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Prvého januára o jednej v noci sa
zišli mnohí Pezinč ania na tradič nom novoroč nom stretnutína Radnič nom námestí, na ktoré ich pozval novozvolený primátor mesta.
Z balkóna radnice im zaž elal
všetko najlepšie v novom roku,
prič om pripomenul, ž e v tomto roku
je to desaťrokov, č o vznikla samostatná Slovenská republika. Záver
stretnutia patril ohňostroju. Živý
ruch v centre mesta trval až do skorý ch ranný ch hodín.
(mo)

Dňa 21. januára prijal prezident
SR Rudolf Schuster v Prezidentskom paláci v Bratislave primátorov krajský ch a okresný ch miest pri
prílež itosti ich nástupu do funkcie.
Na prijatí sa zú č astnil aj primátor
nášho mesta Mgr. Oliver Solga,
ktorý pozval pána prezidenta na
návštevu Pezinka a zotrval s ním v
dlhšom rozhovore.
(r)
ODOVZDANIE PRIMÁ TORSKEJ FUNKCIE. Doterajš íprimá tor Ivan Pessel odovzdá va insígnie svojmu ná stupcovi Oliverovi Solgovi.

Mož no osud, mož no náhoda
zapríč inila, ž e dvaja vynikajú ci
ľudia, č estní obč ania Pezinka maliar a grafik Jozef Baláž a kňaz
a spisovateľ Ján Sucháň sa ocitli
v uplynulý ch dňoch vo váž nom
ohrozeníž ivota a potom v nemocnici. Správy o ich zlepšujú com sa
stave nás veľmi potešili.
V mene Pezinč anov im ž elám
skoré uzdravenie a návrat medzi
nás.
Oliver Solga

Už tradič ne vý stavnícky rok odštartoval medzinárodný veľtrh cestovného ruchu GO v Brne. Pezinok
sa na ňom zú č astnil v rámci prezentácie Malokarpatskej vínnej cesty,
prič om sme záujemcom ponú kali
aktuálny propagač ný materiál.
O tý ž deň neskôr, v dňoch 16. - 19.
januára, malo zastú penie Pezinka
vý raznejší charakter na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu
Slovakiatour v Bratislave. Popri tradič nom predstavení v spoloč nej
expozícii Malokarpatského regiónu
figurovalo tohto roku naše mesto aj
v osobitnom stánku s partnerský mi
mestami Neusiedl am See (Rakú sko) a Mosonmagyaróvár (Maďarsko). Vďaka grantu získanému
zo štátneho rozpoč tu SR trojica
miest susediacich krajín ponú kala
návštevníkom svoje produkty cestovného ruchu.
Ký m Pezinok sa orientoval hlavne
na potenciál vínneho turizmu, gastronómiu a historické pamiatky,
Mosonmagyaróvár stavil na osvedč ené kú peľníctvo a Neusiedl am
See na aktivity sú visiace s jedineč ný m stepný m Neziderský m jazerom. Pri informač nom pulte sa
poč as vý stavy vystriedali pracovníci
info-centrier a samosprávy všetký ch troch miest. Pezinok mal posilu aj z Malokarpatského mú zea a
miestnych cestovný ch kancelárií.

V oboch expozíciách sa poč as
vý stavy prezentovali svojimi služ bami a vý robkami viacerípodnikatelia, ľudoví umelci a hudobníci z
Pezinka, ktorý m garanti expozície
ďakujú za podporu celého podujatia: Kultú rne centrum a jeho pracovisko - Informač né centrum, Malokarpatské mú zeum, VPS s.r.o. (Pavelka - Sobolič ), Ing. Ján Hacaj,
Víno Ludvik, Víno Matyšák, Vinársky závod, Ľ udovít Tretina, Vinovin
Peter Š č epán, Ján Š trba, cestovné

2003

V decembri sa uskutoč nili povolebné
zmeny na postoch
primátora a poslancov mestského zastupiteľstva. Nový m
primátorom sa stal
Oliver Solga. Novoutvorené mestské
zastupiteľstvo pozostáva z 25 poslancov, z ktorý ch je 15
nový ch. Do funkcií
zástupcov primátora
boli zvoleníposlanci
Juraj Pátek a Jozef
Chynoran ský . K
zmene príde na poste prednostu mestského ú radu. Nové
zlož enie má tiež sedemč lenná mestská
rada a komisie mestského zastupiteľstva.
(mo)
Viac na 2., 3. a 11. strane

kancelárie Eurosand turist a KMC,
Lyž iarsky oddiel Baba, Malokarpatský banícky spolok, pekáreň Bageta, cukráreň Eva, manž elia Hanú skovci (keramikári) a dychová
hud- ba Cajlané.
Slovakiatour na vý stavnej
ploche 12000 m2 predstavil 350
subjektov cestovného ruchu z 21
krajín. Vý stavu otvoril prezident
republiky Rudolf Schuster.
pokrač ovanie na 8. strane

Spoloč ný stá nok partnerských miest Pezinok - Mosonmagyaróvá r Neusiedl am See.

