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Z príležitosti 10.
výročia úmrtia
Ladislava
KOVAČOVSKÉHO
o spomienku prosí
manželka.
Dňa 10. augusta
2004 uplynie rok, čo
nás navždy opustila
naša dobrá mama,
babička a prababička Mária
MATÚŠKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Viera s
priateľom a rodinou a synovia s
rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Ďakujem za krátku opateru pani
Želmíre Nemčekovej.

Dňa 20. júla uplynie rok, čo nás navždy opustila naša
drahá Emília
ONDROVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Dňa 18. augusta
2004 si pripomenieme 15 rokov, čo
nás navždy opustila
naša m il o vaná
manželka, mamička
a babka Helenka
KINDEROVÁ.
S láskou spomínajú manžel Rudolf, dcéra Beata a syn Rudolf s
rodinami.
Kto ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol
si povedať ani zbohom rodina moja.
Jediná nádej našu bolesť hojí, že
pán Boh nás znovu spojí.
Dňa 12.8. 2004
uplynie rok čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec,
dedko
Stanislav DANIEL.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s
nami venujú tichú spomienku. Manželka Mária, dcéra Monika a syn
Stanislav s rodinou

Dňa 19.7. 2004
uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil
náš syn a brat
Milan NEY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu,
prosím, tichú spomienku.
Spomína matka a súrodenci s
rodinami.

Dňa 19.7. 2004 sa
Albert KACERLE
dožije 85 rokov života.
V deň krásneho
Tvojho sviatku, keď
si dožil osemdesiatpäťku, na Teba si spomína s láskou
celá rodina. Manželka Jolka, štyri
deti s rodinami, sedem vnúčat a
deväť pravnúčat.

Dňa 24.7. 2004
oslávi svoje 75. narodeniny Anna
KLINKOVÁ.
Drahá mama - našu vďačnosť nenahradí ani tisíc krásnych slov. Múdrosť
našich predkov vraví, váž si svojich
rodičov.
A preto Ti prajeme pevné zdravie,
ži nám dlhé roky, aby mali kam
viesť naše kroky. Syn Dušan, dcéra
Soňa, nevesta Edita, vnúčatá
Pavlínka, Lenka, Roman, Kamil.

Dňa 25.6. 2004
nás vo veku 77
rokov opustil náš
drahý
Matúš KLAMO.
Ďakujeme všetkým príbuzným a
známym, ktorí ho odprevadili na
poslednej životnej ceste a venovali
mu tichú spomienku.
Ďakujeme za kvetinové dary a
prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

Dominik Valovič
Alexandra Vitková
Adrián Setnický
Viktor Meluš
Natália Ráczová
Sabrina Nižnanová
Marek Vereščák
Alžbeta Kľučarová
Zuzana Bírová
Naďa Šefčíková

24.5.
30.5.
3.6.
4.6.
4.6.
8.6.
8.6.
12.6.
15.6.
16.6.

Vladimír Novosad a Jarmila Bittnerová
Ing. Daniel Pilka a Ing. Beata Majerová
Branislav Maderič a Zuzana Kureková
Ing. Miroslav Dzurja a Jana Vašková
Ing. Peter Studenka a Ing. Gabriela
Nováková
Milan Dovalovský a Denisa Melicherová
Ladislav Briestenský a Andrea Nemcová

Pokračovanie z 1. strany

l V čom naopak vidíte najväčší
prínos tohtoročného Cibuláku?
L.S.: V mojom ponímaní vidím najväčší prínos tohto ročníka v tom, že
sa nám vďaka nášmu sponzorovi
podarilo otvoriť nový cibulákovský
priestor v sále na zámku. Tento
priestor, hoci nie je vybavený technicky, poskytuje skvelú akustiku i
rôzne možnosti využitia. O tom sa
mohli diváci presvedčiť na vlastné oči
na predstaveniach divadla Okolo a
improvizácii Romany a Renaty.
l Ktoré predstavenie považujete
za vrchol tohtoročného Cibuláku?
J.J.: Neviem, či sa dá určiť jedno, či
dve predstavenia, ktoré by boli naj.
Nakoniec je to len subjektívny dojem.
Dramaturgia festivalu bola postavená tak, aby si diváci všetkých možných kategórií prišli na svoje.
l Ale aj tak niečo vo vás zarezonovalo !
L.S.: Ak to musím vysloviť, tak najviac ma uchvátilo Túlavé divadlo svojím nenapodobiteľným humorom a
zároveň nadhľadom, ale aj rakúski
Irrwisch, či švajčiarska Compagnie
DRIFT zanechali vo mne silné dojmy.
Veľmi dobrý dojem vo mne vzbudilo
aj improvizované predstavenie herečiek Romany a Renaty.
l Veľmi inšpirujúci bol aj Off program...
P.B.: Podarilo sa nám nadviazať
príjemnú spoluprácu s Filmovou a
televíznou fakultou VŠMU v Bratislave, ktorá sa predstavila ročníkovými i
diplomovými prácami. Mňa potešila
najmä energia, ktorú bolo cítiť nielen
z jednotlivých filmov, ale aj z prítomných autorov. Azda sa skutočne rodí
nová filmárska generácia, ktorá posunie slovenskú kinematografiu
aspoň o krôčik ďalej. Vysoko si ce-

Martin Tománek a Oľga Kucháreková
Mgr. Slavomír Salát a Mgr. Jana
Vitteková
Marek Spusta a Marianna Ivicová
Daniel Slaný a Lucia Demovičová
František Tóth a Jana Šimková
Peter Vrablanský a Mária Rajnerová

Alžbeta Beličková
Justína Galanová
Ján Kapucian
Matúš Klamo
Elena Macháčová
Angela Potočná

77 r.
81 r.
69 r.
77 r.
96 r.
80 r.

70-roční
Ján Vrba
Rozália Chudá
Anna Smolcová
Mária Mezeyová
Mária Čemanová
Miloš Bonda
Elena Pallová
Eugen Šinko
Jozefa Hanková

5.7.
9.7.
10.7.
13.7.
14.7.
24.7.
29.7.
30.7.
31.7.

ním aj stretnutie s Mariánom Vargom
a Petrom Uličným, hádam z neho
vzíde aj ďalšia spolupráca.
l Tohto roku boli trocha chudobnejšie večerné koncerty, čo bolo
príčinou?
P.B.: Nenazval by som ich chudobnejšími. Hudobné skupiny sme však
rozdelili medzi oficiálny a off program. Nechceli sme jednotlivé festivalové dni zbytočne naťahovať do
neskorej noci. Kto však chcel ponocovať, mohol v čajovni, ktorá fungovala prakticky non-stop.
l Ako to bude nabudúci rok?
Bude Cibulák znova?
RK., J.J., L.S., P.B.: Už je rozhodnuté, ďalší Cibulák bude v piatok a
sobotu 24. a 25. júna 2005. Nám
samým minulý rok chýbal Cibulák
možno najviac. Už dnes máme jasnú
predstavu, čo by sme na Cibuláku
chceli mať, po divadelnej i po hudobnej stránke. Teraz už zostáva len
maličkosť, zohnať dosť financií, aby
sme naše predstavy mohli naplniť.
Radi privítame v združení nových
tvorivých ľudí, ktorí so sebou prinesú
ďalšie nové nápady a silu. Na záver
nám dovoľte poďakovať všetkým
tohtoročným sponzorom, bez ktorých by Cibulák jednoducho nebol.
Ďakujeme!
Monika Čárska

Na konci školského roku už tradične
pozýva primátor mesta úspešných
žiakov základných škôl do Domu kultúry, aby ocenil morálne ich celoročnú
prácu. Súčasťou tohtoročného stretnutia bolo i ocenenie vybraných žiakov za mimoriadnu reprezentáciu
školy a Pezinka. Na záver podujatia
premietli účastníkom film.
(EL)

75-roční
Anna Lišková
Michal Franko
Pavlína Glozneková
Anna Koložiová
Milan Nosál
Jozef Schindler
Ján Reichbauer
MUDr. Ivan Dobrovoda
Milan Maťus
Anna Klinková
Mária Ondrovičová
Jozefína Stančeková
80-roční
Margita Virgovičová
Mária Mikulčáková
Mária Dugovičová
Zuzana Strižová
Františka Marečková
Mária Husovičová
Helena Heyderová
85-roční
Terézia Čajkovičová
Ján Patúc
Albert Kacerle
Michal Sabo
90-roční
Jozef Valachovič
Mária Koláriková
93-ročná
Mária Tahotná
94-ročná
Paulína Kovačovská
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28.7.
9.7.

