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Horúce dni posledného júnového
víkendu v našom podkarpatskom
mestečku nám milo spríjemnilo divadlo. Organizátori z Pezinského
rozprávkového divadla nám naservírovali azda najbohatší program v
rámci doterajšej histórie medzinárodného festivalu CIBULÁK. V tomto
roku festival dovŕšil už osemnásty
rok svojej existencie a jeho tvorcovia
akoby chceli jeho nevšednou pestrosťou a bohatosťou vyjadriť radosť,
že dospel.
Vo festivalových programoch sa
prezentovali umelci z piatich európskych krajín, okrem viacerých Slovákov tiež Česi, Nemci, Francúzi a Belgičania. Nechýbali sprievodné podujatia – výstava, premietanie filmov a
večerné koncerty hudobných skupín.
Boli to krásne dni pre mladých i
starších.
(mo)
Skvelú šou na Cibuláku pripravil belgický komik Elastic. Jeho vystúpenie na námestí sledovali stovky divákov.

Vo vnútri čísla nájdete nový
cestovný autobusový poriadok,
platný od 2. júla do 9. decembra
2006.
Na 16. strane uverejňujeme
program Kultúrneho leta 2006,
ktoré sa začína festivalíkom Návraty v nedeľu 2. júla pred Zámkom. Ďalšie programy Kultúrneho leta budú aj na Radničnom
námestí.
(r)

Parlamentné vo¾by 2006

V sobotu 17. júna sa
uskutočnili na Slovensku
predčasné parlamentné
voľby. Vyhral ich Smer s
29,14 % pred SDKÚ 18,35
%, SNS 11,73 %, SMK
11,68 %, HZDS 8,79 % a
KDH 8,31 %. Ostatné
strany nezískali potrebných päť percent na
vstup do parlamentu. Volebná účasť na Slovensku bola 2 303 139 voličov, čo je 54,67 %.
V Bratislavskom kraji, ako
v jedinom na Slovensku, zvíťazila
SDKÚ (36,1 %), druhý Smer získal 21,4 % hlasov. Volilo 56 % voličov.
V okrese Pezinok sa na voľbách
zúčastnilo 26 005 voličov, čo predstavuje 56,55-percentnú účasť.
Aj tu, rovnako ako v predchádzajúcich voľbách v roku 2002, získala prvenstvo SDKÚ (29,18 %)
pred Smerom (26,02 %) a SNS
(13,80 %). Najvyššia volebná
účasť bola v obci Píla (73,13 %) a
v Dubovej (62,92 %), najnižšia v
Štefanovej (46,80 %).

účasť bola vo volebnom okrsku
na Hrnčiarskej ulici (67,34 %),
najnižšia vo volebnom okrsku č.
10 Na bielenisku (47,62 %).
Ďalšie informácie na 3. strane.
(mo)

Ako volili Pezinčania?
V našom meste v 17 volebných
okrskoch prišlo k urnám 9940 voličov, čo je 55,61-percentná
účasť. Najviac hlasov získala
SDKÚ – 3240 (32,95 %), druhý
Smer volilo 2652 voličov (26,97
%). SDKÚ zvíťazila v 15 volebných okrskoch, Smer v dvoch
(Cajla, Grinava). V porovnaní s
predchádzajúcimi voľbami najviac získali Smer (+8,28 %), SNS
(+7,4 %), SDKÚ (+7 %). Najväčší
pokles zaznamenali HZDS (-7,57
%) a ANO (-6,53 %). Najvyššia

V polovici augusta sa naše mesto stane na týždeň univerzitným.
Bude totiž miestom stretnutia temer štyridsiatky mladých ľudí z
piatich partnerských miest –
okrem domáceho Pezinka i Mladej
Boleslavi (Česká republika), Neusiedl am See (Rakúsko), Mosonmagyaróváru (Maďarsko) a Izoly
(Slovinsko), ktorí k nám zavítajú,
aby absolvovali letnú prázdninovú
detskú Univerzitu Pezinčiny. Už
názov tohto projektu dáva tušiť, že
jeho cieľom je priblížiť účastníkom
slovenskú, resp. pezinskú kultúru,
naučiť ich základy tradičných remesiel a zoznámiť ich s reáliami.
(EL)

