Tisztelt Tanárok és Diákok!
ELSİ VÁLASZTÓK A PARLAMENTBEN
Az emberiség története során az athéni demokrácia megalkotása sorsfordulónak bizonyult.
Megjelent egy új, addig nem ismert társadalmi forma, a demokrácia. Azóta demokrácia és
egyeduralmi rendszerek jegyében éli az emberiség az életét és egyre elterjedtebbé válik az
elıbbi. Fejlıdésében hosszú utat tett meg, míg elérkezett mai formájához. A hatalom megosztása
az emberi szabadságjogok tiszteletben tartása és egy sor más dolog mellett a demokrácia sajátja,
létének egyik alapeleme a meghatározott ciklusonkénti szabad választás. Az országos és helyi
választások az érdeklıdés középpontjában álltak és állnak ma is. Az állampolgárok mindig is
fokozott figyelemmel kisérték azokat az eseményeket, melyek az egész ország és szőkebb
pátriájuk életét is alapvetıen meghatározták. Rohanó napjaink közepette, és amikor választani
megyünk, talán meg sem fordul fejünkben, hogy milyen hosszú és göröngyös utat kellett
bejárnunk, amíg elérkeztünk az általános, titkos választójog alapján megvalósult választásokig.
Ne csak világ-, vagy Európa-történeti példát vegyünk ennek igazolására, csak lapozzuk fel az
országunk múltját megörökítı könyveket vagy dokumentumokat és meggyızıdhetünk errıl, de
arról is, hogy elıdeink sohasem mondtak le azon céljukról, hogy választás útján is beleszóljanak
sorsuk alakításába.
Az Európai Választási Szakértık Egyesülete (ACEEEO) a középiskolás korosztály számára 2009
áprilisától folytatja a 2006 márciusában elindított "Elsı választók a Parlamentben" címmel
szervezett pártsemleges, közszolgálati jellegő programot a magyar Parlament épületének
megtekintésével egybekötve.
A Magyar Köztársaság Országgyőlése a programot hivatalosan támogatja.
A program idıpontja: 2009. április 10-ától minden pénteki napokon, kettı csoportban,
10.00 és 11.00 órakor
Létszám:
kísérı tanárokkal (szülıkkel) együtt, egy csoportban maximum 50 fı
Tartalma:
Köszöntı
Elıadás a választásokról (kb. 30 perc)
Kérdések - válaszok (kb. 10 perc)
Parlamenti séta (kb. 30-45 perc)
Találkozás: pontosan 9.45, illetve 10.45 órakor a Parlament I. kapunál
(Budapest V. Kossuth tér 1-3., a Lánc-hídhoz legközelebb esı kapunál)
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Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy:
a Parlamentbe való beléptetéshez személyazonosító igazolvány, és lakcímkártya szükséges,
a résztvevık névsorát az elsovalasztok@aceeeo.org e-mail címre kell megküldeni legkésıbb
egy héttel a megjelölt idıpont elıtt.

Találkozzunk a Parlamentben!
Dr. Tóth Zoltán
fıtitkár

