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.”

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

Velkei Árpád

TOVÁBB A LEJTŐN?
Korábbi cikkeinkben már említettük a kereskedelem és az élelmiszergyártás problémáit,
visszásságait, de az élet sajnos, más területeken is produkál hasonlókat. Az országos
megjelenésű, ingyenesen terjesztett METROPOL című napilap, a 2014. április 22-ei számának 3.
oldalán például „Több száz taxis kapott büntetést" címmel olvashatjuk azt a rövid információt,
miszerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által ellenőrzött fővárosi személyfuvarozók
közül több mint 900 esetben találtak hiányosságokat, szabálytalanságokat,
próbautazásokkor pedig visszaéléseket, árdrágításokat, csalásokat, sőt számlahamisításokat is. Így e taxisoknak azonnali hatállyal felmondták a droszt-engedélyét.
Értesülve az előzőkről, többek meditálnak azon: országos méretű vizsgálat esetén vajon
hányszorosa derülhetne ki az ilyetén jogellenességeknek?
A választ csak sejthető, amit azonban tapasztalunk, hogy a rendszerváltás óta eltelt közel 25 év
kapitalizmusa alatt züllött idáig a társadalmi közmorál. A kérdés óhatatlan: Miért jutottunk
el ideáig, hogy aki csak teheti, ügyeskedik, csal, hazudik?
A magyarázat sokféle lehet, egyéni világnézet, vagy vérmérséklet szerint. Ám tény, hogy
egzisztenciálisan, morálisan végletekig megosztottá vált a lakosság. Merthogy rengetegen
hajszolják a meggazdagodás, az anyagi javakban való tobzódás öntörvényű, hamis ideálját.
Szinte minden társadalmi rétegben ott bujkálnak, vagy pöffeszkednek azok, akik gátlástalanul
rúgják fel a jogkövető magatartás szabályait, ezzel súlyos anyagi-erkölcsi kárt okozva
másoknak. És a gátlástalanok „jóvoltából” megy a riadalomkeltés, a konfliktus-gerjesztés is
az állampolgárok körében. Akik a temérdek hasonló helyzetbe belefáradva, beletörődve, jobb
híján csak a mindenek felett álló kiskirályokról, maffiáról és az egész országot behálózó
korrupcióról meditálhatnak. Így azután szinte megfékezhetetlenül kialakul egy torz értékrend,
amit a megcsontosodott káros sztereotípiák és mozdulatlanság, no meg a kollektív félelem,
rettegés táplálnak!
Persze, azért lássunk világosan: azok idézik elő a legnagyobb bajt, rendellenességet, akik a
szabadság fogalmát sajátos, önző módon értelmezve, megengedhetetlen, törvénytelen

eszközökkel próbálnak felülkerekedni embertársaikon, kizárólagos érvényesülésre
törekedve, ha kell, mindenáron! És ezzel a mostani, csak a pénzt hajszoló és a dzsungel
zűrzavarát idéző rendszer szerkezeti struktúrái nem tudnak (vagy nem akarnak?) mit kezdeni. A
következmény pedig, hogy a képviseleti rendszerünk hitelvesztetté vált, a társadalom beteg.
A tehetetlenség automatizmusai irányítanak minket! De vajon merrefelé? Tovább a lejtőn?

Vé Róbert

Kecskemét, 2014. április 27.

INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA
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