
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 sajtó szabadságát és sokszínűségét, biztosítja a demokratikus 
közvélemény kialakulásához szükséges szabad tájékoztatás feltételeit. /Részletek  Magyarország 
Alaptörvényének IX. cikkéből./

*
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. 

10./ § A médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás.

13. §  A  tájékoztatási  tevékenységet  végző  lineáris  médiaszolgáltatások  kötelesek  a 
közérdeklődésre  számot  tartó  helyi,  országos,  nemzeti  és  európai,  valamint  Magyarország 
polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről 
az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan 
tájékoztatni. /Részletek a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. 
évi CIV. törvényből./

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… 



7. § (1) A médiaszolgáltatók, a sajtóterméket kiadók, a kiegészítő médiaszolgáltatást nyújtók, a 
műsorterjesztők az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során a jóhiszeműség és 
a  tisztesség  követelményének  megfelelően,  e  törvényben  meghatározottak  szerint  kötelesek 
egymással és a nézőkkel, hallgatókkal, olvasókkal, felhasználókkal, előfizetőkkel kölcsönösen 
együttműködve eljárni. /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvényből./
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Főszerkesztő: Velkei Árpád

Kampány-országból jelentjük... 
Rendszerkorrekció szükséges — mert addig: Tovább 
baktatunk a megosztottság, az igazságtalanság, a korrupció és a 
nyomor útján! – halljuk a figyelmeztető szavakat a rendszerváltozás 

veszteseinek több milliós tömegében. 
Cikksorozat I.

Pártok-Voksolók
Mint  ismeretes,  hazánkban úgymond  választási  nagyüzem lesz  a  jövő esztendőben,  amikor 
országgyűlési,  önkormányzati  és  európai  parlamenti  képviselőknek  kell  bizalmat  adnunk.  A 
voksolásokhoz elengedhetetlenül hozzátartozó kampányprogram máris zajlik, amelyben egyelőre 
korántsem az emberek hatalmas tömegei  tüsténkednek, hanem ama politikai erők — így például 
a Fidesz -  Magyar Polgári  Szövetség,  a Kereszténydemokrata  Néppárt,  a  Magyar  Szocialista 
Párt, a Lehet Más a Politika párt, a Párbeszéd Magyarországért párt, a Demokratikus Koalíció, a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom, az Együtt 2014 – PM Választói Szövetség Párt, a Magyar 
Szociáldemokraták  Pártja,  a  Magyar  Liberális  Párt,  a  Modern  Magyarország  Mozgalom,  a 
Szociális Unió, a Munkáspárt, a Negyedik Köztársaság Párt —, amelyek szeretnének újból, vagy 
először hatalomra, esetleg csak ahhoz közel kerülni. Vagyis elég nagy a tolongás azért, hogy a 
jelöltek közül kik nyerhessék el a 106 egyéni kerületben a mandátumot, s kik kaphassák meg a 
listás  helyeket,  amely  versengés  eredményeként  létrejöhet  az  ilyen,  vagy  olyan  értékeket 
képviselő új kormány.

A különböző épületekben, illetve gyakran az utcákon és a tereken is megnyilvánuló politikai 
csatákról  mostanság  már  egyre  gyakrabban  ad  tudósítást,  hírt  az  írott  és  elektronikus  sajtó, 
valamint az internetes kínálat. Csakhogy ahány közlés, szinte annyiféle tartalom, s nemegyszer 
kommentár  is.  Ezek  számbavétele,  értékelése  bizony  nem  kevés  feladatot  ad  az 
állampolgároknak,  akik  persze  annak  is  ki  vannak  téve,  hogy  nem  mindegyik  küzdő  fél 
ajánlatairól értesülhetnek idejében és hitelesen.

Szerkesztőségünket  épp ez  utóbbi  miatt  keresik meg sokan,  kérve  tőlünk,  hogy a kampány-
hadjárat  mindegyik  frontján  bekövetkezettek  lényegéről  számoljunk  be  röviden  –  mégpedig 
beidegződés-, meg előítélet-mentesen, s ennek során bőven adjunk hangot azoknak is, akik a 
saját  bőrükön tapasztalják — nemegyszer  kínkeservesen —, valójában mi történt  és történik 
most is Magyarországon, az elmúlt legalább negyedszázada.
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A Dunántúlról, a Tiszántúlról, a Duna-Tisza közéről, s persze a fővárosból is rengeteg jelzés, 
észrevétel, panasz, közérdekű bejelentés, meg javaslat is érkezett már és érkezik folyamatosan 
hozzánk az említett és a jelenlegi időszak gazdaság- és társadalompolitikai tényeiről, amelyek 
summája  nyomán  adtuk  e  cikksorozatunknak  a  fő  és  figyelmeztető  címet: 
Rendszerkorrekció szükséges — mert addig: Tovább baktatunk a megosztottság, az 
igazságtalanság, a korrupció és a nyomor útján!

A SAJTÓPOSTA rovatunk ad helyet rendszeresen az ebbéli témáknak, melyek közreadása az 
utolsó választás  eredményének nyilvánosságra hozataláig tart,  ami után afféle  népi  értékelést 
ismertetünk.  Hogy az információink sokszínűek,  tárgyilagosak legyenek,  ehhez számítunk az 
olvasók,  az  alkalmi  érdeklődők,  no  és  kampányban  aktívan  indulók-résztvevők  segítő 
közreműködésére,  tehát  beszámolóira,  tájékoztatásaira  is.  Itt  azonban  van  egy  alapvető 
követelményünk, amit József Attila szavaival tolmácsolunk: Az igazat mondd, ne csak a valódit. 
Merthogy mi is ehhez igyekszünk magunkat tartani – a lehetőségeink szerint!

2013.  október 1.                                                                                                     Velkei Árpád
                                         rovatszerkesztő

INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA
a rendszerváltozás veszteseinek készülő
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