
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

*

TILTAKOZÓ NYILATKOZAT
A  MÁJUS  ELSEJE  TÁRSASÁG megalakulásától  fogva  az  értékteremtő  munka  egyre
szélesebb  elismerésének  és  díjazásának  megvalósítására  törekszik.  Már  a  néhány  éve
módosított  Munka  Törvénykönyve is  visszalépést  jelentett  az  alkotmányos  demokráciák
versenyképességét  biztosító  felfogásához  képest,  de  az Orbán-kormány és  a  kétharmados
országgyűlés  által  áterőltetett  új  szabályozás  kifejezetten  káros  Magyarország  munkaerő-
gazdálkodása  szempontjából.  Szinte  semmibe  veszi  a  termelőmunkában  részt  vevők
tudásának,  erejének  hatékonyságára,  újratermelődésére  vonatkozó  tapasztalatokat  és
követelményeket.

Nem véletlen, hogy a tiltakozó tüntetések fő résztvevői  rabszolgatörvényként  emlegetik a
400  órára  emelt  „túlmunka-keretet”  és  a  3  évre  elhúzódó  ellenszolgáltatást  engedélyező
előírásokat.  A  keresztényi  könyörületességgel  igazolni  szándékozott  karácsonyi  ajándék
valójában visszaveti a társadalmi viszonyokat a kereszténység keletkezésének 2000 esztendő
előtti rabszolgatartó formái közé, ahol a termelőeszközök és a hatalmi erőszak birtoklásának
joga  kényszer  és  félelem  hatására  osztja  meg  a  jövedelmeket  kizsákmányolók  és
kizsákmányoltak között.

A túlterhelt „munkavállalók” mind gyorsabb kiégése és pusztulása annak idején is az egyre
gyakoribb rabszolgaszerző háborúkhoz és birodalmak pusztulásához vezetett, a pótlást viszont
a  mai,  korszerű  világban  a  megfelelő  színvonalú  képzés,  a  munkaerő-elvándorlás
megfékezése,  a  munkahelyi  körülmények  parancsuralmi  jellegének  felszámolása  és  a
népesség-áramlás  szabadsága  tudná  csak  megvalósítani  –  melyek  mindegyikét  tagadja  az
alkalmazott egyeduralmi politika.



A magyar államiság fennmaradása, a teljes gazdasági csőd megelőzése érdekében az Európai
Unió és az  ENSZ  alapelveivel szembemenő „áldott” decemberi törvényeket haladéktalanul
vissza kellene vonni!

                                                                 SZEBENI ANDRÁS
                                                                                                 a Május Elseje Társaság főtitkára

2019. január 10.
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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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