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Letný detský tábor Pax Christi Slovakia sa uskutočnil v dňoch 27.7. - 4.8.
2004 v Belušských Slatinách. Zúčastnilo sa na ňom 42 detí z Pezinka a
okolia. Spoločnosť im robili štyria inštruktori a zdravotná sestra. Deti strávili
osem príjemných dní v prekrásnej prírode Strážovských vrchov. Každý
deň mali pripravený bohatý športový, turistický, spoločenský ale i vedomostný program. Okrem toho navštívili hrad Beckov, maľovanú dedinku
Čičmany, Slovenský Betlehem v Rajeckej Lesnej a kúpaliská v Púchove a
Rajci. Zaujímavým obohatením boli i detské omše, ktoré slúžil pán farár zo
Zliechova. Tábor sa niesol v duchu tolerancie, porozumenia, pokoja a vzájomnej spolupatričnosti.
Týchto osem nádherných dní sa uskutočnilo hlavne vďaka sponzorstvu
Pax Christi Slovakia a Malokarpatskej komunitnej nadácii Revia v Pezinku.
Usporiadatelia sa už teraz tešia na ďalšie prekrásne zážitky v budúcom
roku.
(ff)

Na Malackej ceste sa 19. - 21. augusta uskutočnil 5. ročník multimediálneho festivalu Hodokvas. Už v minulom čísle sme festival zhodnotili
našimi očami, v tomto čísle sme dali
priestor Milanovi Prekopovi, jednému z organizátorov. - Festival dopadol dobre, okrem počasia, ktoré sa
v priebehu festivalu náhle zmenilo z
tropických horúčav až na úplnu zimu.
Hodokvas je však jeden z mála festivalov na Slovensku, ktorý zaznamenal nárast návštevnosti (oproti minulému roku asi o 5000 ľudí). Všetko čo
sme avizovali sa aj uskutočnilo, pre
zlé počasie nevystúpili iba dve kapely. Oproti minulému roku bol lepší
servis pre návštevníkov čo sa týka

záchrannej služby, hygienických podmienok či občerstvenia. Veľmi nás
teší aj kuloárna informácia, ktorú
máme od šéfa bezpečnostnej
služby. Podľa nej mali ochrankári
menej zásahov ako na festivale Pohoda, čo nás teší, keďže sme tu mali
agresívnejšie kapely, napr. Exploited, ale práve títo punkoví fanúšikovia sa správali na naše prekvapenie
veľmi kultivovane. Naozaj teda
môžeme povedať, že festival dopadol nad očakávanie. Chcem tiež
veľmi poďakovať primátorovi a všetkým obyvateľom Pezinka za trpezlivosť, ktorú mali s nami i s návštevníkmi Hodokvasu počas troch festivalových dní.

Dovolím si povedať, že štvrtý ročník festivalu Dychovky v preši bol zatiaľ
najlepší. Zúčastnilo sa na ňom desať dychových orchestrov, takmer 200 muzikantov, po obidva dni bola výborná nálada. Festival navštívilo denne 500 ľudí.
Všetkým patrí vďaka za vytvorenie peknej a nezabudnuteľnej atmosféry.
Dychovky v preši ozaj možno zaradiť medzi najlepšie festivalové podujatia
tohto druhu v Bratislavskom kraji i na Slovensku.
Slovenské i moravské pesničky, ktoré na festivale odzneli, zjavne veľa ľudí
potešili a príjemne naladili. Pri takýchto pesničkách človek zabúda čo ho trápi, získava novú chuť do života. To je vlastne poslanie hudby - potešiť, urobiť
radosť. Motto festivalu: Hrať iným a sebe pre radosť - to je tá najväčšia radosť! sa teda do písmenka naplnilo.
O úspech festivalu sa pričinili najmä hlavní aktéri podujatia - muzikanti a
speváci.Avšak nemohol by sa uskutočniť bez podpory a pomoci Revie - Malokarpatskej komunitnej nadácie, Mesta Pezinka, Kultúrneho centra, Nábytku
Galan, Vitis Pezinok, Dexia banky, Fest Glasu, Instamiku, ASO s.r.o., Brentagu Slovakia, Krajstavu s.r.o., Regeny, Slovenskej sporiteľne, Tatry Slovensko, Tesca, Petmasu, Víno Pavelka-Sobolič, Víno Jano, Pevia Martin Tichý a
mediálnych partnerov Televízia Pezinok, Pezinčan, Pezinsko.
Všetkým srdečná vďaka.
František Féder, predseda festivalu a Spolku DH Cajlané

Evanjelický cirkevný zbor v Pezinku-Grinave v spolupráci so Spolkom koncertných umelcov usporiadal 12. septembra organový kolaudačný koncert pri príležitosti
ukončenia generálnej opravy historického organu Martina Šašku st. z
roku 1875. Na slávnosti sa zúčastnil generálny biskup evanj. a.v.
cirkvi Dr. Július Filo, primátor mesta
Mgr. Oliver Solga, viceprimátor Ing.
Jozef Chynoranský a ďalší. Účinkovali prof. Vladimír Michalko (organ), Juraj Bartoš (trúbka) a spevácky zbor Ad Una Corda.

n Určite sa však už teraz zamýšľate aj nad budúcim ročníkom...
- Ďalší ročník Hodokvasu bude v
dňoch 18. - 20.8. 2005 a mal by byť v
tej istej lokalite ako posledné dva ročníky. Chceme odstraňovať chybičky,
ktoré sa vyskytli v tomto ročníku, opäť
chceme zlepšiť hygienické podmienky a ďalšie služby pre návštevníkov.
Stanové mestečko bude v areáli, čím
sa zvýši bezpečnosť návštevníkov.
Festival bude opäť multimediálny,
okrem hudobných kapiel, ktoré už
pomaly dohadujeme, budú aj sochári, maliari či divadlá. Pripravujú sa
aj ďalšie prekvapenia ale o tých je
(pr)
ešte priskoro hovoriť.

Vzácny organ regiónu bol prevezený v roku 1952 z Modry Kráľovej. Na jeho záchranu bolo
odpracovaných 1100 hodín. Opravu vykonala firma Ján Valovič opravy píšťalových organov Sereď,
pod dohľadom organológa Mariána
A. Mayera.
(mo)

V započatej tradícii pripomínania
si života a diela verejnosti menej
známych osobností viažúcich sa
na Pezinok pokračuje samospráva
mesta ďalším spomienkovým stretnutím. Uskutoční sa pod názvom
"Zahrám ti pred pohľadom anjelov"
vo štvrtok 7. októbra 2004 o 17.00
hod. v historickej sieni Starej radnice. Bude venované už zosnulej
Pezinčanke hudobnej skladateľke
sestre Cecílii Magulovej. Program:
1. prednáška na tému život a dielo
Cecílie Magulovej, 2. spomienky
príbuzných a známych na skladateľku, 3. interpretácia jej vybraných
skladieb. Lektoruje: Peter Sandtner, tel. 0904 427 201.
(EL)

Galéria Štefana Prokopa na Potočnej ul. 5 v Pezinku pozýva na
výstavu Štefan Prokop - Stopa.
Galéria je otvorená denne okrem
pondelka od 14. - 17. hodiny. Na
telefonické požiadanie deň vopred
aj v iných termínoch. Telefón: 033/
641 1166, 0915 815 712.
(r)

