Pokračovanie z 1. strany

Prvá strana Pezinčana z roku
1970. Formát A5, 16 strán, tlač
cyklostyl. Zodpovedným redaktorom sa stal Miroslav Stojkovič.

Titulná strana z roku 1974. Pod
touto hlavičkou vychádzali mestské noviny v rokoch 1971 až 1976.
Formát A5, 16 strán, cyklostyl.
Obálku navrhol Milan Mondok.

V rokoch 1977 – 1978 vychádzal
Pezinčan s novou hlavičkou.
Kresby na 1. strane sa menili, čo
bolo graficky už náročnejšie. Ilustroval Oliver Solga. Noviny vychádzali v náklade 600 výtlačkov,
v septembri k Vinobraniu až tisíc
kusov. Takýto náklad na cyklostyl z
hľadiska množstva a kvality tlače
bola už veľmi zložitá úloha. (mo)

Výsledky VTP 2007
Šampión kategórie:
Víno biele, tiché, suché – Rizling vlašský, r. 2006,
Víno Mrva & Stanko, s.r.o., Trnava
Víno biele, tiché, ostatné – Devín, bobuľový výber, r. 2006, Víno Mrva & Stanko, Trnava
Víno ružové, tiché – Cabernet Sauvignon, bob.
výber, r. 2006, Víno Mrva & Stanko, Trnava
Víno červené, tiché, suché – Cabernet Sauvignon, bob. výber, r. 2006, Víno Ludvik, Pezinok
Víno červené, tiché, ostatné – Dunaj, hrozienkový
výber, r. 2006, Víno Masaryk, Skalica
Víno tokajské – Tokajský výber 3-putňový, r.
1990, Galafruit & Co., Malá Tŕňa
Víno šumivé – Sekt Pálffy, clasic-brut, Víno Nitra
Ďalšie hlavné ocenenia
Cena ministra pôdohospodárstva SR (za najlepšie hodnotené akostné víno s prívlastkom, s dokladom o pôvode hrozna, alebo zatriedení hrozna zo
Slovenska) – Cabernet Sauvignon, výber z
hrozna (VzH), barrique, r. 2005, Víno Ludvik, Pezinok a Devín, bobuľový výber (BV), r. 2006,
Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cena primátora mesta Pezinka (za najlepšie hodnotené víno od pezinského výrobcu, vyrobené z
hrozna pezinského vinohradníckeho rajónu) –
Chardonnay, neskorý zber, r. 2006, Milan Skovajsa, Pezinok a Cabernet Sauvignon, VzH, r.
2006, VPS, s.r.o., Pavelka – Sobolič, Pezinok
Cena Združenia pezinských vinohradníkov a
vinárov (najlepšie hodnotený Rizling vlašský bez
rozdielu ročníka) – Rizling vlašský, VzH, r. 2006,
Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cena Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (za najlepšie hodnotené víno s
dokladom o pôvode hrozna alebo zatriedení vína, z
hrozna Malokarpatskej vinohradníckej oblasti) –
Cabernet Sauvignon, VzH, r. 2006, Dušan Durdovanský, Vinosady
Cena EVIRS – Európsky vinársky rytiersky stav
(najlepšie hodnotené víno biele z produkcie r. 2006)
– Devín, BV, r. 2006, Víno Mrva & Stanko, Trnava
Cena Združenia malokarpatská vínna cesta (za
najlepšiu kolekciu vín z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti – hodnotí sa 5 najlepších vín od jedného vystavovateľa pôsobiaceho v Malokarpatskej
vinárskej oblasti a z hrozna tejto oblasti) – Víno
Ludvik, Pezinok.
Všetky vína poslané do súťaže mohli milovníci
vína ochutnať na verejnej degustácii v dňoch 20. –
21. apríla. Medzi stovkami návštevníkov boli aj
početní hostia zo zahraničia.
(mo)

Slávnostné otvorenie.

Ceny pre šampiónov – bronzová busta Bakchusa a diplomy.

Pri stánkoch bolo rušno.

