8 / INZERCIA/ RÔ ZNE

REKLAMA
Mestské zastupiteľstvo schválilo návrh výzvy
vláde SR a NR SR, aby nebola schválená zamýš ľaná spotrebná daň na víno. O podporu tejto
výzvy mestskí poslanci pož iadali i zastupiteľstvo
Vyš š ieho územné ho celku, ktoré ju tiež schválilo.
Vo výzve sa píš e, ž e pestovanie viniča má v
naš om regióne stáročnú tradíciu a podieľa sa na
skultúrňovaní krajiny. Výroba a predaj vína napomáha rozvoju cestovné ho ruchu, vidieckej a š peciálnej vínnej turistiky. Zvýš enie spotrebnej dane
o 25 či 15 Sk na liter vína môž e viesť k radikálnemu zníž eniu produkcie kvalitné ho slovenské ho vína.
Ako sa ukázalo, obavy vinohradníkov, vinárov
a predajcov vína sú oprávnené , pretož e minister
financií Ivan Mikloš na tlačovej besede vo š tvrtok
22. mája, už oznámil zámer zvýš iť spotrebnú
daň na víno od júla o 25 korún.
Bude eš te niekto prihliadať na výzvu z náš ho
regiónu?
(mo)

Tohtoročné Kultúrne leto v Pezinku odš tartuje
troš ku netradične. V prvú júlovú nedeľu o 17.00
hod. sa na pódiu pred Zámkom uskutoční galaprogram prvé ho ročníka folklórneho festivalu
Návraty. Vystúpia na ňom tri folklórne súbory z
okolia Pezinka - Rozárka z Č astej, Č ereš ničky
zo Šenkvíc, Magdalé nka z Modry a jedna spevácka skupina z pezinské ho Klubu dôchodcov
na Sládkovičovej ulici. Podujatie spestrí ochutnávka regionálnych š pecialít pripravených podľa
tradičných receptov (osúchy, pagáče, lokš e a
pod.) a výstavka ľudovoumeleckých výrobkov
spojená s predajom. Predstavia sa na nej
frekventanti tvorivých dielní, ktoré sa uskutočnia

v týž dni pred festivalom (30.6. - 4.7. 2003), pod
záš titou pezinské ho Centra voľné ho času.
Na organizačnom zabezpečení celé ho podujatia sa podieľajú: Mesto Pezinok, Centrum
voľné ho času, Malokarpatské osvetové stredisko, Kultúrne centrum, Malokarpatské múzeum a
Klub dôchodcov na Sládkovičovej ulici. Koordinátorkou projektu je Zuzana Frnová. Podujatie
finančne podporilo mesto Pezinok a Komunitná
nadácia Revia. Bliž š ie informácie o programe
uverejníme v júnovom čísle.
(EL)

Podujatie Orbis harmoniae sa konalo v Pezinku
š tvrtýkrát, aj tentoraz platilo, ž e kaž doročne je oň
väčš í záujem.
(mo)

Na snímke: Veronika Puskásová (v strede),
Daniela Novotová (vľ
avo), Petra Zváčová.

O terapiu pod pyramídou bol stály záujem.
V sobotu 17. mája priestory pezinské ho Domu
kultúry zaplnio ojedinelé kultúrno-spoločenské podujatie - Orbis harmoniae (Svet harmónie). Vo viacerých sálach a vo foyeri čakal návš tevníkov bohatý
program - zaujímavé prednáš ky, filmy, klasické a
reflexné masáž e, duchovné a energetické terapie,
meditácie, š iroká ponuka kníh, bylín, čajov, polodrahokamov, prostriedkov zdravej výž ivy. Návš tevníci
využ ívali tiež služ by Zväzu diabetikov, ktorýuž tradične zabezpečoval meranie tlaku, tuku a cukrov.
Záver patril koncertu vokálnej skupiny Kruhy.

V Dome kultúry v Pezinku usporiadala Umeleckoprodukčná agentúra PAT AGENCY súťaž krásy
MISS okresov Pezinok-Senec-Malacky 2003. Z
dvanástky finalistiek porota titul MISS prisúdila Veronike Puskásovej zo Senca (š tuduje na Gymnáziu
Pezinok), prvou vicemiss sa stala Daniela Novotová z Malaciek a druhou vicemiss Petra Zváčová
zo Senca.
Medzi súťaž iacimi boli aj tri Pezinčanky - Stanislava Šotkovská, Alexandra Dubničková a Martina Kernová. Súťaž pozostávala z troch disciplín rozhovoru, promenády v plavkách a prehliadky vo
svadobných š atách.
V kultúrnej časti programu vystúpili tanečníčky z
Hooligans (majsterky Európy v Hip Hop a diskotancoch) a speváčky Ingola a MILY.
Program uvádzal moderátor Ján Dubnička. Ceny
odovzdávali funkcionári miest Pezinok, Senec a
Malacky a herec Ivan Vojtek.
(mo)

