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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁS • 2009. június 7.
3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Szavazással kapcsolatos információk
Mit kell tudni az
Európai Parlamenti Választásokról?
Az Európai Unió polgáraiként 5 évente közvetlenül
választjuk meg az Európai
Parlament tagjait. Hazánkban – 2004et követõen – második alkalommal
lesz európai parlamenti választás, június 7-én az Európai Parlament hazánkat képviselõ 22 tagjának megválasztásában vehetünk részt.
A választáson részt vehet minden
polgár, aki a névjegyzéken szerepel.
Az Európai Parlament tagjainak választásán kizárólag pártok állíthatnak
listát, Ön ezekre a listákra szavazhat.
A választás egyfordulós, a pártok
listáit a megszerzett szavazatok arányában illeti meg mandátum. Csak az
a lista juthat mandátumhoz, amely
legalább az érvényesen szavazók 5%ának támogatását elnyerte.

Hunyadi u. 5. II.sz. óvoda
Telefonszáma: 460-135
Szavazókörhöz tartozó területi beosztás:
Attila, Deák Ferenc, Dózsa György,
Felsõcsordajárás, Felszabadulás, Hunyadi János, Jánoshalmi, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Rákóczi, Sáncdûlõ, Szalmázó d. 34-54., 29-53, Táncsics, Traktorosok útja utca,

Tudnivalók a szavazásról
A szavazás 6 órától 19 óráig
tart. Voksolni abban a szavazókörben lehet, ahol a választópolgár a névjegyzéken szerepel.
Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy a Széchenyi utca 110. szám
alatti 6. számú szavazókör megszüntetésre került, illetõleg a szavazókörökben lévõ utcák összetétele is megváltozott ezért kérek mindenkit, hogy a
választási értesítõn feltüntetett szavazókört szíveskedjenek felkeresni.
A szavazókörök területi beosztásai
megváltoztak az alábbiak szerint:

Tudnivalók az ajánlásról

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Szent L. 17. Napközi otthonos konyha
Telefonszáma: 460-049
Szavazókörhöz tartozó utcák:
Ady Endre, Bem József, Bercsényi,
Dankó Pista, Eötvös, Kinizsi, Kölcsey
Ferenc, Mezõ Imre, Nagy, Sallai,
Szent László, Templom, Új utca

Listaállításhoz legalább 20
ezer választópolgár aláírásával
hitelesített ajánlás szükséges.
Egy választópolgár csak egy listát
ajánlhat, több ajánlás esetén valamennyi ajánlása érvénytelen. Érvénytelen az az ajánlás is, amelyet nem a
hivatalos ajánlószelvényen adtak le.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az
ajánlásért bármilyen ellenszolgáltatást
ígérni, kérni vagy elfogadni tilos!

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Petõfi tér 2. Könyvtár
Telefonszáma: 461-347
Szavazókörhöz tartozó területi beosztás:
Arany János, Árpád, Bartók Béla, Galamb, Honvéd, Kisfaludy, Kistemplom, Kossuth, Kuriák d. 224-404, 229237, Kuriák d.144 , Munkácsy, Pesti,
Petõfi tér, Rózsa, Szabadság tér, Szalmázó d. 1-23, 2-32, Tópart, Vezér,
Zöldfa utca

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Damjanich u. 6. Idõsek Klubja
Telefonszáma: 460-172
Szavazókörhöz tartozó területi beosztás:
Béke, Botond, Damjanich, Kandó Kálmán, Magyar, Május 1., Pacsirta, Tóth
Kálmán, Vörösmarty, Zalka utca
5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Tópart 58. Mûvelõdési Ház
Telefonszáma: 460-006
Szavazókörhöz tartozó területi beosztás:
Jókai, Kis, Kuriák d. 204-212., 205227., 253-279, Lénárd, Malom, Mátyás király, Rigó, Széchenyi u. , Vas,
Világos, Zrínyi utca
6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Szavazóhelyiség címe:
Öregmajor – Klubkönyvtár
Telefonszáma: 70/558-4582
Szavazókörhöz tartozó területi beosztás:
Alsómajor, Feketemajor, Jankamajor,
Öregmajor, Öregmajori tanyák.
Folytatás a 2. oldalon
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retne szavazni, 2009. június 4-ig kérheti a lakcíme szerinti helyi választási
iroda vezetõjétõl, hogy – az igazolás
bevonásával egyidejûleg – vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.
Az igazolás, valamint a személyazonosság és lakcím igazolására alkalmas
érvényes iratok a szavazáshoz nélkülözhetetlenek!

Hogyan szavazhat, aki külföldön tartózkodik a szavazás napján?

Folytatás a címoldalról
Tájékoztatom a lakosságot, hogy június 7-én a 2009. évi európai parlamenti választáson, a település szintû
bejelentkezéssel rendelkezõ polgárok, valamint az igazolással rendelkezõ és településünkön szavazni kívánó
polgárok szavazásának lebonyolítására a 2. számú szavazókör Petõfi tér 2.,
Könyvtárt jelöltem ki.
Szavazni csak személyesen lehet, a
következõ érvényes igazolvány(ok)
bemutatásával: • lakóhelyet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy
• lakcímigazolvány és vagy személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély.
Érvényesen szavazni a lista neve felett lévõ körben elhelyezett, egymást
metszõ két vonallal lehet (például: x, +).
Az a mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tudja felkeresni a szavazókört, írásban mozgóurnát igényelhet. A kérelmet lehetõleg a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottsághoz kell eljuttatni.
Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem
tudja igazolni, vagy nem szerepel a
névjegyzékben. A szavazatszámláló
bizottság a névjegyzékbe nem vehet
fel választó polgárt.
Ha a szavazásnak nincs akadálya, a
szavazatszámláló bizottság átadja a
választópolgár részére a szavazólapot
és a borítékot. A szavazólapot a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólap átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû
aláírásával igazolja.

A szavazásához szavazófülke áll
rendelkezésre. A választópolgár kitölti a szavazólapot. Érvényesen szavazni csak egy listára lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel!
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. Végezetül a választópolgár a szavazólapokat
borítékba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába
helyezi.

Hogyan szavazhat, aki a szavazás
napján Magyarországon, de nem a
lakóhelyén tartózkodik?
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol tartózkodik, a
lakcíme szerint illetékes
jegyzõtõl személyesen vagy meghatalmazott útján június 5-én 16 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy kérhet igazolást, hogy az június 2-ig megérkezzen a jegyzõhöz.
Kérelmében közölnie kell: • a nevét
• a lakcímét • a személyi azonosítóját
(személyi szám) • és a települést ahol
szavazni kíván.
Szavazni az igazolással szavazók
számára kijelölt szavazókörben lehet,
melynek pontos címét az igazoláson
feltüntetik.
Ha az igazolás kiadását követõen
meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben sze-

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, szavazatát a Magyar Köztársaság
nagykövetségein és fõkonzulátusain
adhatja le, melyek listája és pontos címe megtalálható a www.valasztas.hu
oldalon.
A külképviseleten akkor szavazhat,
ha május 22-ig a lakóhelye szerint illetékes j egyzõtõl kéri a külképviseleti
névjegyzékbe való felvételt.
Kérelmét személyesen, meghatalmazott útján vagy ajánlott levélben
terjesztheti elõ május 22-ig.
A jegyzõ a külképviseleti névjegyzékbe való felvételrõl, illetõleg kérelme elutasításáról az Ön által megadott
címen postai úton értesíti.

Mélykút településre vonatkozó választással kapcsolatos információk
Helyi Választási Iroda vezetõje:
Vargáné dr. Egyed Ilona jegyzõ
Helyi Választási Iroda címe:
6449. Mélykút Petõfi tér 1.
Telefonszám: 77/560-002
Helyi Választási Információs Szolgálat:
Nagy Antalné fõmunkatárs
Telefonszám: 77/560-036
Helyi Választási Iroda tagjai:
Dr. Börcsök Tímea, Borbás Györgyi,
dr. Dudás Anita, Görhöny Edit,
Miskolczi Lászlóné, Szalai Gáborné
jegyzõkönyvvezetõk, Harnos Béláné,
Nagy Antalné, Mészáros Gáborné belsõ munkacsoport tagja.
Vargáné dr.Egyed Ilona jegyzõ
Helyi Választási Iroda vezetõje
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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2009. május 27-30. között az önkormányzat testvértelepülési találkozót szervez a romániai Paptamási és a
lengyel Kamionka Wielka testvértelepülések delegációinak közremûködésével az „Európa a Polgárokért” program keretében az Európai Unió finanszírozásával.
A Gálamûsor a Sportcsarnokban
kerül megrendezésre 2009. május 29én (péntek) 18 órakor, ahová szeretettel várjuk az érdeklõdõket. A gálamûsorban fellépnek a helyi és a testvértelepülések mûvészeti együttesei. A belépés díjtalan!
Szervezõbizottság

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
TELEFONSZÁMAI
Gelányi János . . . . . . . . . . .560-034 103
Vargáné dr Egyed Ilona . . . .560-002 102
Borbás Györgyi . . . . . . . . . .560-001 100
Végel Sándorné . . . . . . . . . .560-031 101
Bényi József . . . . . . . . . . . .560-006 125
Dr. Börcsök Tímea . . . . . . .560-003 119
Dr. Dudás Anita . . . . . . . . . .560-003 119
Gelányi Jánosné . . . . . . . . .560-004 121
Görhöny Edit . . . . . . . . . . . .560-005 131
Harnos Béláné . . . . . . . . . .560-045 130
Horváth Ferencné . . . . . . . .560-040 135
Horváth Lászlóné . . . . . . . .560-046 120
Kósa Róbertné . . . . . . . . . .560-033 133
Mészáros Gáborné . . . . . . .560-042 137
Miskolczi Lászlóné . . . . . . .560-041 134
Nagy Antalné . . . . . . . . . . .560-036 118
Puskás Júlia . . . . . . . . . . . .560-032 126
Skropkó Barnabás . . . . . . .560-041 134
Szalai Gáborné . . . . . . . . . .560-043 136
Földes István . . . . . . . . . . . .560-113 122
Deményiné Kali Jolán . . . . .560-114 123
Iván Imréné . . . . . . . . . . . . .560-116 128
Odrobináné Magyar Mária . .560-116 128
Beszédesné Pásztor Katalin 560-115 124
Gyetvai Gáborné . . . . . . . . .560-115 124
Vlasics János . . . . . . . . . . .560-115 124
Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .560-030 129
Képviselõi szoba . . . . . . . .127

A lomtalanítást Mélykút nagyközség területén a Felsõ-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. gyûjtõjáratszerûen végzi május 25-29-ig a mellékelt útvonalterv alapján. A lomtalanítás reggel 7 órától kezdõdik, és tart az aznapi
útvonaltervben szereplõ utcák befejezéséig.
A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan elõtti közterültre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt
a begyûjtést végzõ gépjármû meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és balesetmentesen, kézi erõvel legyen elvégezhetõ!
A lomtalanítás során a következõ
hulladékok kerülnek begyûjtésre:
• Nagy térfogatú lomhulladékok
(szekrény, ágy…) • Fém-, fa-, papír-,
mûanyaghulladékok • Zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).
A lomtalanítás során a hulladékokat a következõképpen kérjük kihelyezni: • A kis térfogatú hulladékokat
zsákban összekötözve • A növényi
eredetû hulladékokat összekötve.
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédõ szerek, veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagolási hulladékok
és minden egyéb veszélyes hulladéknak minõsülõ anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató
elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek elszállításra!
Kérjük a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a
zsákok kézi erõvel mozgathatóak legyenek! Az egyéb módon kihelyezett
hulladékok nem kerülnek elszállításra!
Tisztelettel tájékoztatjuk az ingatlan
tulajdonosokat, hogy a 2009. évben lehetõség nyílik arra, hogy lakóingatlanonként 750 kg/ év veszélyes hulladéknak nem minõsülõ hulladékot a Vaskúti Regionális Hulladéklerakóra (6521
Vaskút, Külterület 0551. hrsz.) ellenszolgáltatás nélkül (azaz ingyenesen)
saját jármûvel kiszállíthatnak lakcímigazoló kártya felmutatása ellenében.

LOMTALANÍTÁSI PROGRAM
MÉLYKÚT 2009. május 25-29.
2009. május 25. HÉTFÕ:
ÖREGMAJOR EGÉSZ TERÜLETE • JÁNOSHALMI ÚT • HUNYADI U. • ATTILA U. • KÖLCSEY
U. • DÓZSA GYÖRGY U. • MADÁCH U. • SZABADSÁG TÉR • DAMJANICH U. 55 SZÁMÚ ÚTTÓL ÉSZAKRA • TÁNCSICS U. • RÁKÓCZI U.
• TRAKTOROSOK ÚTJA • FELSZABADULÁS U.
• MIKSZÁTH KÁLMÁN U. • MEZÕ IMRE U.
2009. május 26. KEDD:
PESTI U. • DANKÓ P. U. • EÖTVÖS U. • ADY
ENDRE U. • KOSSUTH U. • GALAMB U. •
HONVÉD U. • ÚJ U. (KOSSUTH UTCÁTÓL
ÉSZAKRA) • KINIZSI U. • NAGY U. (KOSSUTH
UTCÁTÓL ÉSZAKRA) • BEM TÉR • SALLAI U.
• SZENT LÁSZLÓ U. • TEMPLOM U. • BERCSÉNYI U.
2009. május 27. SZERDA:
NAGY U. (KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE) •
SZENT LÁSZLÓ U. (KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE) • PETÕFI TÉR • ZÖLDFA U. • KISTEMPLOM U. • RÁKÓCZI U. • PACSIRTA U. • TÓTH
KÁLMÁN U. • BOTOND U. • MAGYAR U. •
DAMJANICH U. 55. ÚTTÓL DÉLRE ESÕ RÉSZE
• KANDÓ KÁLMÁN U. • MÁJUS 1. U. • ZALKA MÁTÉ U. • HÁMÁN KATÓ U. • BÉKE U. •
VÖRÖSMARTY U. • MÁTYÁS KIRÁLY FELSÕ
RÉSZE
2009. május 28. CSÜTÖRTÖK:
ZRÍNYI U. • SZÉCHÉNYI U. DÉLI RÉSZE • JÓKAI U. • RIGÓ U. • DEÁK F. U. • RÓZSA U. •
KIS U. • MÁTYÁS KIRÁLY U. ALSÓ RÉSZE •
VILÁGOS UTCA
2009. május 29. PÉNTEK:
SZÉCHENYI U. ÉSZAKI RÉSZE • BARTÓK BÉLA
U. • ARANY JÁNOS U. • MUNKÁCSY U. • ÚJ
UTCA KOSSUTH UTCÁTÓL DÉLRE ESÕ RÉSZE
• ÁRPÁD U. • KISFALUDY U. • VEZÉR U. •
VAS U. • LÉNÁRD U. • MALOM U. • MÁTYÁS
KIRÁLY U. KÖZÉPSÕ RÉSZE • TÓPART

JÓTÉKONYSÁGI KARITÁSZ RUHAVÁSÁR
MÁJUS 30-ÁN (SZOMBATON) 8-12 ÓRÁIG A PLÉBÁNIA UDVARÁN
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RENDÕRSÉGI HÍREK
Eljárás indult P. I. mélykúti lakos
feljelentése alapján lopás bûntett elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen
tettes ellen, aki 2009. március 29-én
16:00 óra és 2009. április 1-jén 08:30
óra között a Mélykút, Széchenyi utcai
lakatlan házba ablakbetörés módszerével behatolt és onnan televíziót, ágynemûket, ruhanemûket tulajdonított
el kb. 50.000 Ft értékben. A rongálással okozott kár kb. 15.000 Ft.
Eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki 2009. április 7-én 14:57 idõpontban Mélykúton a Weisz kocsmában ittas állapotban személyeket lökdösött, hamuzót tört össze, valamint
padokat borított fel és a bejárati ajtó
üvegét ököllel betörte. A helyszínre
érkezõ Bács-koplex biztonsági szolgálat emberei visszatartották a cselekmény elkövetésével gyanúsítható F.
F. Mélykúti lakost. A helyszínre érkezõ jánoshalmi rendõrpáros mentõt
hívatott és részeg állapota miatt a F.
urat a pszichiátriai intézetbe szállították. Rongálási kár :30.000 Ft.
V. Á. Mélykúti lakos 2009. április
13-án 01:35 órakor az általa vezetett
személygépkocsival Kiskunhalas
külterületén vezetõ 53-as fõúton Kiskunhalas felõl Kisszálás irányába
közlekedett és az 58.440 méterhez érve, a saját forgalmi sávjában, a gépkocsi bal oldali külsõ visszapillantó tükrével elsodorta a három sávos úttesten balról jobbra ittas állapotban áthaladó Gy. N. Mélykúti lakos gyalogost,
aki nyolc napon túl gyógyuló sérülést
szenvedett.
Eljárás indult M. I. Gy. mélykúti lakos
feljelentése alapján csalás bûntett gyanúja miatt tett ismeretlen tettes ellen.
A rendelkezésre álló adatok szerint
– egy újsághirdetésben közölt telefonszámon történt egyeztetést követõen
– 2009. április 6-án 08:00 és 08:30 közötti idõben ismeretlen személy megjelent a feljelentõ Mélykút, Csacskahegyi tanyáján és megrendelést vett
fel tõle mûtrágya vásárlás címén. A
sértett az elkövetõnek elõre kifizetett
400.000 Ft-ot, aki a pénz átvételét a
Pirtói Lutz-Gold Kft. nevében kiállított számlával igazolta.
Az azóta eltelt idõben a megrendelt
mûtrágya leszállítása nem történt

GAZDÁLKODÓK, FIGYELEM!
meg, a megadott telefonszámokon a
kft., illetve a nevében eljáró személy
nem elérhetõ.
F. I. mélykúti lakos bejelentést tett
garázdaság miatt Sz. I. kisszállási lakos ellen, aki 2009. április 16-án
19:00 óra körüli idõpontban megjelent Mélykút, Munkácsy utcai házban, ahol szóváltást követõen megfenyegette, földre rántotta, az utcára
vonszolta és bántalmazta, majd a bejelentõ gépkocsiját megrugdosta.
A baleset során a gépkocsiban utasként helyet foglaló K.R. M. jánoshalmi lakos nyolc napon belül gyógyuló,
könnyû sérülést szenvedett, a gépkocsiban kb. 3.000.000 Ft becsült anyagi kár keletkezett.
2009. április 28-án 0:6 óra 0:5 perckor dr. H. É. Mélykúti lakos az általa
vezetett tehergépkocsival közlekedett
az 5412-es jelû úton Kunfehértó felõl
Kiskunhalas irányába, majd amikor a
fenti jelû út 8.000 méteréhez ért, akkor
az úttest bal oldali szélérõl egy õzbak
szaladt ki, ami a gépkocsi bal hátsó sárvédõjének ütközött. Az ütközés következtében a gépkocsi a jobb oldali útpadkára, majd onnan visszatérve a bal
oldali útpadkára sodródott, ezt követõen az úttestre visszatérve az oldalára
borult, majd a bal oldali árokba sodródott. A balesettel okozati összefüggésben személyi sérülés nem történt. A
baleset során a gépkocsiban kb.
800.000 forint anyagi kár keletkezett.
Eljárás indult G. L. Jánoshalmi lakos ellen, aki 2009. május 1-jén 14 óra
35 perckor Jánoshalma külterületén
az 5312-es jelû út 41.350 méterénél
az általa vezetett segédmotoros - kerékpárral úgy próbált meg balra kanyarodni, hogy nem gyõzõdött meg
arról, hogy elõzését már megkezdte a
mögötte érkezõ Sz. H. mélykúti lakos
az általa vezetett személygépkocsival,
melynek következtében összeütköztek. A balesettel okozati összefüggésben G. L. 8 napon belül gyógyuló
könnyû sérülést szenvedett. A két
személygépkocsiban kb. 250.000 forint anyagi kár keletkezett.

A Jánoshalma Rendõrõrs indokolt
esetben az alábbi telefonszámon hívható éjjel-nappal: 20-539-64-99

Az EMVA forrásból finanszírozott
agrár-környezetgazdálkodási támogatások 5 éves célprogramjaira újra
lehet jelentkezni.
A támogatási kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani június 1. és
június 30. között.
A következõ célprogramokra lehet
kérelmet benyújtani (a teljesség nélkül):
• Integrált szántóföldi növénytermesztés • Tanyás gazdálkodás célprogram •
Ökológiai szántóföldi növénytermesztés • Integrált gyümölcs, szõlõ • Ökológiai gyümölcs, szõlõ • Hagyományos
gyümölcstermesztés • Egyéb természetvédelmi és gyepes programok
Az agrár-környezetvédelmi támogatásokról 2009. május 26-án kedden Jánoshalmán a Korzó Étteremben tájékozató elõadást tartanak 16 órától
minden érdeklõdõt szeretettel várnak
Az általános és a célprogramonkénti feltételekrõl elõadásokat szervezünk, melyek helyét folyamatosan
hirdetni fogjuk.
Kovács Tamás kamarai tanácsadó

ÉRTESÍTÉS
A Mélykúti Önkéntes Tûzoltó
Egyesület vezetõsége értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy 2009. május 27-én
(szerdán) 17 órától gépszemle és
poroltó ellenõrzés lesz a Széchenyi
utcai boltnál.
Kovács Tamás elnök

Ballagási meghívó
Tisztelt Szülõk! A Petõfi Sándor
ÁMK Szvetnik Joachim Általános Iskolai Tagintézménye 2009. június 12-én
(pénteken) délután 5 órakor tartja a 8.
osztályos tanulók ballagási ünnepségét.
Szeretettel várok minden érdeklõdõt!
Novák László tagintézmény-vezetõ

