyšších cieľov života ku
ktorým sú povolaní krstom a začlenením do Cirkvi.
Význam cirkevnej školy pre veriacich a ich deti je zrejmý. V kontexte
mesta má takáto škola význam v
tom, že rozširuje ponuku škôl - poskytuje alternatívu výberu, čo je v
demokratickej spoločnosti veľmi
dôlež ité; podnecuje súťaživosť
medzi školami v kvalite, lebo záujem o žiaka zo strany škôl bude
stále rásť. Môže znamenať aj výmenu skúseností a vzájomne obohacujúci dialóg medzi školami, pedagógmi i samotnými žiakmi.
l Aký význam má zriadenie
školy pre naše mesto?
Oliver Solga, primátor: - Zriadenie a existencia cirkevnej základnej

školy rozšíri paletu škôl a vzdelávacích inštitúcií v našom meste a regióne. Obohatí ju nielen o novú kvalitu, ale aj duchovný rozmer osobností mladéhočloveka. Denne sme
atakovaní konzumným prostredím,
manipuláciou médiami a zámenou
ozajstných hodnôt za povrchný
prežitok. Predsa však mnohí z nás,
rodičia i učitelia, chcú našim deťom
ponúknuť aj iný spôsob života, inú
alternatívu. Tou dôležitou a nezastupiteľnou vo výchove a vzdelávaní je aj cirkevná škola.
l Ako môže byť mesto nápomocné pri vzniku takejto školy?
O. Solga: - Po jej zaradení do siete škôl ministerstvom školstva
bude mesto postupovať pri organizačnom a metodickom zaradení a
financovaní ako pri ostatných školách. Zatiaľ ešte nepadlo žiadne
rozhodnutie, je to plne v kompetencii Mestského zastupiteľstva. Nehovorilo sa ani o kompetenciách personálnych. Občanov však môžem
ubezpečiť, že vedenie mesta bude
hľadať také riešenia, ktoré by viedli
k naplneniu oprávnených požiadaviek občanov na vznik a fungovanie tohto typu školy. Termín jej
vzniku je najskôr september 2006.
(r)

Dňa 15.4. 2004
uplynulo 30 rokov,
čo nás navždy opustila naša drahá matka, babička a prababička Mária
ČECHOVIČOVÁ.
Kto ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú dcéry s rodinami.

Dňa 1.5. 2004 uplynie 15 rokov, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec a
dedko
Otto DEMOVIČ.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Kto ste ho poznali venujte mu prosím tichú spomienku.

Dňa 1. mája 2004
uplynie 9 rokov, čo
nás navždy opustil
Jaroslav
MIHALOVIČ.
Kto ste ho poznali,
venujte m u tichú
spomienku. Manželka Jožka, deti
Alenka a Jaroslav.

odovzdať v kanceláriach rímskokatolíckych úradov v Pezinku a Grinave do 30. mája 2004.

Prečo cirkevná škola?

Diana Krchnavá
Diana Rafaelová
Martin Morbacher
Laura Hrachovská
Nina Barošová
Adela Kovačičová
Sebastián Heriban
Nicolas Menyhart

13.1.
1.3.
2.3.
4.3.
11.3.
12.3.
15.3.
16.3.

Ondrej Szalay a Veronika Melicherová
Michal Čaputa a Vladimíra Kočnárová
Ing. Andrej Mikloš a Ing. Zuzana
Hríbiková
Miloš Noskovič a Zdenka Jendřejková
Igor Bojkovský a Veronika Ťažká
Martin Ondrovič a Erika Grancová
Ľuboš Štefík a Silvia Križanová

Štefan Bedecs
Pavlína Cichová
Ján Féder
Anna Fischerová
Miroslav Handreich
Ing. Štefan Chromický
Mária Kováčová
Mária Masarovičová
Albert Rehák
Jolana Strapáková
Irena Ševčíková
Ján Šipoš
Igor Tavaly
Karol Vanček

70-roční
Veronika Nevedelová
Vlasta Kikušová
Irena Vavrová
Jaroslav Ondrejkovič
Marianna Brunovská

64 r.
84 r.
62 r.
82 r.
38 r.
80 r.
82 r.
50 r.
75 r.
63 r.
76 r.
79 r.
54 r.
76 r.

3.4.
5.4.
6.4.
17.4.
24.4.

75-roční
Anna Kostelančiková
Cyril Klamo
Imrich Jackulák
Anton Ptačin
Irma Gašparovičová
Rudolf Biznár
MUDr. Xénia Vejborová
František Veselý
Jozef Polka
Božena Križanová
Hedviga Zaťková
80-roční
Mária Burešová
Mária Lopošová
Matilda Šmatlánková
Ignác Kubica
Hedviga Mojžišová
Anastázia Kočnárová
František Gavenčiak
Júlia Gogová
Mária Brišková
90-roční
Pavel Spusta
Irén Smoleň
Emília Krivošíková
91-ročný
Gabriel Fraňo
95-ročný
Štefan Kristín

3.4.
4.4.
11.4.
11.4.
13.4.
14.4.
17.4.
17.4.
19.4.
20.4.
22.4.
1.4.
1.4.
4.4.
7.4.
9.4.
10.4.
12.4.
23.4.
26.4.
5.4.
15.4.
24.4.
8.4.
6.4.

