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Ako každoročne, aj v tomto roku,
pripravilo Kultúrne centrum Pezinok v spolupráci s Centrom
voľného času, firmou Grafit, Flaga
Slovplyn spol. s r.o., Mestom Pezinkom, Dobrovoľným hasičským
zborom a ďalšími spolupracujúcimi subjektmi program na 28.
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mája 2005 v Zámockom parku s názvom Deň detí
v Pezinku.
V programe vystúpia deti z kurzov a krúžkov Kultúrneho centra, Centra voľného času, Základnej
umeleckej školy, MŠ Lienka zo Smoleníc, ale hlavnými "ťahákmi" bude program ELA a HOP, ktorý
deti poznajú z televízie, súťaže a tancovanie s Diskojarkou a Tinkou a zabávači – Palino a Maťo z
detského programu Vynález. Na záver vystúpi
populárny spevák Robo Opatovský. Okrem toho
deti čaká Korytnica – skákací hrad, vyhodnotenie
súťaže s Marlenkou, veľa hier a súťaží v areáli parku, poníky, kolotoče a iné atrakcie. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v
Dome kultúry v Pezinku. Organizátori sa tešia na
všetky deti.
(in)

Azda nenájdete na Slovensku
mesto porovnateľné s Pezinkom, aby
žilo takým spoločenským životom ako
u nás. Toľko kultúrnych a športových
podujatí na takej úrovni nájdete ozaj
málokde. A tieto sa striedajú pravidelne, takmer každý mesiac. Výnimkou
nebude ani jún.
Kultúra sa bude prezentovať jedinečným podujatím – medzinárodným
divadelným festivalom CIBULÁK
2005. Na návštevníkov zo širokého
okolia čaká opäť pestrý program, ktorým bude po dva dni (24. a 25. júna)
žiť celé mesto. Hlavným organizátorom tradičného podujatia bude Občianske združenie P.R.D. Podrobný
program nájdete vo vnútri čísla. Záujemcom o účasť na festivale pripomíname, že predpredaj vstupeniek sa
začína 1. júna v Dome kultúry.
Jediným podujatím svojho druhu na
Slovensku sú Keramické trhy (10. a
11. júna). V tomto roku sa na nich zúčastní vyše sto výrobcov a predajcov
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V sobotu 14. mája
sme sa dozvedeli
smutnú správu, že náhle skonal exprimátor
Pezinka Ing. Ivan Pessel. Nečakane odišiel
človek plný elánu, ktorý
sa významnou mierou
takmer tri desiatky rokov podieľal na budovaní a rozvoji mesta
Pezinka, najskôr vo
funkciách tajomníka,
podpredsedu a predsedu Mestského národného výboru, neskoršie ako primátor Pezinka a poslanec MsZ.
Narodil sa 15. januára 1946 v Pezinku. Bol absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave,
kde pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg – odborný
asistent na Katedre elektrických strojov a prístojov.
Potom bol krátko zamestnaný na PR Západoslovenských tehelní.
Od roku 1976 Ivan Pessel vykonával funkciu tajomníka MsNV v Pezinku. V roku 1981 sa stal podpredsedom a v roku 1985 predsedom MsNV. Po
ukončení činnosti národných výborov v novembri
1990 bol zvolený za primátora mesta. Túto funkciu
vykonával do volieb roku 2002. Počas funkcie primátora bol predsedom Združenia miest a obcí Malokarpatského regiónu a členom prezídia Klubu primátorov
Slovenskej republiky.
Od roku 2002 pôsobil v mestskej samospráve ako
poslanec Mestského zastupiteľstva. Súčasne bol poslancom Bratislavského samosprávneho kraja a prevádzkovým námestníkom KSP Bratislava.
Posledná rozlúčka so zosnulým Ivanom Pesselom
sa uskutočnila 18. mája na pezinskom cintoríne.
Česť jeho pamiatke!

zo Slovenska i zo zahraničia. Pre
návštevníkov je pripravený aj pútavý sprievodný program, takže sa
máme na čo tešiť.
(mo)

BRATISLAVA – V Slovenskom
národnom divadle sa v nedeľu 22.
mája v rámci slávnostného galavečera udeľovali ceny mestám,
ktoré sa najvýznamnejšou mierou
podieľali na odstraňovaní bariér
pre "vozíčkárov" a telesne hendikepovaných ľudí. Jedno zo štyroch
hlavných ocenení získalo aj mesto
Pezinok, ktoré z rúk ministra
Ľudovíta Kaníka prevzal primátor
mesta Oliver Solga. Vo svojom
poďakovaní zdôraznil, že je dôležité, aby sme odstraňovali akékoľvek
bariéry a to nielen v uliciach našich
miest, ale najmä vo svojich hlavách
a srdciach. Slávnostný galavečer
odvysiela Slovenská televízia na
Dvojke 4. júna o 20.00 hod.
Súčasťou bude tiež možnosť pomôcť formou zasielania esemesiek
alebo zaslaním príspevku na č.
účtu 4000764033/3100.
(r)

