Chcem napísať o jednom malom
karnevale, ktorý bol v jednej malej
dedinke, ležiacej medzi dvoma
mestami. Vinosady sú totiž naozaj
malá dedinka, čo do počtu obyvateľov, a tak i náš karneval bol malý
počtom zúčastnených detí.
Maša škola má prívlastok malotriedka. Je to preto, že učíme
spojené ročníky. Namiesto šty-

roch tried máme iba dve, v ktorých
sa učia dva ročníky v jednej triede.
No slovko malý ide ruka v ruke so
slovíčkom veľký. Navzájom sa
dopĺňajú. Malý počet detí v triedach umožňuje učiteľovi veľký
individuálny prístup naozaj ku každému z nich a oveľa viac času na
každého.
Malý počet detí, zabávajúcich sa

na karnevale mal tiež veľký priestor. Mohli sa vytancovať, do sýtosti
vyzabávať. Z mnohých cien v bohatej tombole, ktorú nám štedrí
rodičia zabezpečili, sa tiež ušlo
každému. Spolupráca školy a rodiny je naozaj taká, aká má byť. A
to vo všetkých akciách, ktoré táto
škola robí.
Olinka Slobodová

Viete čo je to Friendship Force
Club? Po slovensky Klub sily priateľstva. Je to klub s celosvetovou
pôsobnosťou založený na báze
priateľstva a stretávania s ľuďmi z
celého sveta (viac sa dozviete na
www.ffcba.szm.sk).
Koncom minulého roka sme sa
spolu s ďalšími členmi klubu vybrali do Brazílie. Navštívili sme
Sao Paulo, Rio de Janeiro a malé
mestečko Sao Miguel do Iguacu
neďaleko nádherných vodopádov
Iguacu Falls. Privítali nás tu mimoriadne srdečne, priam na štátnickej úrovni – boli sme predsa vyslancami Európy. Priamo z letiska
nás odviezli do kultúrneho domu,
kde nás privítal mladý dychový
súbor v slušivých uniformách a

prezidentka F. F. klubu svojim príhovorom.
Po rozdelení do rodín, kde nás
ubytovali, sa začal kolotoč nebývalých večerí, rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí. Ukázali nám všetko, čím mesto žije –
starostlivosťou o obyvateľov každého veku, od jasličiek až po neskorší vek.
Mesto je mladé, založilo ho v
roku 1952 niekoľko talianských
rodín. Nikde nebolo vidieť bezdomovcov ani žobrákov, všetci vykonávajú prácu zodpovedajúcu svojim schopnostiam a vzdelaniu.
Deti sú podchytené odmalička v
rôznych krúžkoch (podobne ako u
nás). Bolo úžasné počuť spievať
tisícčlenný spevácky zbor dievčat

od piateho roku života až po päťdesiatku.
Nezabudnuteľné spomienky nám
pripravil primátor mesta, pán Eli
Ghellere, udelením čestného občianstva mesta Sao Miguel do Iguacu. Zorganizoval aj prenádherný
rozlúčkový večer s odovzdaním
spomienkových darčekov a s tancami mladých dievčat a chlapcov v
gaučovských krojoch.
V našich spomienkových darčekoch nikdy nechýbali prospekty zo
Slovenska, z Bratislavy, samozrejme z Pezinka a modranská keramika.
Náš klub im dal na pamiatku
modranský tanier z dielne pána
Graneca a s pozvaním na Slovensko – samozrejme najmä do Bratislavy a Pezinka, sme sa rozlúčili.

Už vopred sa tešíme na ich príchod. Veď máme tiež čo ukázať a
ľudia u nás sú pohostinní nie menej ako v Brazílii.
Alžbeta Jedličková,
Eduard Krátky

Vážená redakcia, obraciam sa
na vás s mojou prosbou. Som pôvodom z Pezinka. Odsťahovala
som sa ďaleko, ale do Pezinka sa
vždy veľmi rada vraciam. Mám
tam i svoju rodinu.
Bývali sme na Holubyho ulici.
Bohužiaľ nemám žiadne fotografie, ktoré by mi ju pripomínali. Som
maliarka a veľmi rada by som našu
starú ulicu zvečnila obrazom.
Hľadám staršie fotografie Holubyho ulice vrátane Dolného kostola. Mám na mysli dobu pred prestavbou, okolo roku 1960 a potom
dovtedy než sa zbúrali pôvodné
domy. Niečo si z toho pamätám,
ale som už staršia a pamäť ma už
klame. Uspokojím sa i s fotografiami cez e-mail, keď budú dostatočne vhodné.
Veľmi rada by som namaľovala
aj Potočnú ulicu.
Prosím vás o pomoc, budem
vám za ňu veľmi vďačná.
Gabriela Nováková
(e-mailová adresa v redakcii)

Svet napreduje neuveriteľnou
rýchlosťou. Nečaká na tých, ktorí
zaostávajú. Deň každého človeka
je plný nových informácií, udalostí,
ktoré formujú náš život a preto, nie
je možné zatvoriť okno a tváriť sa,
že nás sa to netýka. Internet je tým
,,oknom do sveta", ktoré nám pomáha kráčať s dobou, nezaostať a
byť vždy v centre diania. Jeho vymoženosti už pozná aj malé dieťa
a správne využívanie internetu
môže veľmi pozitívne ovplyvniť
kvalitu výchovy a vzdelávania,
umožní kontakt s najnovšími poznatkami, aktuálne informuje,
naučí základy komunikačnej etiky
a sprostredkuje kontakty, ktoré obohatia život celej komunity.

To všetko bolo donedávna veľkým snom všetkých pezinských
materských škôl. Sen sa začal napĺňať. V januári tohto roku dostali
materské školy v Pezinku výnimočný darček – bezplatné pripojenie na internet!
Poviete si, že mať internet je
dnes úplne normálna vec. Máte
pravdu! Úplne normálne sú dnes
užívateľmi internetu – bez poplatkov a finančných záväzkov – aj
sedem materských škôl v Pezinku.
Riaditeľky MŠ oceňujú nezištnú
pomoc a ďakujú Borisovi Baričičovi, riaditeľovi firmy Next-com, s.r.o.,
ktorý otvoril pomyselné okno do
sveta našej najmladšej generácii.
Riaditeľky MŠ v Pezinku

Dovoľte, aby som touto cestou v
mene svojom i v mene všetkých
členov 1. stolnotenisového klubu
Slovkarpatia z celého srdca poďakoval všetkým darcom za finančné
dary a Malokarpatskej komunitnej
nadácii Revia za organizovanie
zbierky počas Vianočných trhov v
Pezinku. Môžem vás ubezpečiť,
že všetky vyzbierané peniaze
(takmer 17 tis. Sk) prišli na účet
nášho pingpongového vozičkárskeho klubu a neboli nikým zneužité. Náš klub ich použil na nákup
športového materiálu a jednot-

ných klubových dresov. Stabilných pochybovačov chcem ubezpečiť, že Revia nepatrí k tým nadáciam o ktorých by sa malo pochybovať. Svedčí o tom jej dlhodobá
činnosť, množstvo i úspešnosť
podporených projektov, výsledky
hospodárenia i množstvo ďalších
nezvratných faktov. Mne neostáva
nič iné, len ešte raz poďakovať a
zaželať nadácii Revia ešte veľa
úspešných rokov i malých krokov
v oblasti tretieho sektora.
P. Valka a členovia
1. STK Slovkarpatia

Odkaz redakcie:
Vážení čitatelia, pokiaľ vlastníte
uvedené fotografie a chcete pani
Novákovej pomôcť, urobte tak, čo
najskôr. Žiaľ, my v redakcii takéto
fotografie nemáme. Keď prinesiete fotografie do redakcie, zoskenujeme ich a pošleme e-mailom
žiadateľke. Ďakujeme.

Primátor Eli Ghellere s manželkou a členovia klubu Sila priateľstva z Pezinka.

