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Milí čitatelia!
Pred pár dňami sme vstúpili do
nového roku. Je to vždy čas prianí, nových predsavzatí a očakávaní. Kým v súkromnom živote si
najviac želáme dobré zdravie a
šťastie, v pracovnom úspechy.
Ono to, ale všetko spolu súvisí,
pretože nemôže byť šťastný neúspešný človek a úspešný ten,
komu chýba zdravie. Nech sa
nám teda spoločne v roku 2007
splnia všetky želania.
Možno ste si v záhlaví týchto
novín všimli, že tento rok je pre
Pezinčana jubilejný. Je to až neuveriteľné, naše mestské noviny
pod jedným názvom vychádzajú
už štyridsať rokov. Ťažko by ste
na Slovensku hľadali takéto mestské alebo obecné periodikum.
Pri tvorbe Pezinčana sa počas
štyroch desaťročí vystriedalo viacero ľudí, každý z nich sa podieľal na ich vývoji a zanechal na
nich hmatateľné stopy svojej práce. Radi by sme na konci roka,
keď chystáme oslavy, pozvali
všetkých tvorcov na spoločné
stretnutie, aby sme pospomínali,
oživili si ich pôsobenie v redakcii
a pripomenuli si vývoj novín.
Rok 2007 znamená ďalší kvalitatívny rast Pezinčana, začína
vychádzať vo farbe. Je to náš
darček vám, čitateľom v jubilejnom roku.
Milan Oravec, šéfredaktor

Veľvyslanec Švédskeho kráľovstva Mikael Westerlind si v sprievode študentov pozerá výstavku výrobkov typických pre krajiny Európskej únie.
Snímka M. Oravec
Gymnázium v Pezinku sa zapojilo do súťaže, ktorú
vlani 3. októbra vyhlásila Informačná kancelária
Európskeho parlamentu na Slovensku v rámci programu EUROSCOLA. Súťaž je určená stredným školám a jej cieľom je posilniť verejnú diskusiu o Európe a
vyhrať účasť na programe Euroscola 2007. Tento program organizuje Európsky parlament a už od roku
1989 umožňuje mladým ľuďom na jeden deň navštíviť
Štrasburg a rokovať v budove Európskeho parlamentu
so svojimi rovesníkmi z iných európskych štátov ako
ozajstní europoslanci.
Študenti pezinského gymnázia svoju účasť zobrali
veľmi vážne a zorganizovali informačný deň o EÚ. Po-

zvali si významné osobnosti ako veľvyslanca Švédskeho kráľovstva na Slovensku Mikaela Westerlinda,
europoslankyňu Moniku Beňovú-Flašíkovú, ale aj zástupkyňu Regionálnej rozvojovej agentúry SenecPezinok Evu Lovásikovú, ktorí mali prezentácie na
témy o reálnom fungovaní Európskej únie.
Za každou prezentáciou bola veľmi živá a zaujímavá
diskusia. Študenti pripravili aj prezentačné panely a
stoly, prostredníctvom ktorých prezentovali jednotlivé
členské štáty Európskej únie, vyzdvihli ich hlavné poznávacie znaky, spolu o jednotlivých krajinách diskutovali a spoločne ich touto zaujímavou formou spoznávali podrobnejšie.
Pokračovanie na 6. strane

Prezentácia s družobnými mestami

Významný slovenský sochár
Alexander Ilečko sa dožíva v
týchto dňoch 70 rokov. Viac píšeme na 7. strane.

Pezinok sa opäť
dôstojne prezentoval
na veľtrhu cestovného
ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave. V
našom stánku ponúkali svoje produkty
Prvý deň sme na výstave stretli aj kráľovnú víaj partnerské mestá.
na, bubeníka a zástupcu Pezinského panstva.
Viac na strane 3.

