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Po vydarenom prvom ročníku súťaže vo varení fazuľovej polievky
sa rozhodli organizátori založiť novú tradíciu a vyhlásiť druhý ročník. Uskutoční sa pod názvom Fyzulnačka 2004, ako sprievodné
podujatie tohtoročného Vinobrania v Pezinku.
Súťažiť sa bude 25. septembra na Potočnej ulici od 10. hodiny,
vyhlásenie výsledkov sa predpokladá o 13. hod. Šéf súťaže Paľo
Boriš sa netají ambíciou dať podujatiu medzinárodný charakter a
obohatiť ním každoročne program oberačkových slávností. Verí,
že to bude príjemný gastronomický zážitok nielen pre návštevníkov, ale aj súťažiacich.
Základné regule súťaže:
- Súťažiť sa bude v 3-členných tímoch bez obmedzenia veku, pohlavia, národnosti, pôvodu a pod. Súťaž je prístupná pre profesionálnych kuchárov i amatérov,či už zástupcov občianskych združení, školských kolektívov alebo skupín priateľov.
- Jedinou predpísanou ingredienciou každej súťažnej polievky je
fazuľa. Súťažiaci si ju môže priniesť už predvarenú. Ostatné suroviny sú vecou voľby súťažiacich. Výhodou môže byť príprava polievky podľa oprášených starých receptov, najmä pôvodnej pezinskej "fyzulovice ze slížama".
- Variť sa bude na otvorenom ohni na železných podložkách. Kotlíky alebo iné vhodné nádoby (s minimálnym objemom 10 litrov),
suroviny a ďalšie kuchárske potreby si musia súťažiaci zabezpečiť
sami. Organizátor dodá drevo na kúrenie a spomínané železné
podložky.
- O víťazovi rozhodne v I. kategórii odborná porota a v druhej diváci
po degustácii súťažných polievok prostredníctvom hlasovacích
lístkov.
- Víťazný tím získa okrem diplomu aj 10-kilogramové vrecko fazule.
Prihlásiť sa treba do 31. augusta 2004 na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné nám. 7, č.dv. 9, tel. č. 033/6901 102, fax 033/641
2303, e-mail: eva.lupova@msupezinok.sk.
(EL)

Vážení čitatelia, nedávno sme
prostredníctvom Pezinčana, týždenníka Pezinsko a voľne distribuovaných anketových lístkov organizovali anketu o tom, ktoré neziskové zariadenie v Pezinku získa
finančný dar pri príležitosti otvorenia hypermarketu Tesco Pezinok.
Zaslali ste nám 758 vyplnených
anketových lístkov. Najviac hlasov
získala Špeciálna základná škola v
Pezinku - 230, ktorá ako víťaz ankety dostane finančný dar 50 000
Sk. Na druhom mieste sa s počtom
211 hlasov umiestnila Základná
organizácia Slovenského zväzu
telesne postihnutých a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v
Pezinku, tretie miesto s počtom
hlasov 176 získal Domov sociálnych služieb pre deti Hestia a štvoricu uzatvára Domov dôchodcov v
Pezinku so 141 hlasmi.
Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí nám zasielali vyplnené
anketové lístky a organizáciam,
ktoré nám ochotne poskytli podklady na spracovanie tejto ankety.
Srdečne blahoželáme víťazovi
ankety Špeciálnej základnej umeleckej škole v Pezinku, ktorá získaný finančný dar použije na
úpravu svojich priestorov pre potreby detí na vozíčku.
Spomedzi hlasujúcich prostredníctvom Pezinčana sme vyžrebovali výhercov, ktorí v najbližšom
čase dostanú darčekovú TESCO
poukážku v hodnote 500 Sk na nákup v celej sieti Tesco na Slovensku: Mária Moravčíková z Dubovej,
Ivana Belayová z Pezinka a Tibor
Braun z Pezinka. Srdečne blahoželáme!
Elena Kašiarová

Na minuloročnom prvom ročníku bolo pri
varení fazuľovej polievky veľa zábavy, čo
však na majstrovstve amatérskych kuchárov a kvalite pripravovaného obľúbeného
pokrmu vôbec neubralo. Na snímke sú
súťažiace z Dubovej, ktoré sa zaprezentovali ako Spolok roduverných Dubovanek.

Tak ako po minulé tri roky i
tento rok Spolok Dychová hudba
Cajlané, Kultúrne centrum Pezinok a Fanklub Cajlané organizujú medzinárodný súťažný festival Dychovky v preši. Po dva augustové dni (v sobotu 21. a nedeľu 22.8.) sa v Pezinku
rozozvučia nástroje desiatich
dychových hudieb z Rakúska,
Moravy a Slovenska. Prekvapením 4. ročníka sú mládežnícke
dychové hudby, ktoré nás presvedčia, že tento hudobný žáner
neobľubuje len staršia generácia.
Sobotný program bude pozostávať z raňajších sprievodných koncertov a podvečer budú
vystúpenia mládežníckej dychovej hudby z Rakúska a domácich
Cajlanov pred Zámkom. V nedeľu doobeda budú opäť koncerty v uliciach mesta a o 13.30
hod. sa spoločne v sprievode od
Domu kultúry presunú do miesta
podujatia - na nádvorie Zámku.
Hlavný súťažný program začne o
14. hodine, po ňom vystúpi ďalší
mládežnícky dychový súbor z
Ratíškovíc - Veselá muzika.
Vyhlásenie výsledkov medzinárodnou porotou sa predpokladá o 18.30 hod. Záver festivalu bude patriť veselici s moravskou dychovkou Vacenovjaci,
ktorá potrvá až do 22. hod.
Vstupenky na festival v cene 80
Sk si možno zakúpiť už od 16.
augusta na vrátnici v Dome kultúry, alebo priamo v mieste festivalu.
František Féder
predseda festivalu
Program festivalu
21. augusta - sprievodné koncerty
9.00 - 10.00 Trhovisko na Kupeckého ul. - DH Vištučanka
17.00 - 18.00 Zámocký park DH Musikverein Monnchloff (A)
18.00 - 19.00 Zámocký park DH Cajlané

Pásku prestrihli primátor mesta Oliver Solga a riaditeľ pezinského
hypermarketu TESCO Peter Lüttmerding.
Pokračovanie z 1. strany

Zákazník má k dispozícii i nepotravinový sortiment, ktorý zaberá asi
jednu tretinu predajnej plochy.
Biela technika, elektropult, domáce
potreby, hračky, papier, knihy, športové potreby, časopisy. Z textilných
výrobkov je tu dámska, pánska a
detská konfekcia, spodná bielizeň.
Nájdete tu tovary pre záhradnú a
kempingovú sezónu.
V hypermarkete TESCO Pezinok, ktorý je už 22. hypermarketom
spoločnosti TESCO STORES SR,
je zamestnaných 126 pracovníkov.
"Novinkou budú prenájmy vo
vstupnej zóne, čo nemá žiaden z
našich už fungujúcich obchodov s
predajnou plochou 3000 m2 .
TESCO tak chce podporiť rozvoj
pracovných príležitostí v danej loka-

lite, aby mali miestni obchodníci
možnosť podnikať a aby sme rozšírili ponuku našim zákazníkom. Nájdu tu kvetinárstvo, zlatníctvo, fotoslužbu, trafiku, bižutériu, potreby
pre chovateľov, bankovú službu a
kaviareň, čo iste ocenia tí, ktorí sa
budú chcieť občerstviť," povedal
nám riaditeľš HM TESCO Pezinok
Peter Lüttmerding.
Špeciálne pre Pezinčanov bolo
vybraných 10 najobľúbenejších
potravinových položiek, pri ktorých
hypermarket TESCO ručí, že ich
ceny sú najnižšie v okruhu 10 kilometrov. Zákazníkom zjednodušuje
nakupovanie možnosť platiť platobnými kartami, darčekovými
TESCO poukážkami a možnosť
nákupu na splátky.
(mo)

22. augusta - sprievodné koncerty
9.00 - 9.30 Vináreň Matyšák DH Svätojurská kapela
10.00 - 10.30 Radničné nám. DH Skačianka
10.30 - 11.00 Dom kultúry - DH
Cementón
10.30 - 11.00 Zámocký park DH Textilanka
11.00 - 11.30 Vináreň Matyšák DH Weidner Dorfmusik (A)
12.00 - 12.30 Dom kultúry - DH
Veselá muzika (CZ)
Súťažný koncert
14.00 - slávnostné otvorenie na
nádvorí Zámku
14.15 - DH Textilanka
14.45 - DH Cementón
15.15 - DH Skačianka
15.45 - DH Svätojurská kapela
16.15 - DH Weidner Dorfmusik
16.45 - DH Cajlané
17.15 - DH Veselá muzika
18.15 - Mega koncert všetkých
zúčastnených kapiel
18.30 - Vyhlásenie výsledkov
19.00 - 22.00 hod. - Veselica,
hrajú Vacenovjaci.

