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A Választási Iroda tájékoztatója

2009. június 7-én, az Európai Parlament
tagjainak választásán reggel 6.00 órától este
19.00 óráig lehet szavazni.
A szavazás módja:
– Szavazni csak személyesen lehet.
– A szavazatszámláló bizottság megállapítja a
szavazni kívánó személyazonosságát és azt,
hogy szerepel-e a névjegyzékben (az értesítõ bemutatása nem szükséges). A személyazonosság
és a lakcím igazolására a következõ, érvényes
igazolványok alkalmasak:
• lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány („régi”, könyvecske formátumú) vagy
• személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét
követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány
mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).
– Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy
nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet
fel választópolgárt.
– 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, a neve felett elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként
nem vehetõ figyelembe.
• Végezetül a választópolgár a szavazólapot
borítékba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába helyezi.

Májfaállítás

szen, ha már karácsonyfát állítunk, miért ne állíthatnák egy fát a tavasz- és az idelátogatók köszöntésére is?!
Ráckeve ebben az évben is felajánlás útján jutott a fához, melyet ezúton szeretnék megköszönni Sári Lajosnak, hiszen nélküle nem csodálhattuk volna egész hónapban ezt a 19 méteres
formás „fácskát”.
A fa felállításában a város segítségére voltak
az alábbi fiatalok és egy-ketten az
idõsebb korosztályból is képviseltették magukat:
Bodor Attila, ifj. Pataki László, ifj.
Farkas Ferenc, Szebellédi Tibor,
Tóth Krisztián, Kancsár Péter, Szõgyényi Attila, Incze Károly, Tóth
Zsolt, Bodor Éva és Bodor Lászlóné.
Ezúton köszönöm meg minden
résztvevõ segítségét!
Bodor László
képviselõ

Idén már harmadik alkalommal ékesíti az
Árpád híd lábát egy csodásan feldíszített „májusfa”, mellyel minden városunkba látogató
szinte elsõként találkozik. Ez a faállítás lassan
hagyománnyá válik városunkban. Az ötlet 3 évvel ezelõtt Bodor Attila fejébõl pattant ki, hi-

Ráckevén mûködõ szavazókörök:
001 Fõvárosi Vízmûvek, Újhegy
002 Ady E. Gimnázium, Kossuth L. u. 82.
003 Ács K. Mûv. Közp., Kossuth L. u. 51.
004 Bölcsõde, Gábor Áron u. 17.
005 Polgári Isk., Kossuth L. u. 9.
006 Alszegi Óvoda, Vörösmarty u. 40.
007 Tûzoltóság, Bajcsy-Zs. u. 66.
008 Pokolhegyi Óvoda, Iskola u. 48.
009 Bálványos Fogadó, Dömsödi út 34.
010 Sport Székház, Dömsödi út 2.
• Szavazás mozgóurnával
Aki mozgásában gátolt, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetõ!
Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
Június 6-án 00 órától kampányt folytatni
tilos!
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Hírek a vízimalomról

Egy év telt el a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány számlanyitása óta, és köszönhetõen a
sok adakozó magánszemélynek, átléptük a
kétmillió forintos határt. Ehhez az eredményhez a Ráckeve Várostért Közalapítvány is
nagyban hozzájárult Huszár István kuratórium elnök támogatásával. A ráckevei vállalkozók és kisiparosok, mesteremberek eddigi
munkája és a képviselõ-testület egyöntetû támogatása megalapozta azt, hogy a célunk
megvalósítható és elérhetõ legyen. Ebbõl kifolyólag megfelelõ önerõvel rendelkezünk,
így felkészülten tudunk indulni a kiírásra kerülõ Leader-pályázaton. Az eddigiekhez hozzájárult Gyergyócsomafalva faadománya és
segítõkészsége is.
A város történetében jelentõs mûemléki
helyreállítás folyamata zajlik, viszont jelentõsége országos. Az országban az 1960-as
években Ráckevén volt az utolsó, és Ráckevén lesz az elsõ hajómalom.
Adakozóink:
Szõgyényi László és felesége, Ráckeve.
M. Katalin, USA California
Sz. P. Terézia, USA California
Végnerné Tamási Rózsika, Budapest
Dr. Dávid László képviselõi tiszteletdíj
felajánlás.
Szõgyényi Gábor

