
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 

MÁTRAI FIGYELŐ 
 

Új központi címről, 3247 Mátraballa, Fő út 113. szám alól jelentkezik 2020. 

januárjától a rendszerváltás veszteseinek készülő VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNK, 

a FÜGGETLEN MAGYARORSZÁG, amelynek olvasói, szimpatizánsai részére 

ezúton kíván sorsfordítóan eredményes  
 

ÚJ ESZTENDŐT 
a 

szerkesztőség! 

 

A korábbi kecskeméti elérhetőségi adatainkból — a Duna-Tisza közéről az északi 

hegyvidékre költözésünkre tekintet nélkül — természetesen megmaradtak az 

alábbiak: 

 



               Internet: www.fuggetlenmagyarorszag.hu 

               E-mail: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu 

 
Újak azonban a telefonszámaink: 

 

                                         06-36/563-169   (vezetékes) 

                                         06-20/394-6360 (mobil) 
 

— — — 

 

A továbbiakban elsőként arról szólunk, hogy az írott sajtónk változatlanul működteti a Civil 

Panaszügyi Szolgálatát, ami azt jelenti: foglalkozunk minden olyan lakossági jelzéssel, 

észrevétellel, közérdekű bejelentéssel, panasszal és javaslattal, melyek társadalmi kihatásúak 

lehetnek és az egyéni-közösségi jobbítást szolgálhatják. E vonatkozásban figyelembe vesszük a 

jogi, illetve szakmai előírásokat, meg a sajtó- és szólásszabadság hivatalosan kinyilvánított 

lehetőségeit, például a következőket: 

 

* A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 

9. és 10. §-ai többi között kimondják: a tisztségviselők, a hivatalos és közfeladatot ellátó 

személyek, valamint az állami vagy önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok 

vezetői – a szükséges felvilágosításoknak, adatoknak a rendelkezésre bocsátásával kötelesek 

elősegíteni a médiatartalom-szolgáltató tájékoztatási feladatának ellátását, s leszögezik azt is, hogy 

a médiarendszer egészének feladata a hiteles, gyors, pontos tájékoztatás!” 
 

* Itt szükséges megemlíteni a tömegtájékoztatást végzők számára alapvető fontosságúként is 

minősíthető ETIKAI KÓDEXET, amelyben egyebek mellett így rendelkezik a jelenleg legnagyobb 

létszámú hazai sajtóközösség, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége /MÚOSZ/: 

 

Az újságíró nem maradhat semleges, ha a demokratikus értékek védelméről van szó. 

 

Az újságíró és szerkesztő írásban, online alkotásban, műsorban szándékosan vagy gondatlanságból 

valótlanságot nem állíthat, köteles a tényeket és adatokat az adott helyzetben elvárható 

gondossággal ellenőrizni. 

 

* E tárgykörben nagyon lényeges hivatkozni az ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG — vélemény-

nyilvánítás és sajtószabadság kérdéseit is érintő — 7/2014. /III. 7./ számú Határozata 

indokolásának 48. és 61. pontjaira is: 

 

A sajtónak alkotmányos küldetése, hogy a közhatalom gyakorlóit ellenőrizze, aminek szerves 

részét képezi a közügyek alakításában résztvevő személyek és intézmények tevékenységének 

bemutatása és – akár rendkívül éles hangú – kritikája. 

 

A demokratikus jogállam intézményeinek és a demokratikus közéletet hivatásszerűen 
alakító politikusoknak a szabad bírálata, működésük, tevékenységük ellenőrzése és kritikája 

http://www.fuggetlenmagyarorszag.hu/


– legyen az akár rendkívül éles hangú vagy támadó – a társadalom tagjainak, az 
állampolgároknak, illetve a sajtónak olyan alapvető joga, amely a demokrácia lényegi eleme.  

 
* Hogy a sokszor szóba hozott jogállamiságunk, illetve a demokráciánk megfelelő működését 
elősegíthessük, nem feledkezhetünk meg ama sarkalatos közéleti megnyilvánulásokról, 
amelyek realizálása folyamatosan aktuális. Ezek sorában talán a legdinamikusabb tartalmú: 

 

2010. december 23-án, Budapesten, az Országházban ORBÁN VIKTOR 
miniszterelnök úr, az új állami alkalmazottak, a kormánymegbízottak kinevezésekor 

többi között az alábbiakat mondta: 
 

Egy évetek van arra, hogy minden ballaszttól megszabadítsátok a magyar államiságot 
a közigazgatás középszintjén. Egy év alatt rendet kell tenni, olyan állapotokat 
kialakítani az államélet középső szintjén, hogy képesek legyünk felszabadítani az 
emberekben és a magyar gazdaságban lévő azon energiákat, amelyek segítségével 
sikeressé tehetjük majd Magyarországot… Precíz, pontos és barátságos államot 
szeretnék látni. Olyan államigazgatást, amelyet az emberek többé nem akadálynak, 
nem rosszakaratú emberek gyülekezetének tekintenek, nem olyannak, mint ami 
akadályt jelent az életükben, amit le kell győzni, amelyen valahogy át kell magukat 
verekedni. És végképp ne ellenséget lássanak a közigazgatásban.  Ezzel a precíz, 
pontos és barátságos állammal kell visszaszerezni az évtizedek alatt eltékozolt 

közbizalmat, amit valaha a magyarok a saját államuk iránt éreztek. 
    
És még valami: 
 
2010. júniusában   fogadta el az ORSZÁGGYŰLÉS a Legyen béke, szabadság és egyetértés! – 
kezdetű Nemzeti Együttműködés Politikai Nyilatkozat-át, amelyről e tervezet május 14-

ei ismertetésekor azt is kijelentette kormányfő, hogy a Nemzeti Együttműködés 

Rendszere (NER)…lehetőség mindenki számára és elvárás mindenki felé… Majd ez e 

tárgyú, július 9-ei sajtótájékoztatóján a köz szolgáinak egyebek mellett ezt üzente:  … 
nincs hatalmaskodás, nincs többé olyan, hogy az állampolgárt nem segítségre szoruló 
ügyfélnek tekintjük, hanem alávetettnek. Ennek mind vége van!  

— — — 
Mindezek előre bocsátásával kérjük-várjuk olvasóinktól, az emberektől, hogy értesítsenek 
minket — elsősorban postai levélben, vagy e-mailen — a szűkebb, vagy tágabb 
környezetükben tapasztalt egyedi, ám a közösséget is érinthető-érintő gondokról, 

nehézségekről, a sokasodó, vagy nem szűnő problémákról s persze az általuk javasolt 
megoldásokról is! Mindezeket megkettőzött figyelemmel feldolgozva visszük a 
nyilvánosság elé, egyidejűleg pedig eljuttatjuk cikkeinket az érintett területek legfőbb 
irányítóihoz, felelőseihez, hogy a válaszukat megadhassák, amelyeket szintén a közvélemény 
elé tárunk.  

 



Sajtómunkánk új eleme lesz a KÉRDEZZEN-VÁLASZOLUNK rovat, 
ahol mindenkit érdeklő-érdekelhető ügyekkel, ezen belül külpolitikai 
kérdésekkel is foglalkozunk, természetesen a pontatlanságokra, 
megtévesztésekre,  tévedésekre,  önhatalmú-részrehajló 
értelmezésekre, hibás intézkedésekre  is figyelmeztetve, a vitákat 
lehetőleg tisztázva, és sok-sok törvény, kormány- és miniszteri 
rendelet, meg egyéb, például önkormányzati szabály, vagy 
közszolgáltatói előírás lényegét közölve, de a pártbéli viszályoktól 
mentesen! Bár a „bölcsek kövével” nem rendelkezünk, a 
becsületesség, a tisztességesség és az igazságosság igényével igen, s ezek 
realizálásához számítunk az állampolgárok bizalmára, segítő 
közreműködésére! 
 
Végezetül a MÁTRAI FIGYELŐ névhasználatról annyit: országunk legmagasabb pontjáról, 
már a domborzat adta okból is könnyebb ki- és letekintenünk, hát ezzel az adottsággal 
igyekszünk igényesen, korrekt módon élni! 
 
Internetes újságunk szellemiségét folytatólagosan határozzák meg a két költőóriástól vett 
kölcsön-mondatok, a mottók: 
 
 
„Legnagyobb cél pedig itt, e földi létben, 
Ember lenni mindég, minden körülményben.”                                  
/Arany János/                                                                         

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

 
Persze, fókuszálunk ADY ENDRE többi mint 100 éve papírra vetett, de sajnos, még jelenleg 
aktuális alábbi soraira is: 
 
Betyár urai így nevelték, 
Nem rúg vissza, csak búsan átkoz. 
S ki egyszer rúgott a magyarba,  
Szinte kedvet kap a rúgáshoz. 
 
M is itt ül lomhán, petyhüdten, 
Fejét, jussát, szívét kobozzák. 
S ha néhányan nem kiáltoznánk, 
Azt se tudná, hogy őt pofozzák. 
 
De odafigyelünk a kortárs-poéta, BARANYI FERENC szavaira is, aki a köpönyegük rutinos 
forgatóinak, meg a közönyösöknek ekképpen üzen: 
 



Már nem vetem meg. Már csak szánom őket. 
A megvásárolt együttműködőket, 
a megfélemlített hunyászkodókat, 
a lankadatlan buzgalmú nyalókat… 
 
Elkeserít az elprédált jövendő, 
túl sok a szánandó, a megvetendő,  
én már az Úristent csak arra kérem: 
ne hagyja, hogy megutáljam a népem. 
 
Fontosnak tartjuk a mai nemzedékünk másik irodalmi képviselője, Bartis Ferenc 
véleményét is, aki fohász műfaját felhasználva fordul a jobbító változások érdekében, a széles 
nyilvánossághoz: 

 

Nemzetem, a történelem küldött:                                     
hallgasd meg fájó igéimet!                                              
Kínjaidból varázsolj örömöt,                                            
a kárhozatból jövő-hitet.                                                  
 
Egy emberként légy nemzet önmagad! 
Ne koporsót, de bölcsőt ácsolj! 
Fogadalom legyen minden szavad!             
Alkoss otthont e szemét világból! 
 

2019.december 30.                                                                                 Velkei Árpád  
                                                                                                                                             főszerkesztő            
 
 
 
 

INFORMÁLJA, KÉRDEZZE, OLVASSA 

a rendszerváltozás veszteseinek készülő 

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁGUNKAT, 
 a 

FÜGGETLEN MAGYARORSZÁGOT! 
Internetes cím: www.fuggetlenmagyarorszag.hu 

                             E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu 
Levélcím: 3247 Mátraballa, Fõ út 113. 

                                              Vezetékes telefon:  06-36/563-169  

                                  Mobiltelefon:         06-20/394-6360                                                                               
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