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Centrum pre rodinu MamaTataJa
v spolupráci s Mestom Pezinok
pozývajú na DEŇ RODÍN, ktorý sa
uskutoční v nedeľu 15. mája. Témou podujatia je Rodina – budúcnosť národa a je organizované
rámci Medzinárodného dňa rodín,
ktorý vyhlásila OSN.
Program Dňa rodín:
10.00 hod. – slávnostná svätá
omša slávená za rodiny, za účasti
primátora mesta, predstaviteľov
kresťanských spoločenstiev a
iných hostí (kapucínsky kostol);
15.00 hod. – kultúrny program (spoločenská sála Domu kultúry)
– koncert Richarda Čanakyho a
Márie Podhradskej s tanečnou
zábavou pre deti s rodičmi
– príhovory pozvaných hostí
– vystúpenie detského spevokolu
Káčko
– tvorivé dielne (Centrum voľného
času.

V dňoch 24. – 28. marca 2005 sa
v Prahe konal 14. ročník najväčšieho mládežníckeho halového turnaja hádzanej na svete Prague
Handball Cup 2005, na ktorom sa v
tomto roku zúčastnilo 474 tímov.
Po úspešných vystúpeniach na
doterajších ročníkoch tohto turnaja
sa pezinská hádzaná dočkala vytúženého úspechu. Skvelé 1. miesto
si v kategórii starších dorastencov
vybojovali hráči ŠKH Agrokarpaty
Pezinok. Presadili sa v konkurencii
50 družstiev z devätnástich vyspelých hádzanárskych krajín. Opäť
sa teda ukázalo, že úsilie a investície oddielu, sponzorov i mesta Pezinka do mládežníckej hádzanej sa
mnohonásobne vracajú. Hádzanárom i oddielu ŠKH Agrokarpaty blahoželáme a ďakujeme za prezentáciu slovenskej hádzanej i Pezinka na medzinárodnej úrovni.
Výsledky - základná skupina:
ŠKH Pezinok – Saint Dié Vosges
Handball 12:11, – Olse Merksem
14:9, – Unione Sportiva Torri 13:13,
– SGI Esbjerg 24:9, – HC Zubří
11:15, Osemfinále: ŠKH Pezinok
– IFK Kristianstad I 18:13,
Štvrťfinále: ŠKH Pezinok – HC
Grifas 13:11, Semifinále: ŠKH
Pezinok – Dukla Praha 15:10, Finále: ŠKH Pezinok – HK Varberg
19:16.
(mm)

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov v spolupráci s Mestom Pezinkom a ďalšími
partnermi usporiadalo v d ňoch
15. – 16. apríla v Dome kultúry
jubilejný 10. ročník Vínnych
trhov Pezinok.
Na tohtoročnej výstave prezentovalo svoje vína 92 producentov zo Slovenska a Čiech.
Do súťaže prihlásili 347 vzoriek
bielych, ružových, červených,
šumivých a tokajských vín. Vína
hodnotili štyri sedemčlenné

degustačné komisie pod vedením predsedu Prof. Ing. Fedora
Malíka, DrSc. a hlavného enológa Ing. Gabriely Vojtekovej,
CSc.
Komisie udelili 17 zlatých, 53
strieborných a 222 bronzových
medailí. Šampiónmi (najvyššie
hodnotenými vínami) v jednotlivých katégóriach sa stali : vína
biele, tiché, suché – Veltlínske
zelené, r. 2004, Víno Mrva
&Stanko, Trnava , vína biele,
tiché, ostatné (nad 4 g/l) –

Slovinské mesto Izola nie je v Pezinku neznáme. Mnohí ho poznáme
ako príjemné letovisko z letných dovoleniek pri mori, iní o ňom počuli
ako o sídle družobnej školy Stredného odborného učilišťa na Komenského ulici, ďalší možno zaregistrovali toto mesto v našom spoločnom
stánku na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour v
januári tohto roku. Všetky uvedené momenty zohrali svoju úlohu pri pozvaní primátorky Izoly do Pezinka ako predstaviteľky potencionálneho
partnerského mesta, aby spoznala naše reálie a zároveň otvorila Dni
slovinskej kultúry v Pezinku. Oficiálne sa začnú 20. mája 2005 o 17.00
hod. vernisážou výstavy Spolku výtvarníkov z Izoly v galérijných priestoroch Mestského múzea v Starej radnici. Po nej sa o 18.00 hod. uskutoční degustácia špecialít prímorskej kuchyne.
Na podujatia pozývame všetkých Pezinčanov, aby sa prostredníctvom výtvarného umenia a gastronomických špecialít zoznámili s našim
možno budúcim partnerským mestom a "ochutnali" jeho atmosféru.
(EL)

Veltlínske zelené, ľadový
zber, r. 2003, Znovin Znojmo,
a.s., ČR, vína ružové, tiché –
Cabernet Sauvignon, kabinet, r. 2004, Vinkova, s.r.o.,
Pezinok, vína červené, tiché –
Frankovka modrá, neskorý
zber, r. 2004, Víno Mrva&Stanko, Trnava, vína šumivé –
Chardonnay, brut, Hacaj,
s.r.o., Pezinok , vína tokajské –
Muškát žltý, r. 2004, J&J
Ostrožovič, Veľká Tŕňa.
Pokračovanie na 12. strane.

V piatok 6. mája o 16.00 hod. sa
uskutočnia oslavy 60. výročia
oslobodenia našej vlasti Červenou armádou a Dňa víťazstva
nad fašizmom. Oslavy organizuje Mesto Pezinok a Miestna
organizácia Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov.
V programe je slávnostný príhovor a položenie vencov a kvetov k pomníkom padlých.
Organizátori osláv srdečne pozývajú všetkých občanov.

