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 kapitalistakizsákmányoló 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
nemrégen indított CIVIL INFORMÁCIÓK című rovattal, amelyben figyelemmel kísérhetők e
társadalmi erők főbb tevékenységei.
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MEGHÍVÓ
A Marx Károly Társaság Fóruma és a Május Elseje Társaság Fáklya Klubja
szervezésében

Alicia Elvira Corredera Morales
nagykövet asszony előadása
A kubai forradalom győzelmének 60. évfordulója és a jelenlegi
társadalmi-gazdasági helyzet
címmel
2019. február 15-én, pénteken 16 órakor
a Bp. VIII. ker. Magdolna u. 5 alatt (A József körúttól egy megálló
kifelé a 9-es busszal, vagy a 83-as trolival.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kérjük, értesítsék tagtársainkat, hívjanak másokat is!
2019. február 11.
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