
CÉL:   Magyarország Hálózat

Kedves civil barátom!

A megküldött megkereső mailem úgy látszik nem volt megfelelő, hiszen nem sikerült vele a  
kapcsolatfelvétel.
Megpróbálom most sokkal egyértelműbben és érthetőbben megfogalmazni: mit is akar a CÉL 
Magyarország Hálózat; miért is szeretnénk együttműködni veled.

1958-ban születtem, a kádári, alattvalói társadalomban, ahol a rendszer iránti bizalomhiány és a 
normák kijátszása  volt  a  jellemző.  Akkor  egy  olyan  polgári  demokráciára  vágytunk,  ahol  a 
tulajdonosi felelősség és rendszer iránti bizalom a normák tiszteletben tartására, és a társadalmi 
felelősséggel végzett részvételre irányul.
A rendszerváltás a  mai napig nem hozta el  ezt a  változást.  Az akkori  elit-közeli  fiatal  vagy 
háttérbe  szorított  értelmiség  kidolgozott  egy  olyan  rendszert,  amely  látszataiban  polgári 
demokrácia volt, azonban mind gazdasági, mind politikai felépítménye tekintetében alattvalói 
rendszer maradt.
Pártokat (GOMBOKAT) kreáltak ehhez a torz társadalom (KABÁTHOZ) struktúrához.
Az  elmúlt  két  évtizedben  mindig  a  GOMBHOZ  kerestük  a  KABÁTOT,  amikor 
választásokon  vettünk  részt. Mindegyik  GOMB ígért,  de  valójában  nem  teljesített:  a 
KABÁTUNK egyre rozzantabbá vált. Nincs ma már egyetlen GOMB sem, akinek ígéretében 
bízhatnánk, hiszen már mindenki becsapott minket.

Hálózatunk egészen más,  új  megközelítést  követ.  Meg akarjuk változtatni  a  KABÁTOT,  de 
ehhez nem csupán új GOMB kell, és főleg nem a régi GOMBOK új ígéretei.
KÖZÖSSÉGI  HÁLÓZATOT  szervezünk,  hogy  átalakítsuk  a  régi  KABÁTOT,  hogy  a 
társadalmi részvétellel a mi igényeinknek megfelelő legyen.
Nem „csak” harmadik erő leszünk, hanem maga a társadalmi részvétel.
Nem egy szimpatikus, jól beszélő miniszterelnökben bízunk, aki jól el tudja adni a hazugságokat 
a népnek, hanem egy ÚJ társadalmat építünk fel addigra, mire eljön a választások ideje.

Mi nem gombot választunk a régi kabáthoz, hanem új kabátot szabunk, amihez minket 
választhatnak majd a szavazók.

Ha kíváncsi  vagy  elképzeléseink  részleteire,  kérlek  keress  meg az info  @  celmo.net.in   Email. 
Címen.  Sok olyan részletes  anyagot  találhatsz majd,  amelyek minden kételyedre,  kérdésedre 
választ adnak.
Csatlakozz hozzánk, várjuk jelentkezésedet.

Üdvözöl a CÉL Magyarország Hálózat szervezője
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