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„A környezettudatos ember 
a biodiverzitás védelmével óvja természeti környezetét, a

démoszdiverzitás védelmével óvja társadalmi környezetét!”

„  Démoszdiverzitás  ” meghatározása:  
Az általunk kreált  új  fogalom  a  ma  közhasználatú  „plurális  demokrácia” fogalma helyett, a 
társadalmi sokszínűséget, mint védelemre szoruló közéleti alapértéket határozza meg.
A demokrácia motorja legyen a politikai és vélemény sokszínűség tisztelete.

Napjainkra  egyértelműen  kiderült,  hogy  kisiklott  a  rendszerváltás,  mely  a képviseleti 
demokrácia  torzulása miatt ezer sebből vérzik:  Hazugságország voltunk 56-tól: mi voltunk a 
legvidámabb barakk. Hazugságország vagyunk 90 óta is, hiszen a látszat-demokrácia barakkja 
lettünk.

Nem kampányígéretek közül kívánunk választani, hanem ésszerű lehetőségekre, választható 
alternatív utakra van szükség. Új világot kell építenünk, ezt azonban csak a meglévő keretek 
eltűrésével  kezdhetjük  meg.  A  rendszerváltó  elitet  2014.-ben  csak  a  csendes  többség 
részvételével, 2/3-os  többséggel  lehet  leváltani  a  magyar  jogrend  jelenlegi  kereteinek 
tudomásulvételével. Meghatározó igényünk a  képviselet ellátásának folyamatos  tájékoztatási / 
felügyeleti lehetőséggel történő kialakítása.

Bár a múltat a döntési helyzetbe kerülésig ideiglenesen le kell zárni, azért alapvető fontosságú 
követelmény a magyar társadalomnak a múltjával történő objektív szembenézése.

Ez meghatározóan  a  magyar értelmiségi-  társadalom kötelessége  lesz,  ha  a  hétköznapok 
békéje és nyugalma ismét helyreáll.

Büntetés,  számonkérés,  bűnbakképzés  és  boszorkányüldözés  helyett mi  a 
valóságunk  nyugodt  felmérését,  és  a  cselekvés  lehetőségeinek,  alternatíváinak 
kidolgozását ÉRTÉKEINK MEGMENTÉSÉT szeretnénk a választóknak felkínálni.

G  aranciáink  :
Mi közösségi hálózatot építünk olyan emberek részvételével, akik a helyi közigazgatásban és 

közéletben, a helyben lakó lokálpatrióta – civil emberekkel kívánják leváltani a politikai pártok 
elnökükhöz hűséges pártembereit.

Kollektív  bölcsességre  van  szükségünk  a  rendszerváltók  képesítés  és  gyakorlati 
tudást, gyakran emberi tisztességet is nélkülöző politikusaival ellentétben.

„Lokálpatriótákat az önkormányzatokba a pártkatonák helyett!”
Meggyőződésünk,  hogy  a helyi  közösség képes  lesz megfelelő  nyilvánosság mellett 

kiválasztani és meghatalmazni azokat a szakembereket,  aktív közéleti  embereket,  akik az ő 
érdekükben,  a  jelenleginél  sokkal  hatékonyabban  lesznek  képesek  megvédeni  a  helyi 
értékeket.

Együttműködésünk  információkkal,  alternatív  javaslatokkal,  lehetőségek  kialakításával  és 
felajánlásával segíti elő a helyi demokrácia polgárait, szerveződéseit.

Féltjük,  és  ezért  megóvjuk tagjainkat  a  hatalomtól,  a  munkahelyük  elvesztésére 
irányuló  fenyegetéstől. A sötét  és  riasztó  közéleti  állapot  miatt  mi  a  Tagi  kód  révén 
FELELŐS  ANONIMITÁST nyújtunk  a  tagjaink  számára,  mely  személyes  hitelességen, 
bizalmon,  és  konkrét  emberi  kapcsolatokon építkezve  szerveződik,  miközben  MEGVÉDI 
tagjai integritását a mai hatalmaskodóktól, politikai és gazdasági megfélemlítésektől.
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Nem akarunk  pénzt kérni,  tagdíjat szedni,  hiszen a  hálózat célja a személyes,  bizalmi 
kapcsolattartás mellett az egyébként is rendelkezésre álló, tehát külön költséget nem igénylő, 
internetes kapcsolatépítés alkalmazása.

Nem akarunk szervezeteket építeni, hiszen azt a helyi lakosok egymást ismerve, az ottani 
sajátosságoknak megfelelve már megcsinálták, vagy majd szükségletüknek megfelelve elvégzik. 
Természetesen a  hálózat ilyen téren is segítséget ad mindenkinek, akinek erre szüksége van: 
alapító okiratok és  más szükséges  iratok szerkesztésével,  konkrét  ügyekben szervezési,  jogi, 
adminisztratív tanácsadással.

Olyan  lokálpatrióta  hálózatot  kívánunk  létrehozni,  ahol  a  szabolcsi  városvédő  tanácsot 
kérhet egy vas megyei szervezettől; ahol segítséget kérhet a fővárosi ugyanúgy, mint egy tanyán 
élő-dolgozó ember az éppen aktuális ügyeiben.

Kinek ajánljuk?
Minden aktív lakónak, aki  tenni akar a települése, városa, környezete közéletében; aki részt 

kíván venni a döntés-előkészítésben, s aki felelős képviseletben látja a jövőnket. 
Minden  ember  politikai,  vallási,  ideológiai,  etnikai  vagy  bármely  más  irányultságát 

kizárólag  a  személyes  szférájának  részeként  értékelünk;  a személyiség maximális 
védelmét  támogatjuk. Mozgalmunk  minden  tagja  egyenrangú  választó  és  választható; 
véleményét felelősen vállaló, klasszikus értelemben vett polgár.

Hálózatunk  nem  kér,  és  nem  is  fogad  el  semmilyen  támogatást,  hiszen  elveink  szerint 
támogatásra,  segítségre  mindig  csak  helyben  lehet  szükség. A  támogatók  segítsék  a 
helybéli szervezeteket, jelölteket, egyéneket, programokat.

Minden  magasabb  közigazgatási  szintű  támogatást  csak  és  kizárólag  korrumpáló,  ezáltal 
elfogadhatatlan és üldözendő tényezőként tudunk értékelni.

Kapcsolatrendszerünk alkalmas virtuális, vagy természetes módú közösségek szervezésére is. 
Hálózatunkból  csak  a  helyi  polgárok  akaratából  válhat  olyan "alulról  építkező  politikai 
mozgalom", mely képes lehet az együttműködések kialakítása révén a helyi érdekek magasabb 
közigazgatási és politikai szintű képviseletét is ellátni. Mi aminőség forradalmát akarjuk; egy 
új  erő  létrehozásával  megvalósítani. A  mai választási  rendszerben,  egy  arra  alkalmas 
"szolgáltató,  vagy kooperatív párt"  felhasználása segítségével biztosíthatja  magának a helyi 
közösség akár a  közvetlen  beleszólást  is a  törvényhozásba  (már  a  képviseleti  demokrácia 
jelenleg adott keretei között is).

A LUSTA-ELIT DEMOKRÁCIÁJA azért törekedett ugyanis kétpártrendszer, illetve 
egyeduralom kialakítására, hogy a saját szűk rétegeit bebetonozza a hatalomba, s hogy 
a társadalom többségének elnyomásával ennek gazdasági feltételei biztosítva legyenek.

Hálózatunk a pártalkuk-osztozkodások helyett,  széles "polgári  összefogásra" törekszik.  A 
2014-es  választási  győzelem  után  kell  majd  létrehozni  egy  olyan  képviseleti  és  választási 
törvényt, mely a jelenlegivel ellentétben a társadalom összes rétegét megjeleníteni képes. A mi 
konszenzusos partnerségünk nem csupán egy "hagyományos összefogás", ahol csak a tagság 
többségének  a  véleménye  számít.  Képviselni,  bemutatni,  megismertetni mindig  kell,  a 
kisebbségi álláspont érveit, alternatív hozadékát, előnyeit és hátrányait egyaránt.

KINEK és MIRE vagyunk jók?
Mindenkinek, akinek elege van a fennálló látszat demokrácia résztvevőiből, és valódi 

beleszólást akar. - Mindenkinek, aki csalódott a rendszerváltó elitben, és nincs kire szavazzon. 
Mindenkinek, aki szép, békés és boldog Magyarországot szeretne, ahol jó lehet élni. 

Információszerzésre, véleményalkotásra, kapcsolatépítésre, lehetőségek felhasználására, 
választási együttműködésre, a jelenlegi rendszer leváltására leszünk alkalmasak.  

Legyen Ön is a hálózatunk tagja! Címünk: info@celmo.net.in 
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