
FÜGGETLEN

MAGYARORSZÁG
„A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben
ember lenni mindég, minden körülményben”

(Arany János)

 „Az igazat mondd, ne csak a valódit.”
(József Attila)

A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatókörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/

SAJTÓPOSTA
A  rendszerváltozás  veszteseinek  készülő  világhálós  népújság,  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG 
tömegkommunikációs rovata, benne a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, 
jobbító  kritikai  jelzéseivel,  tiltakozásaival,  kérdéseivel,  javaslataival,  amelyek 
névvel, jeligével, illetve ezek nélkül is nyilvánosságot kaphatnak — a lapunkhoz elektronikusan, 
postai úton, illetve személyesen eljuttatott információk ellenőrzött és szerkesztett változatában, 
megőrizve minden közlendő anyag eredeti tartalmának lényegét.

(1) Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.
(2) Magyarország elismeri és védi a sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
4./ § (1) A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja 
sokszínűségét.

(2) A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól 
való függetlenségre is.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./

Internet: www.fuggetlenm  a  gyarorszag.hu  
E-mail: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.

Főszerkesztő: Velkei Árpád
a MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE /MÚOSZ/
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CIKKÜNK NYOMÁN
Már teljes terjedelmű A Szabadság című 

internetes hetilap

Ez év  január 21-én tolmácsoltuk    világhálós    népújság  -unk hasábjain   olvasóink — közöttük a 
Magyar Kommunista Munkáspárt szimpatizánsai — abbéli sérelmét, hogy tavaly szeptember 
második  felétől  csaknem 1  hónapos  késedelemmel  olvashatják  csak  A SZABADSÁG című 
munkáspárti hetilap internetes kiadásának teljes anyagát. A lényeget ekképpen foglaltuk össze:

Sokaknál, főleg az 50- 60-70-80 éveseknél, vagy még idősebbeknél,  az a gyakorlat, hogy a 
lányaik, fiaik, unokáik kezelik a számítógépet, s ha megnyitották azon A Szabadság cikkeit,  hát 
végigolvassák. Ha pedig e szeretteiktől távol laknak, kis faluban, esetleg villany nélküli tanyán, 
kinyomtatva odahozzák az oldalakat. 

A késleltetés okozta információhiányt elkerülendő, a szerkesztőség azt ajánlotta: el kell menni a 
legközelebbi munkáspárti szervezethez, ahol megvehető és megrendelhető az újság nyomdai 
kiadása, kedvezménnyel. Erre válaszolták az emberek:

Többüknél  ez  nem  járható  út,  hiszen  kevés  fizetésért,  szinte  éhbérért  dolgoznak,  vagy 
kisnyugdíjasok, s bizony örülnek, ha kenyérre, tejre, zöldségre, gyümölcsre, húsra futja, meg a 
közüzemi  díjak  kifizetésére,  esetleg  a  kölcsöntörlesztésekre,  a  maradékból  pedig  már  nem 
tudnak újságot járatni. A többnyire a létminimum szintjén, vagy alatta élő hozzátartozók sem 
vállalhatják  az  ebbéli  megrendelést.  Mindezekre  csak  ráadás,  hogy  a  helyi  szervezetet 
megkeresni,  oda elmenni  is  fáradtságot  jelent,  meg az oda-vissza közlekedés pénzbe kerül 
annak, aki még nem érte el az ingyenes utazás korhatárát.

És még van más baj is: vidéken, kisebb községekben, ahol mindenki ismeri egymást, egyelőre 
eléggé ciki a kommunista érdeklődés, vonzódás kinyilvánítása, például az által, ha a postás 
hozná rendszeresen az előfizetett Szabadság-ot. 

További  gond,  hogy  a  nagyobb  települések,  sőt,  a  városok  újságárusainál  általában  hiába 
keresik ezt a lapot, mert nem forgalmazzák.

A kérésük  tehát,  hogy a  szóban  forgó  pártlap  a  jövőben  is  a  korábbi  teljes  terjedelmében 
jelenjen meg a világhálón!

Mindezekről  még a  tavalyi  év utolsó két  hónapjában e-mailen és  postai  úton is  informáltuk 
Karacs  Lajosnét,  a  párt  gazdasági  ügyekkel  foglalkozó  alelnökét,  majd  THÜRMER  GYULA 
pártelnököt. EGYIKÜK SEM VÁLASZOLT. Pedig közöltük, a reagálásuk nyomán tájékoztatjuk 
majd  az  érdekelteket  a  FÜGGETLEN  MAGYARORSZÁG-ban,  mégpedig  a  sajtótörvényről  és  a 
médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény követelményeinek,  ehát a 
hitelességnek, pontosságnak, a tény- és időszerűségnek megfelelően!

Bár  voltak  úgymond  automatikus  visszajelzések,  amelyek  egyikéből  kiderült,  ezen  üzenetet 
megjelenítették a  címzett  számítógépén,  azonban nincs  rá  garancia,  hogy a címzett  elolvasta 
volna,  illetve  megértette  volna  annak  tartalmát.  A másik  értesítésből,  amely  a  Munkáspárt 
Elnökségi  Kabinet  kabinet@munkaspart.hu-ról  érkezett,  megtudtuk,  hogy  a  tartalmat  is 
elolvasták. E közlésekkel persze nem tudtunk mit kezdeni.

http://www.fuggetlenmagyarorszag.hu/fuggetlenmagyarorszag/90.pdf


Majd megkaptuk Kovács István kabinetes munkatárs e-mailjét, miszerint a hozzánk panasszal 
fordulók vagy figyelmetlenek, vagy rosszindulatúak, hisz A Szabadság újság fent van az 
interneten teljes  terjedelemben.  Természetesen egy-két  hét  késleltetéssel.  Az újság teljes 
terjedelemben  csak  az  archívumban,  valamint  a  cikkek  menü  aktuális  évfolyamában 
jelenik meg néhány hét késleltetéssel.

E  levél  tartalmáról  előzetesen  informáltuk  olvasóinkat,  akik  továbbra  is 
panaszolták  A Szabadság      hetekkel késleltetett   internetes megjelenését. Az a sajtó 
— hangoztatták — aligha lehet kollektív agitátor, amelynek teljes tartalmához 
nem frissiben, hanem késleltetve lehet csak hozzájutni.  Az archívumban pedig 
írásos emlékeket, dokumentum gyűjteményeket szoktak elhelyezni és keresni, nem 
pedig  napi-heti  aktuális  információkat.  E  pártnál  fontos  az  operatívság  is, 
amelynek szolgálatában aligha áll az említett világhálós késedelem.

*

Röviddel  ezelőtt  ismét  hírt  kaptunk  ez  ügyben,  megint  csak  az 
olvasóinktól,  akik  tudtunkra  adták:  februártól  kezdve már ismét 
teljes terjedelmű A Szabadság című internetes 
kommunista hetilap! És az informálóink megköszönték, hogy 
a lapunk eredményesen közbenjárt eme ügyben! 

Szerkesztői megjegyzés:

Örülünk, hogy segíthettünk, bár a normális megjelenési rend visszaállításáról 
most sem kaptunk tájékoztatást az  MKMP vezetőitől, mint ahogy a korábbi 
abnormális közlés okát sem osztották meg velünk!

2013. március 7.                                                                                                     Velkei Árpád
                                        rovatszerkesztő



INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA
a rendszerváltozás veszteseinek készülő

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT,
a

FÜGGETLEN

MAGYARORSZÁG-ot!
Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu
Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. B/IV/26.
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