Mentrópia szellemisége
Mi a Mentrópia?
A mentrópia kreált szó, jelentése az emberiség rendezetlensége. Az embernek energiát kell fektetnie
abba, hogy ember maradhasson. A mentrópia hajlam az emberi tartás elveszítésére, az
etikátlanságra. Így mentrópia minden, ami az emberi gyengeség következményeként jelenhet meg a
világban: gyilkosság, lopás, hazugság, rombolás, nemtörődömség. Minden, ami jelenleg is a
híradók fő alkotóelemeit szolgáltatja. A szó már önmagában is szimbóluma a kultúraközi határok
összemosódásának, a nyelvi rendezetlenség növekedésének.
Az entrópia fogalma a fizika tudományos világából ered, a rendezettség mértékeként is felfogható.
Zárt rendszerben az entrópia értelmezésének egyik kulcsfogalma a reverzibilitás, és jelzi, hogy a
határesetek is visszafordíthatók. Mi is valljuk, hogy minden helyzetben van lehetőség a káros
folyamatok ellenkező előjelűvé tételére; az energiák más módon is hasznosíthatók, a harmonikus
nullpont nem lehetetlen.
A Mentrópia szerkesztősége a világban ma tapasztalható globális szétesés ellen kíván erőt és
energiát adni olvasói, látogatói számára.
Szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy közösséget alkotunk, melynek minden eleme aktív alakítója is
annak. A társadalomnak nincsenek tisztán áldozatai, mindenki tehet azért, hogy neki és másoknak
jobb legyen.

Missziónk
Missziónk egy optimista szemléletű, mindenki számára hozzáférhető médiumot működtetni,
melyben napi híreket, eseményeket, marketing-kommunikációs stratégiákat dolgozunk fel. Színfolt
kívánunk lenni, melyet minden korosztály szívesen olvas, ha szórakoztatóan szeretne informálódni,
kulturálódni. Szemléletünkkel szeretnénk lehetőséget nyújtani az olvasóinknak arra, hogy független,
emberközpontú szemszögből ismerhessék meg ország-világ történéseit, hogy rálátást nyerjenek a
manipulációs technikákra, hogy alternatív jövőképet és hozzá vezető módszereket kapjanak.
A magunk szerény eszközeit felhasználva, az állampolgárokkal, civil szervezetekkel és állami
intézményekkel együttműködve segíteni kívánjuk a szociális biztonság kialakulását, a magyar
gazdaság erősödését, a fenntartható fejlődés megvalósulását, a társadalom integrálódását, a
világpolgárként gondolkodó egyén megteremtődését.

Politikánk
A XXI. században az internet terjedésével bekövetkezett szólásszabadság az elektronikus és
nyomtatott média átalakulásához, újragondolásához kell, hogy vezessen. Ebben a média-megújulási
folyamatban a Mentrópia aktív szereplőként vesz részt.
Az információs forradalom kihatásaként már nem egy szűk réteg dönti el, milyen hírek juthatnak el
a nagyközönséghez, hanem maga a közönség dönt arról, számára mi a legérdekesebb.
Elkerülhetetlen, hogy kommunikációs csatornaként ne definiáljuk politikai hovatartozásunkat.
Olvasóink és alkotóink az állampolgárok, a civilek közül kerülnek ki, így az ő érdekük,
szempontjaik a legfontosabbak a számunkra. „Az állampolgár lapja” alcímünkkel nem csak a
célközönséget szeretnénk kijelölni, hanem azt is, kik készítik a lapot. Tehát újságunkat nem a
hagyományos bal- és jobboldali értékek mentén szerkesztjük. Az általunk elképzelt világban az
ellenpólusokat a hosszú- és rövidtávú gondolkodás képviseli.
A világ eseményei, jelenségei egyértelműen mutatják a rövidtávú gondolkodás eredményeit,
láthatjuk, hogy sürgetővé vált a hosszútávú gondolkodás, a fenntartható fejlődés megvalósítása. Így
szempontjaink között elsődlegesen a természet- és környezetvédelem, az emberek mentális

fejlesztése, és a könnyen elérhető, minőségi kultúra terjesztése szerepel.
Ha mindenképpen a francia forradalom idején kialakult politikai fogalmak alapján kell lapunkat
deklarálnunk, akkor a következőket mondhatjuk el magunkról: elkötelezett hívei vagyunk a
szabadságnak, a gondolkodásnak, az együttérzésnek, a nemzetemlékezet ápolásának, a hit
szükségességének, s ilyen értelemben egyszerre vagyunk bal- és jobboldaliak.
Az információáramlás felgyorsulásának hatása, hogy világunkban a népek egyre jobban
összekapcsolódnak, egyre nyilvánvalóbbá válik egymástól való kölcsönös függésünk, kulturális
különbségeink. Mi, a globalizáció folyamatában lehetőséget látunk arra, hogy a különböző
országokban élő népek legjobb tapasztalatait szinergiába hozzuk, és ezek alapján a Föld–Emberiség
szimbiózis egymást tápláló együttélését megvalósítsuk. Szeretnénk, ha egy ország rangját nem az
éves gazdasági teljesítménye, hanem összlakosságának életminősége, valamint a Föld egészére
gyakorolt hatásai alapján ítélné meg a világ köztudata. Ennek előfeltétele a bölcs, belátó ország- és
vállalatvezetők és a gondolkodó, aktív állampolgárok.
A Mentrópia ezeknek a folyamatoknak tevékeny résztvevője és katalizátora kíván lenni.
A Mentrópia új szemléletet kíván meghonosítani, melyre égető szükség van a jelen folyamatosan
elhidegülő, széteső társadalmában, hogy a korunkban tapasztalható romboló, nemtörődöm, a
problémák elől megfutamodó, inkább bezárkózásra, szembe¬hunyásra hajló morált
megváltoztassuk, és együtt munkálkodjunk azon, hogy szebb és kiegyensúlyozottabb jövőképet és
jövőt alkossunk – közösen.
Az internet nyújtotta szabadság, interaktivitás, az állandósuló kapcsolatok révén olyan közösséget
teremthetünk, mely túlterjed az újságírás gyakorlatán: egy csapatot, mely szociálisan érzékenyebb,
környezettudatos, a fenntartható fejlődést hétköznapjaiban szem előtt tartó és azt tetteiben is
megvalósító társadalmat épít a maga eszközeivel.
A Mentrópia révén megvalósulhat az eszmélés, tudatára ébredünk tetteinknek és tetteink
következményének. A megismerés és megismertetés révén szeretnénk segíteni a megértést.

www.mentropia.hu

