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 a lakosság aktuális témakörű egyetértő észrevételeivel, jobbító
kritikai jelzéseivel, tiltakozásaival, kérdéseivel, javaslataival, amelyek azonosítható névvelcímmel, jeligével, vagy 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.
Részletek Magyarország Alaptörvényének IX. cikkéből:

(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 a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV.
törvényből:

4./ § (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 médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvényből:

3. § Magyarországon 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 az Alkotmánybíróság 7/2014. (III. 7.) számú Határozatából:
A sajtónak alkotmányos küldetése, hogy a közhatalom gyakorlóit ellenőrizze, aminek szerves részét
képezi a közügyek alakításában résztvevő személyek és intézmények bemutatása és — akár rendkívül
éles hangú — kritikája.
„A demokratikus jogállam intézményeinek… szabad bírálata, működésük, tevékenységük ellenőrzése és
kritikája — legyen az akár rendkívül éles hangú vagy támadó — a társadalom tagjainak, az
állampolgároknak, illetve a sajtónak olyan alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme.”
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Velkei Árpád

Az ember kapkodja a fejét…
Az ember kapkodja a fejét! No nem azért mert méhrajba, vagy a víz alá került, hanem amiatt,
mert olykor eléggé megdöbbentő információ árad a szemébe. Mégpedig az április 6-ai
országgyűlési választásokra készülődés során, amelynek első szakasza a támogató aláírások
gyűjtése volt, most pedig már javában zajlik a szokásos kampány. De hogyan?
Az általunk már agyonismert politikai csoportok mellett, eleddig nem ismert tömörülések is
vannak, amelyek frissítik, színesítik a palettát. Óhatatlan kérdés: jó-e ez mindenkinek?
Nyilvánvalóan azoknak igen, akik az utóbbi időben fokozatosan lettek munka- és jövedelemszegények, következésképpen egzisztenciálisan súlyos helyzetűek, ami az érintett lakosság 17,
19 és 37 százalékára vonatkozik. E bővült kínálatot feltehetően a körülbelül 5 millió ember, a
magyar lakosság fele is szívesen fogadja, akik a létminimum alatt, s ezen belül szinte a harmadik
világbeli nyomor szintjén tengődnek, s még a víz sem folyik a csapból, hiszen ilyennel nem is
rendelkeznek. Persze azon családok sem bánják az új társadalmi csoportok jelentkezését, ahol a
gyermekek alultápláltságban szenvednek, az idős emberek pedig nem képesek megfelelően
kezeltetni betegségeiket.
Az ember kapkodja a fejét! Például azért is, mert döbbenetesen eltérő és szinte egymást kioltó
gondolkodásmódok terjednek és csapnak össze az országban. Itt már nem is kettő, hanem több
részre szakadásnak vannak jelei, ahová az utat ama vezető garnitúra teremtette meg, amely
immáron 24 éve uralja az országot, ilyen-olyan zászló, embléma és jelszógyűjtemény révén.
Közös a módszerük, gyakorlatuk: az emberek közé zúdították a többnyire öncélú, s csak részint,
vagy egyáltalán nem megvalósított programjaikat, amelyekkel egymás ellen kelnek birokra.
Sajnos, a társadalmi szintre emelkedett megosztottságnak, afféle közvetítő eszközévé silányult az
írott és elektronikus sajtó is, s az ebbéli helyzetet már két évvel ezelőtt így summázta a
tömegkommunikációban dolgozók legnagyobb szakmai szervezetét jelentő, Magyar Újságírók
Országos Szövetsége Elnökségének nyilatkozata: a magyar sajtó alulteljesít.
Mintha az előzőek bizonysága tűnne elő az egyik országos napilap, a NÉPSZABADSÁG 2014.
március 13-i számának első oldalán is, ahol a Szédülés című vezércikk egyebek között arról

a pártkínálat mesterséges
felduzzasztása nem több ócska politikai fogásnál… A néhány naiv,
ám tisztességes „próbálkozó" mellett, politikai kalandorokat és csak
papíron létező pártokat képviselő csalókat szabadítottak az
országra. E cikk végül is az egész folyamatot a kormánypárt trükkjének tartja, amely
szól, hogy a többi politikai erő megjelenése, vagyis

odadobja a százmilliókat a semmiből jött pártoknak a választási fellépésükön elért indulási
teljesítményükért cserében.
Miért ez a leminősítő értékelés? Merthogy ebből az a következtetés vonható le, hogy itt
mindenki félrebeszélő, hamis, már-már kótyagos, aki nem a megszokott pártokhoz, vagy annak
szekértáboraihoz tartozik. Vajon miért riogatja a vezércikkíró a választópolgárokat azzal: ha
mások is ringbe szállnak a megszokott értékrendeket képviselők mellett, s netán eredményesen is
a politikai küzdőtéren, fenekestül felfordul minden és vége a demokráciának!
Hát az ember fejéhez kap és kezdi felismerni az iménti ellenszenv okát, amikor kézbe veszi a
manapság már eléggé kiterjedt módon terjesztett írásos dokumentumokat. Íme néhány részlet
ezekből, amelyek egyáltalán nem lelhetők fel az ismert pártok programjaiban:
* Vissza kell szerezni az állami vállalatokat, állami földeket, a közműszolgáltatókat, az OTP-t, a
MOL-t és 24 agrárgazdaságot, amelyek törvénytelenül kerültek mások fennhatósága alá… —
közli az egyik szórólap.
* Azonnal kivizsgálandók a föld- és trafikmutyik... Megerősítendő a kormányzati ellenőrzési
hivatal… Az adóterhek enyhítése a legalacsonyabb európai (5-15 %-os) ÁFA-kulcsokkal… Az
induló hazai vállalkozás 5 évig legyen társasági adó mentes… — írja egy másik kiadvány.
* Kezdeményezzük a képviselői visszahívhatóság intézményének bevezetését… Alkotmányos
berendezésünk részévé kell tenni a korszerű kétkamarás Parlamentet… Az állam intézményei
szavatolják az állampolgárok személyének, becsületének, vagyonának biztonságát… —
olvasható a következő propaganda-anyagban.
* A nagybirtokrendszer kisajátításával földosztást hajtunk végre… A Kádár-rendszerre jellemző
létbiztonságot, kiszámíthatóságot és a nyugati világ szabadságát teremtjük meg közösen… —
ajánlja ilyetén teendőit egy újabb politikai csoport.
* Fizessenek a milliárdosok… Elég a külföldi tőke uralmából… Erős magyar gazdaságot…
Független, semleges Magyarországot… — ígéri e feladatai megvalósulását a következő párt.
Nos, az baj, ha a megelőzők nem nyerték el tetszését a szóban forgó sajtóorgánumnak, amelynek
a kiegyensúlyozottságot szintén be kell tartania. Ettől függetlenül vitathatatlan, a most
mazsolázott információk ismeretében már igencsak széles körű gazdasági, kulturális
egészségügyi, szociális stb., ajánlat között tallózhat a választópolgár, s ez jó dolog! Akinek
természetesen értékelnie kell a megelőző 24 év során az országban és a saját családjában is
történteket! És hát osztania-szoroznia szükséges, összeadnia, meg kivonnia, amely alapján képet
kaphat, ötletet szerezhet a hogyan továbbhoz. A felelősségteljes és érzelmi részrehajlástól
mentes döntését pedig a szavazófülkében hozhatja meg azáltal, hogy egy jól látható ikszet
jelöl a számára legfontosabb üzenetet, jövőképet adó képviselőjelölt, illetve párt kör
alakzatú rubrikájába… Ezeket persze üresen is hagyhatja, amennyiben egyik alternatívával
sem tud azonosulni.
Kecskemét, 2014. április 3.
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