
Összefogás

Népképviseleti demokrácia emberközelben.
Nem létezhet kétlépcsős rendszerváltás – megbukott a 89-es „puha forradalom”. 
Tévút volt a rendszerváltó elit, a létező pártrendszerünk.
Ez  a  politikai  felépítmény  a  hatalma  bebetonozása  érdekében  vallásos  hitté 
változtatta a közéleti részvételt, a politikát.
Az úgynevezett „demokratikus minimum” maga a működő népképviselet.
A  népképviseleti  demokrácia  lényege  az  összefogás,  az  együttműködés,  a 
szolidaritás és a tolerancia.
Ahhoz,  hogy  a  plurális  demokrácia  minden  alkotórésze  a  helyére  kerüljön, 
népképviselet és demokrácia kell.
Egy egészséges társadalomban helye és szerepe van minden eszmerendszernek: a 
szélsőbaltól a balon, centrumon, jobbon át a szélsőjobbig. Egyik sem tüntethető el,  
mivel mindegyik az EMBER mivoltunk miatt létezik.
Mindegy,  hogy  olyan  típus  vagy,  aki  utcára  vonul  tüntetni,  vagy  olyan,  akinek 
otthon nem tetszik a rendszer.
Ha nem állsz be a politikai pártok hazugságaira bégetők közé, ha elhiszed, hogy 
RAJTAD múlik a népképviselet, a demokrácia ügye, akkor köztünk a helyed.
Hálózatunk  nem  szervezetet,  nem  pozíciókat,  hanem  a  MAGYAR 
SZAVAZÓPOLGÁROK együttműködő hálózatát építi fel.
Mi, kezdeményező civilek javaslunk, ajánlunk, ötletelünk, lehetőséget nyújtunk, de 
választani, dönteni, majd a hálózatunk milliós szavazó tömege fog.
Ki lesz a miniszterelnök jelöltünk?
Honnan tudnánk előre, amikor a népképviselet még nem is létezik!
Milyen erkölcsi alapon beszélhetnénk a nép nevében?
Mi nem karrier-párt vagyunk, akik pénzzel, hatalommal és médiával félrevezetik az 
emberek millióit.
Jó lesz-e az, ha a gombhoz (miniszterelnök jelölt) varrunk kabátot (kormányzási-
képviselet ígérgetések)?? Ha valakinek az arca ismert, az már biztosan okos is?
Mi fordítva  gondoljuk:  a  kabáthoz  (tennivalókhoz)  keresünk  alkalmas 
gombot(vezetőt).
Kedves ismeretlen barátom!
A rendszerváltó elit két évtizede azt sulykolja beléd, hogy jelentéktelen senki vagy, 
csak  egy  négy  évenkénti  kötelesség;  te  nem  értesz  hozzá,  és  egyébként  sem 
értheted  a  „magas  szintű”  folyamatokat!  Ezek  a  karrierista  megélhetési  alakok 
azonban  HAZUDNAK,  megtévesztenek!  Miért  tűrsz  el  mindent  a  „politikus” 
nevű állatfajtától? Miért lehet,  hogy a gyermekedtől nem tűröd el hazugságot, a 
politikustól meg évtizedek óta igen???
Ki vagy Te valójában?

• Egy  intelligens,  családját  és  hivatását  szerető,  a  hazájához  hű  MAGYAR 
POLGÁR. Neked diplomád, szakmád és rengeteg élettapasztalatod van, aki 



tehetsége  és  munkája  révén  építette  fel  az  egzisztenciáját,  és  mindvégig 
megtartotta emberi tisztességét.

• A  gyurcsány-orbán  féléknek  azonban  protekciós  (sumák?)  képesítése, 
politikai  állása,  politikai  kapcsolataival  „szerzett”,  akár  milliárdos  vagyona 
van, de tisztességének még a látszata csak jogi csűrcsavarokkal tartható fenn. 
Magyarnak nevezhetők ők, mikor a vagyonuk jó részét már kimenekítették 
(offshore, befektetés, svájci bank, stb) az országból?

Miért hiszed el, hogy Ő különb, mint Te?

Vajon,  hány  kiváló  szakember  van  ebben  az  országban,  akik  nem  önjelölt 
karrieristák vagy kollaboráns vazallusok? Sok százezer!  Miért  nem őket  segítjük 
döntési pozícióba – nem hatalomba, mint az eddigiek?
Tudom, hogy nehéz átlépni a sok-sok éves hülyítésen, de most meg kell tennünk, 
ha nem akarunk egy feudális jellegű társadalom számkivetettjei lenni.
Kedves barátom.
Védd meg magad, védd meg a családodat! A politika, a közélet nem valami 
távoli  eszme csupán, mert  a jelenlegi  politikai  felépítmény immár az életedre,  a 
szeretteid jövőjére tör.
Csatlakozz  hozzánk  a  http://menyusp.5mp.eu/web.php?
a=menyusp&o=02ymp5VpoE honlapon keresztül.  Nincs mit vesztened, hát adj 
egy esélyt magadnak. Ne HIGGY nekünk: tapasztalj, győződj meg magad, s 
mi személyiségedet megvédve lehetőséget nyújtunk a bizonyság megszerzésére. Ne 
rágódj a múlton, előre nézz!
Mi veled,  vagy nélküled,  de nyerni  fogunk,  több mint  kétharmaddal,  az utolsó 
formálisan még demokrata választáson 2014-ben.
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