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KULTÚ RNE CENTRUM
2.5. (piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále - FOLK Z PRVEJ RUKY več er hudby a informáciío Európskej ú nii. Hlavný garant: MsÚ Pezinok;
3.5. (sobota) od 15.00 hod. - DEJA
VUE - spomienka na Deža Ursínyho. Program: 15.00 hod. - premietanie filmov (Malá sála), 19.30 hod. koncert hudobných skupí
n, hlavný
hosť: Dan BÁRTA - ILUSTRATOSPHERE (spoloč enskásála);
7.5. (streda) o 9.00 hod. vo Veľkej
sále - NAJMENŠ Í FESTIVAL - festival detíMŠ;
9.5. (piatok) o 10.00 hod. vo Veľkej
sále - VÝCHOVNÝ KONCERT;
9. - 10.5. (piatok-sobota) v Spoloč enskej sále - VÍNNE TRHY PEZINOK. Organizátori: Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov,
Kultú rne centrum a Mesto Pezinok;
11.5. (nedeľa) o 15.00 hod. vo
Veľkej sále - DEŇ MATIEK - komponovaný program venovaný mamič kám v podaní pezinských detí.
Spolupráca CVČ a KC;
16.5. (piatok) o 18.00 hod. v Malej

sále - KONCERT POPULÁ RNEJ
HUDBY ZUŠ ;
17.5. (sobota) 9.00 - 21.00 hod. v
Spoloč enskej sále a priľahlých
priestoroch - ORBIS HARMONIAE
- prednášky, alternatívna medicína,
meditácie, masáže, tibetská meditácia, integrálna jóga, mandaly, chiropraktika, bankovanie, bowen,
shia tsu a iné zaujímavé duchovné
a lieč iteľské postupy k zdravému
životu. 19.30 - 21.00 - hudobnáprodukcia skupiny KRUHY. Hlavný
garant: J. Vitáloš, D. Fehérová;
20.5. (utorok) o 9.00 hod. v Malej
sále - HVIEZDOSLAVOV KUBÍN okresná sú ťaž IV. a V. kategórie v
umeleckom prednese poézie a prózy. Hlavnýgarant: MOS;
22.5. (štvrtok) o 19.00 hod. v Salóniku - HOVORY O ZDRAVÍ - cyklus
prednášok V. Č ernuškovej. Téma:
Zdravie ako harmó nia osobnosti;
22.5. (štvrtok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - KONCERT V DAVIS
CLUBE - ú č inkujú : ACORNHOEK,
MINERVA (Nemecko);
23.5. (piatok) o 17.30 hod. v Salóniku - SLOVÁ CKY KRÚ ŽOK;
24.5. (sobota) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále - MISS OKRESOV PEZINOK, SENEC, MALACKY - galaveč er spojený s finále okresných

sú ťaží. Bližšie informácie na plagáte. Organizuje KC v spolupráci s
PAT AGENCY;
25.5. (nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále - AHOJ ROZPRÁ VKA cyklus rozprávok s detskou
sú ťažou. Dnes: O HLÚ POM JANOVI, ú č inkujú bratia Hudecovci;
25.5. (nedeľa) od 17.00-20.00 hod.
v Spoloč enskej sále - S DYCHOVKOU PRI VÍNKU V PEZINKU - koncert dychovej hudby s tancom v
rámci seriálu koncertov dychoviek.
Organizátori: Spolok DH Cajlané a
KC Pezinok;
30.5. (piatok) o 18.00 hod. v Spoloč enskej sále - KONCERT ABSOLVENTOV ZUŠ ;
31.5. (sobota) o 14.00 hod. v Zámockom parku - DEŇ DETÍ - veľká
detská šou pri príležitosti MDD. Organizátori: Kultú rne centrum, Centrum voľného č asu, firma Grafit Milan Grell.
VÝSTAVY:
5.5. o 17.00 - VERNISÁ Ž- ROBERT UJHÁ ZY - OBRAZY (acryl
na dreve). Trvanie výstavy: 5.5. 25.5. 2003

15.
16.
17. - 18.

FK 100: Idioti
DÁN
Charlotte Gray
VB
Blanche-Kráľovnázbojníkov
FRA
20. 8 mile
USA
22. FK 100: Brazil
USA
23. 8 mile
USA
25. Oko
Hong-kong
27. - 28. Sexi kosť
USA
29. - 30. X-men 2
USA
31. - 1. Macher, magor a 15 melónov
FRA, ŠPA
Zač iatok predstaveníje o 19.00
hodine, pokiaľnie je uvedené inak.
Pokladnica je otvorená hodinu pred
zač iatkom predstavenia. ZMENA
PROGRAMU VYHRADENÁ !

DETSKÉ PREDSTAVENIE
3.

Doba ľadová

USA

Gangy v New Yorku USA
Slzy slnka
USA
Farma
USA
Johnny English
VB

Ďakujeme príbuzným, priateľom
a známym, ktorí odprevadili na
poslednej ceste dňa 7.4. 2003 v
Pezinku nášho syna, otca, brata
Igora KAVJAKA, zomrelého vo
veku 51 rokov. Ú primná vďaka za
prejavenú sú strasť a kvetinové
dary. Matka Anna, dcéra Iveta, bratia Ľudovít, Miroslav, sestra Mária s
rodinami a ostatná smú tiaca rodina.

V pondelok 7. apríla sa v Pezinku
zišla na svojom výroč nom rokovaní
viac ako päťdesiatka č lenov
Združenia Malokarpatská vínna
cesta. Aktivitu tohto spoloč enstva
pozostávajú ceho z kľú č ových subjektov podieľajú cich sa na zabezpeč ovaní rozvoja tzv. vínneho turizmu v našom regióne, zhodnotil
vo svojej správe predseda združenia Milan Pavelka. Zhromaždenie
okrem výsledkov hospodárenia za
uplynulý rok schválilo i plán č innosti na rok 2003 a zmenu stanov
týkajú cich sa č lenských príspevkov. Podľa nového platia č lenovia fyzické osoby roč ne 200 Sk,
ostatné subjekty zamestnávajú ce
viac ako jednu osobu 1000 Sk.

K významným výstupom zasadnutia isto patrí aj informácia, že
tohtoroč ný Deň otvorených pivníc
sa uskutoč níprvýkrát dva dni (14. a
15. novembra), cena vstupenky na
oba dni bude 600 Sk. V sú vislosti s
pripravovanou daňovou reformou
sa uvažuje o dani z predaja vína vo
výške 2500 Sk/hl, ktorú označ ilo
zhromaždenie vo svojom stanovisku za likvidač nú pre vinárov a
tento svoj názor postú pi aj kompetentným orgánom. Združenie tiež
odhlasovalo hranice Malokarpatskej vínnej cesty vymedzené - Devínom, Malými Karpatmi po Smolenice a z južnej strany diaľnicou
Trnava - Bratislava a Sencom.
(EL)

KINO DOMU KULTÚ RY
2. - 4.
6. - 8.
9. - 11.
13. - 14.
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