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Jó egészséget kívánunk!  

Az Európai Unió polgárai 5 évenként közvetlen választásokon választ-
ják az Európai Parlament tagjait. A 2004 júniusától 732 tagot számláló
Európai Parlamentbe Magyarország 24 képviselõt küld. 

A június 13-án sorra kerülõ választáson politikai pártok állítanak
listát, a választópolgárok pártokra szavaznak. A párt listaállításához
legalább 20 ezer választópolgárnak az aláírásával hitelesített ajánlása
szükséges. Az ajánlás az ajánlószelvény kitöltésével történik. A választó-
polgár szabadon dönthet arról, hogy kíván-e ajánlási jogával élni. 

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján Magyarországon, de lakó-
helyétõl távol tartózkodik? 

Aki a szavazás napján lakcímétõl távol van, a lakcíme szerinti illetékes
jegyzõtõl kérhet igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján június
11-én 16 óráig, vagy ajánlott levélben úgy, hogy az ajánlott levél június 8-án
16 óráig megérkezzen a jegyzõhöz. 

Kérelmében közölnie kell: nevét, lakcímét, személyi azonosítóját
(személyi szám), a települést, ahol szavazni kíván.

Igazolással azon településen szavazhat, ahol a szavazás napján tartózko-
dik. E település nevét az igazoláson feltüntetik. 

Figyelem! Az igazolás, valamint a személyazonosság és a lakcím igazo-
lására alkalmas iratok a szavazáshoz nélkülözhetetlenek!

Hogyan szavazhat, ha külföldön tartózkodik a szavazás napján?
Ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, szavazatát leadhatja a Ma-

gyar Köztársaság valamelyik nagykövetségén.
Erre akkor van lehetõsége, ha május 14-én 16 óráig kéri a lakóhelye sze-

rinti jegyzõtõl a külképviseleti névjegyzékbe való felvételét. Kérelmét sze-
mélyesen, meghatalmazott útján vagy ajánlott levélben terjesztheti elõ május
14-én 16 óráig. A jegyzõ a névjegyzékbe való felvételérõl, illetõleg kérelme el-
utasításáról magyarországi lakcímén, vagy a megadott postai úton értesíti.

Figyelem! Névjegyzékbe való felvételét május 14-éig kérheti, annak el-
mulasztása esetén nem szavazhat külföldön! A külképviseleten nincs

mód a külképviseleti névjegyzékbe
való utólagos felvételre!

Az európai parlamenti választások-
kal kapcsolatos további információ-
kért forduljon a lakóhelye szerinti
VISZ-hez! Pest megye: 

1052 Budapest, Városház u. 5-7.,
tel.: (06/1)267-2398
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Civil párbeszéd 
a kistérségi 

hulladék-erõmûrõl
A Dunakeszi - Fót - Göd kistérség

civil szervezetei április 19-én ta-
nácskozást tartottak a fóti Vörös-
marty Mûvelõdési Házban. A meg-
beszélés témája az önkormányzati
társulással tervezett kistérségi hul-
ladék-égetõmû volt. A tervezett be-
ruházás térségi ökológiai rendszeré-
re gyakorolt hatására, a lakosság
egészségét, a természeti környezetet
hosszútávon meghatározó jelentõsé-
gére tekintettel a civil szervezetek
szükségesnek látták a témával kap-
csolatos széleskörû társadalmi pár-
beszéd és civil kontroll kezdemé-
nyezését. 

A tanácskozó szervezetek e célok
megvalósítása érdekében civil
együttmûködési hálózatot hoztak
létre, amely az égetõmû jelenlegi
ügyén túlmenõen, hosszabb távon
kíván tevékenykedni, a térség ter-
mészeti- és környezeti értékeinek
védelméért, a keletkezõ kommuná-
lis hulladék kezelése, ártalmatlaní-
tása során felmerülõ problémák
megoldásáért. 

A létrehozott szervezõdés nyitott,
várja azoknak a természet védel-
méért, környezetünk jövõjéért fele-
lõsséget érzõ civil szervezeteknek
és magánszemélyeknek a jelentke-
zését, akik e munkába szívesen be-
kapcsolódnak. 

További információ: 20/3562102
Email: cwm@freemail.hu  A kistér-
ségi civil szervezetek képviseleté-
ben:                               Józsa Ilona

C.I. Nemzetközi Polgári Liga


