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ZADARMO

Mesto Pezinok, Obvodný úrad v
Pezinku a Mestská organizácia
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov srdečne pozývajú
všetkých spoluobčanov na okresné oslavy oslobodenia našej vlasti, ktoré sa uskutočnia 9. mája o
15.00 hod. pri pamätníkoch pri
Zámku a na Mladoboleslavskej
ulici. Účasť na oslavách prisľúbil aj
minister obrany SR František Kašický, zástupcovia diplomatického
zboru, primátori a starostovia
okresu a ďalší vzácni hostia.
(r)

Konfederácia politických väzňov, tak ako každoročne, organizovala Deň nespravodlivo stíhaných, ktorý bol tento rok venovaný
najmä dvom Pezinčanom a ich
rodinám, ktoré trpeli v dobe komunistického totalitného režimu začiatkom päťdesiatych rokov. Spomienka na Lukáča Satinu a Pavla
Godoviča začala svätou omšou v
Kláštornom kostole, pokračovala
položením kytíc k pamätnej tabuli
na Kapucínskom kláštore a skončila sa seminárom a spomienkami
pamätníkov v Dome kultúry. Za
Mesto sa na pietnej slávnosti zúčastnil primátor Oliver Solga.
(r)

Úspešní vystavovatelia – Ing. Vladimír Mrva (vpravo) z firmy Mrva & Stanko, Trnava a Ing. Ľudovít
Žofiak z firmy Víno Ludvik s oceneniami v spoločnosti prezidenta VTP Ing. Jána Hacaja, predsedníčky organizačného výboru Ing. Oľgy Bejdákovej a primátora Pezinka Mgr. Olivera Solgu.

Na tohtoročnom 12. ročníku Vínnych trhov Pezinok sa predstavilo
588 vzoriek vín, čo je najviac v doterajšej histórii tohto podujatia.
Záujem o účasť v súťaži prejavilo
123 producentov vín zo Slovenska, Čiech a Rakúska, ktorí ponúkli 374 bielych vín, 203 červených a 11 sektov.

Vína dva dni hodnotilo šesť degustačných komisií, pod vedením
prof. Ing. Fedora Malíka, DrSc.
Komisie udelili 45 zlatých, 132
strieborných a 336 bronzových
medailí. V siedmich kategóriach
vyhlásili šampiónov. Toto ocenenie sa udeľuje najlepšie hodnotenému vínu.

Najúspešnejším vystavovateľom sa stala firma Víno Mrva &
Stanko, Trnava, ktorá získala 3
šampiónov a tri ďalšie ceny. Z pezinských vystavovateľov bola najúspešnejšia firma Víno Ludvik,
ktorá si odniesla jedného šampióna a dve hlavné ocenenia.
Pokračovanie na 6. strane

Posledný marcový deň sa v Pezinku
súťažilo o to, kto navarí lepšiu kapustnicu.

Zaujímavá prechádzka medzi
vinohradmi.

