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V piatok 13. jú na sa v priestoroch
Zá mockej viná rne v Pezinku uskutočnilo oficiá lne založenie Slovenské ho konzulá tu Európskeho viná rskeho rytierskeho stavu (EVIRS) so
sídlom v Pezinku a slá vnostná akreditá cia 17 slovenských hospes - rytierov.
Európsky viná rsky rytiersky stav
má konzulá tne zastú penie v 16 krajiná ch Európy. Sená t, najvyššíorgá n
tohto stavu, má sídlo v slobodnom
krá ľovskom meste Einsenstadte v
Rakú sku.
Akt sa konal za slá vnostné ho ná stupu so zá stavami a insigniami Európskeho viná rskeho rytierskeho
stavu. Celý obrad zabezpečoval konzulá t Dolné Rakú sko. Prítomníboli
konzul Sená tu Alexander Unger a
prokonzul Dolné ho Rakú ska Dr. Kurt
Abt a ďalší.
Za slovenskú stranu sa na organizačnom zabezpečení podieľal Pezinčan Ing. František Slezá k, CSc.,
ktorý sa stal prokonzulom Sená tu
EVIRS.
Na slá vnosti akreditovali prvých 17
slovenských hospes - rytierov, s prá vom nosiťprvý stupeň - zeleno-žltočervenú stuhu s insigniami EVIRS. Z
Pezinka boli akreditovaní šiesti
hospes - rytieri: Ing. Já n Hacaj, Peter
Matyšá k, Ing. Milan Pavelka, Ing.
František Slezá k, CSc., Mgr. Oliver
Solga a Ing. Gabriela Vojteková .

Ideológia a ú lohy rytierskeho stavu
sú obsiahnuté v týchto zá sadá ch:
- Viná rsky rytiersky stav sa angažuje
v kultú rnej a spoločenskej oblasti, v
objektivizá cii k vierovyznaniu, politike, hospodá rskym a štá tnym zá ujmom pre dosiahnutie zlepšenia:
l postavenia, pozdvihnutia a rozšírenia vinohradníckej a viná rskej kultú ry a s tým sú visiace oblasti života;
l sprostredkovania té my vína do
ná rodno-hospodá rskych poznatkov;
l ocenenie a spozná vanie noblesnosti vína doma a v zahraničí;
l podpora ku kresťanským hodnotá m - podpora charitatívnych akcií;
l rytierstvo sa hlá si k duchu čistej
pravdy, je otvorené pre krá su,
dobrotu a pravdivosť, pravé rytierske
priateľstvo.
Založený konzulá t na Slovensku
má značnú samostatnosť a kompetencie. Za pomoci gestora Konzulá tu
Dolné Rakú sko mô že prijímať nových hospes. Mô že rozvíjať vzťahy
so zahraničím, cez obchodné komory zabezpečovať podporu obchodu a informovať o najnovších
vedeckých poznatkoch v oblasti viniča a vína.
Konzulá t na Slovensku pripraví
založenie legá tstiev pravdepodobne
v Rači, Modre, na Nitrianskej
krá ľovskej vínnej ceste a v Tokajskej
oblasti.

Aj na toto leto pripravilo Mesto Pezinok pre ná vštevníkov i domá cich pravidelné štvrtkové vychá dzky (celý jú l a august) po pamä tihodnostiach Pezinka. Na programe je:

Júl
3.7. Staráradnica a historické pamiatky na Radnič nom námestí
(zraz o 17.00 hod. pred Informačný m centrom)
Sprievodca Peter Wittgrú ber
10.7. Po stopách pezinský ch vý tvarníkov
(zraz o 17.00 hod. pred Informačný m centrom)
Zuzana Frnová
17.7. Kostoly v centre Pezinka
(zraz o 18.30 hod. vo Farskom kostole)
Peter Sandtner
24.7. Sv. Anna - patrónka Pezinka
(zraz o 17.00 hod. pred Informačný m centrom)
Peter Sandtner
31.7. Zámok a park
(zraz o 17.00 hod. pred Informačný m centrom)
Peter Wittgrú ber

August
7.8. Banský náuč ný chodník
(zraz o 16.40 hod. na autobusovej zastá vke na Radničnom ná mestí,
odtiaľsa mestskou dopravou odvezú ú častníci k Pinelovej nemocnici)
Peter Wittgrú ber
14.8. Mestský cintorín a židovský cintorín na Slneč nej ulici
(zraz o 17.00 hod. pred Informačný m centrom
Jana Wittgrú berová , Stanislav Pá tek
21.8. Pezinské mlyny a Galé ria insitné ho umenia
(zraz o 16.40 hod. na autobusovej zastá vke na Radničnom ná mestí,
odtiaľsa mestskou dopravou odvezú ú častníci na Malackú cestu)
Peter Sandtner
Bližšie informá cie o vychá dzkach možno získať v Informačnom centre
Pezinok, Radničné ná m. 9, tel. 033/6901 107, e-mail: informacne.centru(EL)
m@msupezinok.sk. Vstup na vychá dzky je voľný .

