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A rendszerváltás óta lejtmenetben, tévúton? –
avagy:

25 év után
 ELEGÜNK VAN

A KIFOSZTÓ-KÖNYÖRTELEN
KAPITALIZMUSBÓL…!

Egy mondat az 1994-es Magyarországról



***
Járjuk  az  országot,  beszélgetünk  emberekkel,  akik  szinte  suttogva  mondják  a  bajaikat,
gondjaikat. Félnek! Pedig kiáltozva, üvöltözve kellene nyilvánosság elé tárniuk az egyéni és
közösségi sirámaikat!  Mert azokból kikerekedik egy rettenetes képsor. Például arról:  miért
kellett  több mint  félmillió  embernek  "kitántorognia"  külföldre,  miért  tengődik  a  lakosság
körülbelül fele már létminimum szinten, vagy az alatt, miért szenvednek milliók a szegénység
pokoli bugyrában, miért  táplálkoznak hiányosan és éheznek gyermekeink százezer számra,
miért mérhető ezrekben a hajléktalanok száma, miért fenyeget rengeteg embert a kilakoltatás
veszélye,  miért  muszáj  eltűrnünk,  hogy  lopások,  rablások,  betörések  áldozatai  lehetünk
bármikor?

Mindannyian  emlékezhetünk  a  Közfelháborodás  Napjára, amely  2014.  év  végén  vitt
jelentős tömeget az utcára, nemcsak Budapesten, de az ország számos nagyvárosában is. A
felszólalók kendőzetlenül fogalmazták meg a keserűségeiket, amelyekből kikerekedett, hogy
az elmúlt 25 évben történtekkel vannak a fő problémák! A vélt okozókat, felelősöket pedig
nem  kis  üdvrivalgás  közepette  küldték  el  az  emberek  a  "pi...ba". Azóta  elhalkult  ez  a
dühösség, amely döntően fókuszált arra a félelmetes méretű korrupcióra is, amely hazánkban
egyelőre korlátlanul burjánzik. Hát ezért is érthetetlen az említett elhalkulás, csönd...

Tudva  lévő,  hogy  az  Alkotmányunk -  vagy  a  mai  hivatalos  szóhasználat  szerint,  az
Alaptörvényünk  -  egyértelműen  garantálja  a  szólás-  és  véleményszabadságot, mégis
igencsak úgy tűnik, e garanciákban már repedések, hasadékok vannak. Pedig ezeket betömni
kellene és nem szélesíteni.  De van itt más zavar is! Mégpedig az, amikor nem figyelünk fel
idejében,  azonnal  a  súlyos  fejleményekre,  tendenciákra,  amelyek  az emberek sorsai  révén
rajzolódtak, vagy rajzolódnak ki.

A most olvasható "Egy mondat..." című tudósítás is 22 éve született, de hiába, mert akkor a
szerzőnek nem sikerült azt a széles nyilvánosság elé vinnie, következésképpen elmaradtak az
elvárható hatások, pozitív következmények is. Ezúton pótoljuk a hiányt.

Kecskemét, 2016. január 3.                                                                         Velkei Árpád

INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA
a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,
 a

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT!
Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorsz  a  g@f  u  ggetlenmagyarorszag.hu
Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.
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