V sobotu 9. decembra usporiadal Malokarpatský banícky spolok v Pezinku v priestoroch Domu kultúry šachtág. Koná sa vždy v období, keď
má sviatok Barbora, ktorá je patrónkou baníkov. Bol to už piaty pezinský
šachtág, organizovať ho začali v roku 2002.
Šachtág sa riadi pravidlami, na ich dodržiavanie dbajú funkcionári –
prezídium, kontrárium, fuchsmajor. Na podujatí býva vždy veselo, prijímajú nových členov, ktorí skáču cez kožu, po celý čas sa popíja pivo,
ktoré je hlavným nápojom. V tomto roku do baníckeho spolku pribudlo
šesť nových členov, všetci museli skočiť cez kožu. Boli medzi nimi Daniel
Novák, Ivan Rybárik, Dušan Vojtek, Peter Kružlík, Zuzana Slezáková a
čestné členstvo získal aj hosť šachtágu – minister hospodárstva SR
Ľubomír Jahnátek.
V tomto roku oceňovali aj najaktívnejších členov, z rúk ministra
Jahnátka čestné medaily prevzali Jirko Vitáloš, Zuzana Slezáková a Štefan Figura.
Náš Malokarpatský banícky spolok patrí k aktívnym spolkom, jehočlenovia sa zúčastňujú na viacerých podujatiach v Pezinku, ale aj v ostatných
slovenských baníckych mestách. Prvý banícky spolok vznikol v Banskej
Štiavnici, v súčasnosti je ich na Slovensku dvanásť.
Spolky udržiavajú
banícku tradíciu,
aj napriek tomu,
že na viacerých
miestach, rovnako ako v Pezinku,
sa už neťaží a
bane zatvorili.
Ťažba antimonitu v Pezinku
skončila v roku
1992.
(mo)

Vitaj vitaj nový rôčik,
(v polohe sme zoči-voči).
Čakáme ťa vždy s napätím
a obnoveným ocenením.
Nielen dobrá myseľ. Iba
dôvetok znie: žiadna chyba!
Zadosťučiniť vždy chceme
všetkým ľuďom tejto Zeme.
Blizny hodnôt želajme si
– nájdeme ich v sebe kdesi.
Humanita nech cielene
(bárs blikato) vodí denne.
Nech to neznie čoby chcenie
v mravných normách chytráčenie.
Do hlbiny vnútra – rázne
vnárať sa v ňu hravo zvážme.
Vykročme si štýlom nežným
nech nás nič viac nesprízemní.
Kiežby – bodaj s vôňou jari –
našim cieľom svetlo žiari!
Jozef Aulitis

Mesto Pezinok v spolupráci s
Kultúrnym centrom vyhlasuje 15.
ročník literárnej súťaže O cenu
primátora Pezinka.
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci
základných škôl a študenti stredných škôl na území mesta alebo
ktorí majú v Pezinku trvalé bydlisko. Súťažné práce nie sú obmedzené žánrovo, musia byť pôvodné, môžu mať pôvod v písomných
kontrolných prácach. Podmienkou
zaradenia do hodnotenia je doručenie súťažných prác v troch
strojom (počítačom) písaných
exemplároch v slovenskom jazyku
do 31. 3. 2007 na adresu Kultúrne
centrum, Holubyho 42, 902 01 Pezinok. Súťaž je anonymná, pri každom texte treba uviesť namiesto
mena a adresy heslo. V priloženej
zalepenej obálke, označenej rovnakým heslom, sa uvedie meno
autora, jeho adresa, dátum naro-

Srdečne ďakujeme všetkým
našim darcom, dobrovoľníkom,
priaznivcom a sympatizantom
za finančné dary, príspevky do
nadačných fondov, za materiálnu podporu, za poskytnuté
služby a pomoc, za zrealizované projekty, za prejavenú dôveru a morálnu podporu.

V piatok 24. novembra usporiadala Základná umelecká škola E.
Suchoňa v Pezinku koncert venovaný nedožitým 100. narodeninám pezinského rodáka, dirigenta, hudobného skladateľa a pedagóga prof. Dr. h.c. Ľudovíta Rajtera.
V duchu odkazu majstra Ľ. Rajtera, šíriť diela slovenských hudobných skladateľov, bol program koncertu zostavený zo skladieb pre deti
slovenských hudobných tvorcov.
Slávnosť svojou návštevou poctila aj manželka Ľ. Rajtera Alžbeta
Rajterová. Hosťom programu bol spevácky zbor Ad Una Corda, ktorého vystúpenie bolo dôstojným zavŕšením koncertu. V jeho podaní
zaznela aj nádherná zborová skladba majstra Rajtera Justorum animae.
(ZA)

denia a škola, ktorú navštevuje.
Stredoškoláci pripoja k heslu symbol ,,SŠ", žiaci základných škôl
symbol ,,ZŠ". Obálky s heslami
budú otvorené až po vyhodnotení
súťaže.
Súťažné práce bude hodnotiť
odborná porota vymenovaná primátorom. Súťaž sa hodnotí osobitne v každej kategórii ZŠ a SŠ v
žánroch poézia a próza. Všetky
vyhodnotené súťažné práce budú
odmenené vecnou cenou. Najlepšie práce budú uverejnené v mesačníku Pezinčan a na www.pezinok.sk.
Vyhlásenie výsledkov literárnej
súťaže O cenu primátora sa uskutoční 30. 5. 2007 v obradnej sieni
Mestského úradu. Organizačným
zabezpečením súťaže je poverená Daniela Debnárová z Kultúrneho centra, Holubyho 42, tel.
033/641 3933.
(EL)

Na krásne pokoja sviatky prijmite pozdrav náš krátky.
Prežite chvíle vianočné v radosti, láske, spoločne.
Novoročný prípitok nech vám je na úžitok,
nech vám dodá veľa síl, aby žiaľ vás neťažil.
Nech sa smútky, trápenia, na radosti premenia,
nech vás bolesť nezradí, to je naším želaním.
Nech vás v novom roku stretnú na každom kroku
iba príjemné veci aké si prajeme všetci.
František Féder, predseda spolku
dychovej hudby Cajlané

Pozývame vás na XIII. Ples farnosti Pezinok, ktorý sa uskutoční v
piatok 16. februára 2007 v Dome
kultúry v Pezinku. Začiatok plesu
je o 19.00 hodine. Do tanca a na
počúvanie budú hrať moravská
dychová hudba Túfaranka, hudobná skupina Rytmik a country
kapela Bukasový masív. Vstupné:
v hlavnej sále 300 Sk, vo foyeri
250 Sk. Vstupenky si môžete zakúpiť od 3. januára u Františka Fédera, Farská 7, Pezinok, tel. 0905
342 261. Kúpou vstupenky, lístkov
do tomboly a občerstvenia v bufete počas plesu prispejete na
opravu Farského kostola.
František Féder

Pezinský chrámový zbor Ad Una
Corda absolvoval na tretiu adventnú sobotu adventný koncert v
maďarskom partnerskom meste
Mosonmagyaróvári.
(r)

