V dň och 16. a 17. mája 2003 sa
uskutoční referendum o vstupe SR
do Euró pskej ú nie. V prípade jeho
ú speš nosti (musí sa na ň om
zú častniť minimálne 50 percent
voličov) to bude veľmi dôležitý krok
v naš om smerovaní do spoločenstva vyspelých euró pskych krajín.
Volebné miestnosti budú otvorené v piatok 16. mája od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu 17. mája od
7.00 do 14.00 hod. Zoznam volebných okrskov a volebných miestností sme uverejnili v minulom
čísle.
Právo hlasovať majú občania,
ktorí v deň referenda dovŕš ili 18
rokov.
Oprávnený volič pri vstupe do
hlasovacej miestnosti je povinný
preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom a predložiťhlasovací preukaz.
(mo)

Aj pri príležitosti tohtoročného
Dň a matiek, ktorý pripadá na nedeľu 11. mája, sa uskutoční v naš om meste viacero podujatí.
Vlastné podujatia pre mamičky
budú mať predš kolské zariadenia, š koly a kluby dôchodcov.
Centrum voľného času a Kultú rne centrum v Pezinku pripravujú podujatie v nedeľu 11. mája
o 15.00 hod. vo veľkej sále Domu
kultú ry, kde s programom vystú pia deti z krú žkov CVČ.
(mo)

Na ú spechu akcie Dňa narcisov sa významne podieľali aj š tudenti pezinského
gymná zia. Na snímke sú - Silvia Š vecová , Martin Rýdzi a Lenka Eliaš ová .

Tak ako ostatní občania náš ho
š tátu, stoja aj Pezinčania pred dôležitým rozhodnutím, vyjadriťv referende 16. - 17. mája svoj názor na
vstup Slovenska do Euró pskej ú nie.
Ak chceme urobiťtento krok s plnou
zodpovednosťou, potrebujeme čo
najviac informácií o jeho výhodách
a nevýhodách. Keďže nie každý má
možnosťsledovaťvš etko, čo sa na
tú to tému objaví v médiách, ponú kame vám niekoľko informácií, o
ktorých predpokladáme, že budú
pre vás zaujímavé.
t Č o sa zmenív našom ná kupnom košíku?
- Po vstupe do EÚ budeme nakupovať niektoré základné potraviny
drahš ie. Najviac zdražejú mlieko,
syry, cukor a hovädzie mäso.
- znížia sa vš ak ceny zemiakov a
hydiny
- roľníci dostanú euró pske ceny za
surovinu
- keďže reálne mzdy porastú pozvoľna, zníženie výdavkov jednotlivých domácností na potraviny potrvá minimálne dvadsaťrokov (toľko

aj potrvá, kým sa vyrovnáme v
tvorbe HDP na obyvateľa vyspelých
ekonomík); v sú časnosti míň ame
na potraviny zo svojich čistých príjmov takmer 30 percent, k ým
niektoré krajiny EÚ 12 - 13 percent.
t Ako sa bude vyvíjať cena vína?
- "Až o 10 Sk sa môže znížiť cena
domácich bielych a červených vín,
ako dôsledok vpádu lacných a pritom kvalitných francú zskych, talianskych a š panielskych stolových vín
na Slovensko. V supermarketoch
môže vyjsť liter na 40 Sk," - odhaduje Igor Šarmír, tajomník Zväzu
výrobcov hrozna a vína. Zhruba o
30 percent by mohli klesnú ťaj ceny
akostných dovozových vín, fľaš a
ktorých teraz stojíod 300 Sk.
t Akú cenu má samozá sobovanie?
- reakciou na očakávané zvýš ené
ceny potravín po naš om vstupe
môže byť rozvoj samozásobovania
(záhradkári, drobnochovatelia).
Bezprostredne po vstupe sa
zrejme zvýš i podiel naturálnej spo-

Svojpomocný klub Venuš a Pezinok v mene Ligy
proti rakovine SR v spolupráci so spoluorganizátormi a dobrovoľníkmi zorganizoval dobrovoľnú finančnú zbierku v Deň narcisov 2003.
V Pezinku zbierku zabezpečovalo 46 dobrovoľníkov, ktorí občanom
ponú kali kvet narcisu. Finančný výnos zo zbierky
bol vyš e 77 tisíc korú n (ZŠ
Oreš ie 1900 Sk, Obchodná akadémia 5310 Sk,
zbierka v uliciach 69 995
Sk).
Organizátori ďakujú vš etkým občanom za príspevky a pochopenie
myš lienky občianskej iniciatívy na podporu prevencie, včasnej diagnostiky a
výskumu rakoviny. Ďalej
ú primne ďakujú Alžbete
Follrichovej z ul. Obrancov
mieru za darovanie veľkého množstva živých narcisov, Ú nii žien Pezinok, a
š tudentom SOU Komenského ul., Obchodnej akadémie Pezinok a žiakom
ZŠ Oreš ie za zapojenie do
zbierky.
(mo)

treby potravín. Malo by vš ak ísť o
prechodné 3-4 ročné obdobie. Po
tom čo sa ľuďom zvýš ia príjmy sa
samozásobovanie zníži.
Ak sa chcete dozvedieť odpovede na ď alšie otá zky tý kajúce
sa členstva SR v EÚ , ako aj samotnej únie, môžete ich získať
od kvalifikovaný ch odborníkov
na bezplatnej telefónnej linke
0800 111666, denne od 8.00 do
18.00 hod.
t Vý hody vstupu do EÚ
- lepš írozvoj ekonomiky
- vyš š ízáujem investorov
- rýchlejš í rast životnej ú rovne
- možnosťpracovaťv zahraničí
- jednoduchš ie cestovanie
- silnejš í hlas SR vo svete
- vyš š ia bezpečnosť
- príjmy z rozpočtu EÚ
- viac pracovných miest
- financovanie projektov v regió noch
- zákaz znižovaťverejné výdavky
pre regió ny a nahrádzaťich peniazmi z fondov
- v priebehu rokov 2004-2006 by sme
mohli dostať1,05 mld. eur.
Pokračovanie na 11. strane.

