2

11-12/2006

Jánskeho plakety
23.10.2006 sa v obradnej
sieni Mestské úradu v Gelnici
stretli občania rôznych profesií,
veku i záujmov, ktorých spája
humánna myšlienka, darovať
krv na záchranu života iných.
Veľa sa už popísalo o nedostatku krvi, o potrebe tejto vzácnej
tekutiny, ktorú nemožno ničím
nahradiť. Nie všetci zdraví ľudia
sú ochotní darovať krv tým, ktorí
ju potrebujú na záchranu života.
A práve to je zvlášť cenné, že
žijeme zložitý čas a v tejto neľahkej dobe, keď sa prosté ľudské vlastnosti dostávajú mnohokrát na okraj záujmu človeka, sú
medzi nami ľudia obetaví, skromní a ľudskí. Za ich humánne
činy boli ocenení plaketou doktora Jánskeho. Plakety boli udelené týmto občanom Gelnice:

bronzová plaketa Erike Kiseľovej, strieborná plaketa Petrovi
Schürgerovi, Ľubomírovi Burčí
kovi, Ing. Ondrejovi Lörincovi,
Júliusovi Onofrejovi a zlatá plaketa Antonovi Hennelovi.
Plakety dobrovoľným darcom krvi odovzdával generálny
sekretár SČK Ing. Bohdan Telgarský, predseda územného
spolku SČK Spiš Ing. Kiššák,
riaditeľka sekretariátu územného spolku SČK v Spišskej Novej
Vsi pani Maniaková a primátorka mesta Gelnica Anna Nemčíková. Darček v podobe ľudových piesní a tancov odovzdali
deti z materskej školy na Hlavnej 117. Všetkým dobrovoľným
darcom krvi vyjadrujeme svoj
obdiv, úctu a vďaku za ich humánne konanie.

Októbrová úcta k starším
Tak ako každý rok, aj tento
október sa niesol v znamení
úcty k našim starším občanom.
25. októbra popoludní sa v jedálni základnej školy stretli
staré mamy a starí otcovia, aby
tu oslávili svoj sviatok. Úvodom
sa im milým a srdečným slovom
prihovorila primátorka mesta
Anna Nemčíková, potom už nasledoval kultúrny program. Žiaci
základnej školy predviedli malé
divadielko, predniesli báseň a
zaspievali ľudové piesne. Mladosť v podobe známych šlágrov

pripomenuli našim dôchodcom
členovia Ada a o neutíchajúci
smiech sa postaral zabávač
Jožka Jožka. Primátorka mesta
zablahoželala kvetom a blahoprajným listom všetkým jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili
úctihodného veku. Pri koláči a
kávičke ubehol čas veľmi rýchlo
a prišiel záver pekného podujatia, ktorého úlohou bolo poďakovať našim starším občanom
za ich obetavosť a tvrdú prácu v
prospech nášho mesta a nás
všetkých.

Držiteľ zlatej Jánskeho plakety pán Anton Hennel.

Halloweenská výstava

Duchovia, netopiere, strigy, pavúky a svietiace tekvicové
strašidlá sa na niekoľko dní
usídlili v priestoroch mestskej
knižnice. Od 23.10. do 31.10.
2006 strašili všetkých malých aj
veľkých zvedavcov. Pavúky si
po stenách ponaťahovali siete a
duchovia húkali z každého rohu.
Na výstave mohli návštevníci
okrem strašidiel uvidieť aj pestré
jesenné dekorácie z ozdobných

Vianočný darček čitateľom
Beletria pre dospelých a
deti, náučná literatúra, cudzojazyčné slovníky, to všetko pribudlo do knižného fondu mestskej knižnice. Všetci návštevníci Mestskej knižnice v Gelnici
sa tak môžu opäť tešiť z množstva nových kníh, ktoré boli zakúpené vďaka finančnému
príspevku Košického samosprávneho kraja. Úplnou novin-

kou je aj internetová čitáreň,
ktorú knižnica získala vďaka
projektu "Vytvorenie verejne
prístupných bodov k internetu v
regionálnych knižniciach KSK".
Návštevníkom budú za poplatok k dispozícii tri počítače s
pripojením na internet. Bližšie
informácie môžete získať v
mestskej knižnici na tel.: 053/
4821 236.

Vianoce v mestskej knižnica
budú tento rok určite bohaté a

tekvíc, gaštanov, lístia a strašidelné obrázky žiakov ZUŠ v
Gelnici. Ďakujeme aj zväzu záhradkárov z Gelnice, ktorí nám
poskytli ozdobné tekvice a veľké tekvice na vyrezávanie. Dúfame, že sa vám výstava páčila
a možno ste si odniesli aj niekoľko inšpirácií, ako si vyzdobiť
svoj príbytok na jeseň. A možno
nás duchovia prídu postrašiť aj o
rok.
na svoje si príde každý milovník
kníh.

