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Prvé historické voľby do Európskeho parlamentu na Slovensku
zaznamenali extrémne nízku účasť
voličov, najnižšiu zo všetkých krajín
únie. Na voľbách sa zúčastnilo iba
16,96 percent oprávnených voličov. Vyhrala ich SDKÚ so 17,09
percent, pred ĽS-HZDS 17,04,
Smerom 16,89, KDH 16,19 a SMK
13,24. Týchto päť strán si rozdelí
14 poslaneckých mandátov: SDKÚ
3, ĽS-HZDS 3, Smer 3, KDH 3,
SMK 2.
V obvode Pezinok, ktorý tvorí 17
obcí, bolo do zoznamu voličov zapísaných 44 746 voličov. Na voľbách
sa zúčastnilo 7720 voličov (17,25
percent). Najvyššia účasť bola v
obci Píla 23,18 percent, najnižšia v
Budmericiach 13,41.
V Pezinku v 15 okrskoch bolo v
zozname voličov zapísaných 17
461 voličov, na voľbách sa zúčastnilo 2994, t.j. 17,14 percent. (mo)

Dvojdňové júnové Keramické trhy
Pezinok 2004 sa stali začiatkom novej tradície podujatia s medzinárodnou účasťou keramikov - výrobcov
tradičnej hrnčiny a fajansy, ale aj keramikov výtvarníkov. Opäť sa udialo v
našom meste čosi skvelé, zaujímavé.
Ozaj nám môžu i väčšie mestá závidieť, koľko veľkých a originálnych
kultúrno-spoločenských podujatí sa u
nás koná. Vinobranie, medzinárodné
festivaly AD UNA CORDA, Cibulák,
Hodokvas, Permoník, Orbis Hamoniae, Vínne trhy, festival To najlepšie z
českého humoru. Najnovšie Keramické trhy.
Pokračovanie na 12. strane

Premiér Mikuláš Dzurinda zaťahuje prvý závit na koľajnici. Na pomoc si prizval dôchodcu Jána Beráka,
bývalého dlhoročného železničiara.

Na pezinskej železničnej stanici sa uskutočnilo 11.
júna symbolické otvorenie druhej etapy modernizácie
železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Bratislava
Rača - Trnava, ktoré sa nachádzajú na V. železničnom
eurokoridore.
Na slávnostnom akte sa zúčastnili predseda vlády
SR Mikuláš Dzurinda, predstavitelia Železníc Slovenskej republiky, hlavného dodávateľa stavby spoloč-

V piatok 25. a v sobotu 26. júna sa
uskutoční na rôznych miestach Pezinka 16. ročník medzinárodného
divadelného festivalu Cibulák. Vyvrcholí tým približne ročná práca na
prípravách tohto podujatia, na ktoré
si už zvykli nielen pezinskí fanúšikovia kvalitných divadiel. Hlavný
tím organizátorov tvoria Rastislav
Kuttner (riaditeľ festivalu), Lajo Slimák, Peter Bittner, Juraj Janík, Stanislav Jendek a Tomáš Varga.
Počas samotného festivalu samozrejme pomáha ešte veľa ďalších ľudí.
Tohtoročný Cibulák bude mať
hlavný stan na nádvorí Zámku, kde

nosti Skanska DS a.s. a ďalší hostia, medzi ktorými
bol aj primátor mesta Oliver Solga a obaja viceprimátori Jozef Chynoranský a Juraj Pátek.
Po úvodných príhovoroch generálneho riaditeľa
ŽSR Romana Veselku, predsedu vlády Mikuláša Dzurindu a zástupcu firmy Skanska, premiér zatiahol symbolicky prvý závit na koľajnici, čím otvoril druhú etapu
modernizácie.
Pokračovanie na 5. strane

vznikol tzv. Vinea Plac. Organizátori
mali tradične výbornú propagačnú
kampaň, hlavnými partnermi boli
STV a Fun rádio, upútavky na festival bežali v regionálnych televíziach, nechýbali samozrejme plagáty a billboardy, či rozhovory v televíziach a rádiách.
O pozvánku na festival sme požiadali riaditeľa festivalu Rastislava Kuttnera: - Bol by som rád, keby
sa prišlo presvedčiť čo najviac ľudí,
že ešte vieme festival robiť a že to
nebude len ďalší ročník Cibuláku
ale, že to bude znovu lepšie ako v
minulých rokoch. Našim zámerom
je opäť dostať divadelné predstave-

nia do vonkajších priestorov, ale
chceli sme dotiahnúť súbory z čo
najväčšieho počtu krajín, čo sa myslím podarilo.
l Ako ste pripravení na nepriaznivé počasie?
- Pevne verím, že nám počasie
vyjde. Ale sme samozrejme pripravení aj na nepriaznivú možnosť. V
takom prípade využijeme Dom kultúry a zámockú sálu. Ak pôjde o
predstavenie, ktoré sa nedá zahrať
vnútri (divadlo Irrwisch), odohrá
tento súbor iné predstavenie.
Podrobný program Cibuláku 2004
uverejňujeme na 7. strane.
(pr)

