Problémy s neprispôsobivý m etnikom v naš ej spoločnosti sa v posledný ch dvoch rokoch bezprostredne dotkli aj grinavskej Materskej š koly.
Tápanie v nevedomosti o rómskej
kultúre a spôsobe života Rómov i
pochybnosti z rokmi vypestovaný ch
predsudkov na jednej strane a na
druhej strane snaha poskytnúť
tý mto deťom aj iný spôsob života, v
mojej osobnosti zvádzali dosť krutý
súboj. Napokon zvíťazilo moje humánnejšie "ja" a v š kolskom roku
2000/2001 sme začali v našej MŠ s
integráciou detí rómskeho etnika
žijúcich na území Pezinka.
Tieto deti vyrastajú v rómskej komunite v izolovanom prostredí.
Okrem niekoľký ch spoločný ch akcií
sprostredkovaný ch Mestom Pezinok nemajú možnosť porovnávať
svoj spôsob života s iný m. Žijú na
periférii mesta, kde nemajú možnosť spoznať inévzory správania a
konania či už detí alebo dospelý ch z toho vyplý va zaostávanie detí za
bežnou populáciou o jeden a viac
rokov.
Neovládanie spisovného jazyka,
nedostatočná slovná zásoba, obmedzená pozornosť, trpezlivosť a
sebaovládanie, zaostávanie v grafomotorike a jemnej motorike, odlišnépoznatky a vedomosti o bežný ch životný ch javoch, nedostatočne osvojenézručnosti a návyky,
to vš etko znižuje schopnosť dieťaťa
k bezproblémovému zaradeniu do I.
ročníka základnej školy.
Dieťa z komunity priš lo s hračkami
do styku prvý krát až v prostredí materskej školy.
Po niekoľký ch mesiacoch integrácie detí v triedach MŠ badáme
značnéúspechy v oblasti správania,
sebaobsluhy, u starších detí aj pokrok v oblasti grafomotoriky. Cieľavedomou a dôslednou prácou učiteliek a od januára aj s pomocou
asistentiek sa nám darí dosahovať
viditeľné vý sledky. Najvä čš ou prekážkou v dôslednosti pôsobenia na
deti je preruš enie dochádzky dieťaťa na dlhšie obdobie. Rómski rodičia
ťažko znášajú ignoráciu, ale aj prejavy nepriateľstva, či už zo strany
učiteliek alebo rodičov. Vo vzťahu
učiteľka - rodič, je dôležitá vzájomná
dôvera a rešpekt. Zo skúseností
vieme, že najlepšia spolupráca je s
rodičmi, ktorí vo svojom detstve
navš tevovali predškolské zariadenie, čo berieme ako pozitívum pre
budúcnosť našich terajších rómskych predškolákov. Rodičia sú prístupní vzájomný m dohodám, starajú sa o hygienu a čistéošatenie
svojich detí. Pre úspešnosť dochádzky rómskych detí do MŠ je
dôležité, aby vedeli, že sa o nich
niekto zaujíma.
Nemôžeme sa tváriť, že tu nie sú,
keď sa každý deň s nimi stretávame,
či už na ulici alebo v obchodoch.
Snažme sa ich vnímať ako ľudské
bytosti a vštepovať im od útleho detstva žiť zodpovedne nielen vo
vzťahu k vlastnej osobe, rodine ale
aj spoločnosti, v ktorej žijú.
Anna Krasň anská, riaditeľka MŠ

Snímky M. Oravec
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Po krá tkom výcviku odvedencov konala sa 1. februá ra v priestoroch vojenského ú tvaru 4405 Pezinok slá vnostná vojenská prísaha. Zú častnili sa
na nej početní hostia i stovky rodičov a príbuzných prisahajú cich. Za mesto
nových vojakov pozdravil a príjemný pobyt v Pezinku im zaž elal zá stupca
primá tora Oliver Solga.
(mo)

Mestská organizácia Jednoty
dôchodcov v Pezinku má 348 členov. Ú zko spolupracuje s klubmi
dôchodcov na Hrnčiarskej a Sládkovičovej ulici. Na niektoré spoločnépodujatia, ako sú faš iangové
posedenia, stretnutia s jubilantami,
Ú cta k starš ím, vianočné posedenie, aj finančne prispievame.
Hodnotnéakcie pre nás usporiadal Mestský úrad. Začiatkom roka
to bol Novoročný darček pre seniorov, v októbri Ú cta k starším a iné.
Niekoľko naš ich dôchodcov malo
možnosť zúčastniť sa na stretnutí s
našimi rovesníkmi v Maďarsku.
Organizujeme spoločnéprechádzky do okolia. Navštívili sme Galériu v
Schaubmarovom mlyne, kde sme si

pozreli vý stavu obrazov insitný ch
umelcov z Juhoslávie a predviedli
nám ako funguje staručký mlyn. Peknéspomienky máme tiež na kúpanie
na termálnom kúpalisku v Podhájskom a na zájazd na Bradle a v Košariskách, kde sme si uctili pamiatku
M.R. Štefánika.
Boli sme aj na nakrúcaní silvestrovského televízneho programu v Bratislave a na zájazde v Komárne a v
Komárome.
Peknú účasť sme mali i na zdravotnej prednáške s praktický mi ukážkami o osteoporóze s MUDr. Alexandrom Pedanom.
Eva Balážová
predsedníčka MO

Mladá talentovaná bežkyňa Barbora Micháliková z Pezinka sa stala
v sobotu 9. februára v Bratislave dvojnásobnou halovou majsterkou
Slovenska. V behu na 60 m dosiahla čas 7,09 sek. a na 200 m 25,52
sek., čo boli najlepš ie vý kony v tejto kategórii. Barbora preteká za
Sláviu UK Bratislava.
(mo)

Vý zvu Ú strednej rady Slovenského zvä zu protifašistický ch bojovníkov vybudovať pamä tník Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sme prijali s veľký m pochopením. Veď Štefánik patrí medzi
najvý znamnejš ích Slovákov, ktorí
otvorili Slovensku bránu do sveta a
ukázali celému svetu, že kdesi pod
Tatrami žije národ, ktorý si zaslúži
právo na život, vlastnú suverénnosť, samostatnosť. Bol to politik,
vedec, filozof, národovec, aj človek
s veľký m Č , ktorého názory sú aj
dnes pre nás veľký m krédom.
Č lenka náš ho vý boru mestskej
organizácie SZPB Emília Vittková
patrí medzi tý ch, ktorí neľutujú čas
ani námahu pre prácu v našej organizácii. Plní tak odkaz svojho otca,
aktívneho bojovníka v SNP a funk-

cionára SZPB. Jeho želaním bolo,
aby po jeho smrti dcéra pokračovala v jeho šľapajách. Pretože otec
bol veľký m obdivovateľom diela
M.R. Štefánika pochopila, že nastala príležitosť, aby jeho odkaz činorode naplnila.
S veľký m zanietením navštívila
obecnéúrady, školy a inéinštitúcie v
okrese. Presviedčala, aby prispeli
na pamä tník. V tridsiatich inštitúciach vyzberala vyše 40 tisíc korún.
Za vš etky spomeniem aspoň: mesto
Pezinok a Modra, obec Budmerice,
Č astá, Vištuk, Limbach, Báhoň, Limbašské pohostinnné služby pani
Sučanská, Ing. Jakub Novák zo Šenkvíc, pani Vavrinská Očná optika,
ZŠ v Pezinku - na Bielenisku, Kupeckého, Holubyho, Fándlyho, Orešie, ZŠ v Modre - Štúrova,. Vajan-

Viac ako dvadsať svä tojurský ch
vinárov sa stretne 2. marca od
14.00 do 19.00 hod. v Pálfiho pivnici, na Prostrednej ul. 49 vo Svä tom
Juri, aby vám ponúkli vína zo svojich pivníc. Táto degustácia vám
umožní vychutnať vína menš ích i
vä čš ích producentov v historickej
klenbovej pivnici Pálfiho kaš tieľa,
ktorá je zároveň malý m vinohradníckym múzeom. Na ochutnávke
budete mať možnosť posúdiť typickéjurskéodrody, ale vý nimočné
vína vinárov, ktorí dorábajú skutočne delikatesnévína.
J. Dudová

Vá ž ená redakcia,
pozdravujem Vá s všetkých, som
bývalá obyvateľka Pezinka, teraz
ž ijem v ďalekej Austrá lii.
Naťukala som si na skú šku
www.pezinok.sk a objavila sa mi
pekná a zaujímavá strá nka o milom mestečku, kde som prež ila
svoje detstvo. Veľmi ma to potešilo,
preštudovala som si všetko. Zistila
som, ž e sa u Vá s konajú zaujímavé
podujatia a otvá ra mnoho nových
prevá dzok. Príjemná bola aj strá nka s fotografiami, ktorémi pripomenuli miesta, na ktorévž dy rada spomínam. Samozrejme som našla aj
strá nku Pezinčana, ktorý, ako si
dobre pamätá m, sa vž dy zo stá nkov po vyjdení rýchlo vytratil.
Teraz to už bude jednoduchšie,
dostanem sa k nemu šikovnejšie.
Chcem Vá m aj touto cestou ozná miť, ž e ste čítaní aj v krajine na
opačnom konci, ako sa ná m tu v
Austrá lii hovorí.
Určite si prečítame aj nasledujú ce číslo Pezinčana, a keby Vá m
ostal kú sok voľného miesta, pozdravte odo mňa všetkých zná mych, predovšetkým však moju
mamu Irenu Kolesá rovú . Aj keď
som s ňou v pravidelnom kontakte,
toto by ju určite veľmi potešilo a
rozbú chalo jej srdiečko od radosti.
Ď akujem Vá m a prajem veľa
ú spechov vo Vašej prá ci.
Jana Ková čová
rod. Kolesá rová

ského, ZŠ Báhoň, Č astá, Šenkvice,
Vištuk, Blatné a Viničné, Ev. a.v.
farský úrad v Pezinku a v Modre.
Všetký m úprimne ďakujeme.
Pezinčania majú k Štefánikovi
osobitne vrelý vzťah, pretože bý val
častý m hosťom v rodine Jána Zigmundíka, s jeho synom ho viazali
priateľskévzťahy.
Veríme, že snaha vybudovať pamä tník M.R. Štefánika na Vajanského nábreží v Bratislave nájde
priaznivý ohlas na celom Slovensku
a všade sa nájdu takí zanietenci
akou je E. Vittková. Sme hrdí, že
náš SZPB a naša Ú R pochopila
veľký vý znam tohoto diela a budeme mať svoj podiel na 9 miliónovom diele pamä tníka náš ho velikána novodobý ch slovenský ch dejín.
Mária Markeová

