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Pri príležitosti výročia získania
výsad slobodného kráľovského
mesta udeľuje sa mospr áva
mesta Pezin ka každoro čne
mestské ocenenia. Tie tohtoročné preberú z rúk primátora v
deň 357. výročia tejto historickej
udalosti, t.j. 14. júna o 18.00
hod. v historickej sieni Starej
radnice osobnosti, ktoré sa významnou mierou podpísali pod
rozvoj nášho mesta. Dekorovanie ocenených sa uskutoční v
rámci slávnostného zasadnutia
Mestského zastupiteľstva. (EL)

Po ročnej prestávke sa 25. 26. júna uskutoční už 16. ročník
divadelného festivalu Cibulák.
Fanúšikovia tohto podujatia si
však už zvykli, že to nie je len
prehliadka divadelných súborov, ale na konci každého dňa aj
hudobné koncerty a v sprievodnom programe aj filmové či výtvarné umenie. Inak to nebude
ani tento rok. A potešiteľné je, že
na Cibuláku si opäť to svoje nájdu všetky vekové kategórie.
Podľa slov hlavného organizátora festivalu Rastislava Kuttnera k najväčším ťahákom bude
patriť švajčiarsky súbor Drift.
Pokračovanie na 9. strane

Tohtoročný prvý máj okrem tradičných osláv sviatku
práce, ktoré boli v réžii ľavice, bol významným dňom,
keď Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi
krajinami vstúpila do Európskej únie.
Je to veľká historická udalosť, ktorú väčšina obyvateľov víta a vidí v nej záruku lepšej budúcnosti pre
Slovensko. V tomto duchu sa niesli aj oslavy vstupu
do EÚ v Pezinku.
Na Radničné námestie vo večerných hodinách prvého mája prišli na pozvanie primátora a mestského
zastupiteľstva asi tri stovky Pezinčanov, aby privítali
tento významný dejinný krok. K účastníkom, medzi
ktorými boli mladí i starší ľudia, sa prihovoril primátor

V dňoch 6. - 9. mája sa uskutočnil v Pezinku jubilejný 5.
ročník medzinárodného festivalu chrámových zborov AD
UNA CORDA.
Organizátori tentoraz na festival pozvali tri zbory zo zahraničia - z Maďarska, Poľska, Česka a nechýbal samozrejme ani domáci Ad Una Corda. Program doplnila
svätojurská kapela Five live.
Novinkou tohtoročného festivalu bolo, že vystúpenia
všetkých zborov sa konali v Pezinku, upustilo sa od samostatných koncertov v okolí. Výnimkou bol spoločný koncert troch zahraničných zborov na hrade Červený Kameň.
Koncerty v Pezinku navštívilo veľa ľudí, zbory mali mimoriadny úspech, úspešný bol i celý festival.
(mo)
Viac na str. 7

mesta Oliver Solga. Vyzdvihol túto udalosť, ktorá obyvateľom našej vlasti prináša nádej na lepší život. Aj
keď niektoré integračné kroky budú ešte pre ľudí
možno bolestivé a neprinesú okamžité pozitívne zmeny, z dlhodobejšieho hľadiska môžeme očakávať postupné zvyšovanie životnej úrovne, čo potvrdzujú aj
príklady z integrovaných krajín.
Súčasťou osláv vstupu do Európskej únie na pezinskom námestí boli vystúpenia speváckeho zboru Ad
Una Corda a dychovej hudby Grinavanka. Účastníci
si na záver pripili pohárikom vína a ochutnali čerstvé
pekárenské výrobky.
(mo)

