
CIVIL INFORMÁCIÓK
Köztudott, hogy 2018. április 8-án, az országgyűlési választásokon kétharmados többséget ért el —
legalábbis  a  szavazatok  számlálásáról,  érvényességéről  szóló  aktuális  jogszabályok  szerint  —  a
FIDESZ-KDNP pártszövetség. Bár a voksolásra jogosultaknak csak egy kisebbsége döntött ily módon,
mégis azt jelenti a hivatalosan megerősített eredmény, hogy az állampolgárok e legrangosabb fórumán
lényegében  megszűntek  létezni  a  demokrácia  nélkülözhetetlen  elemei,  vagyis  az  ellensúlyok  és  a
fékek. Eme  helyzetből  óhatatlanul  következik,  hogy  a  hatalmon  lévők  többségi  szavazással
dönthetnek  mindenről,  s  mindennek  az  ellenkezőjéről  is,  gyorsan,  egyszerűen,  könnyedén.  És
döntenek is…! A következményeket  pedig láthatjuk-tapasztalhatjuk például  azáltal  is,  hogy szinte
feltartóztathatatlanul növekednek a piaci árak, minek következtében a nyomorban élő milliós tömegek
élete még nehezebbé, kilátástalanabbá válik. Tekintettel arra, hogy a kis létszámú parlamenti ellenzék
nagyobb részt önmaga szervezettségi problémáival van elfoglalva, s összefogás híján a kapitalista-
kizsákmányoló  rendszer  vészesen  komoly  problémái  ellen  sem  tud  hatásosan  fellépni,  az
állampolgárok a civil szervezetek felé igyekeznek fordulni, náluk remélve kapaszkodókat, valamiféle
kiterebélyesedő erőt az egyre mélyülő gödörből való kijutáshoz. Nagy gond azonban, hogy a lakosság
keveset tud az öntudatos és felelősséggel gondolkodó, cselekvő emberek közösségeiről, s eme hiányt
igyekszik pótolni szerkesztőségünk a pluralizmus szellemében, az ideológiai kötöttségek nélkül most

indított CIVIL INFORMÁCIÓK című rovattal, amelyben figyelemmel kísérhetők e társadalmi
erők főbb tevékenységei.

                                                       Velkei Árpád főszerkesztő
                                                                                                          FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG Szerkesztősége

civil panaszügyi szolgálatvezető

*
ELEGED VAN A POLITIKAI ELIT VISZÁLYKODÁSÁBÓL?

VÁLTOZÁST AKARSZ?

CSATLAKOZZ A MAGYAR IFJÚSÁG KÖZÖSSÉGI
SZERVEZETÉHEZ /MIKSZ/ ÉS TEGYÜK EGYÜTT SZEBBÉ

AZ ORSZÁGOT!

MAGYAR IFJÚSÁG KÖZÖSSÉGI SZERVEZETE

DIÁKOK! DOLGOZÓ FIATALOK!

Elegetek van abból, hogy nem tudjátok fizetni az egyetem/fősuli költségeit?

Elegetek van abból, hogy az oktatás színvonala csökken, így a Magyarországon
szerzett végzettségetek értéke is egyre csökken?

Elegetek van abból, hogy munkátokból milliárdosok gyarapodnak, nem ti?

Elegetek  van  abból,  hogy  tanulmányaitok  elvégzése  után  könnyen
munkanélküliek lehettek, mert kevés a munkalehetőség?

Elegetek van az embertelen munkakörülményekből?



Elegetek van abból, hogy évekig spórolnotok kell, hogy saját lakáshoz jussatok
és családot alapíthassatok? Vagy hosszú évekre bizonytalanná válik az életetek a
kiszámíthatatlan  hitelek  miatt,  miközben  a  keményen  behajtott  adóforintok
„feneketlen zsebekbe vesznek”?

Elegetek van a fölösleges háborúkból, abból,  hogy adótokat  ártatlan emberek
kiirtására költik?

Elegetek van a neonáci idióták menetelgetéséből, a hazug és álszent szélsőjobb
agymosás előretöréséből?

Ha IGEN, akkor csatlakozzatok közénk és változtassunk együtt! 

MAGYAR IFJÚSÁG KÖZÖSSÉGI SZERVEZETE – A haladó ifjúság
szervezete!

Fb.com/mikszhungary
mikszkp@gmail.com

2018. december 9.
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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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