
FÜGGETLEN

MAGYARORSZÁG
„A legnagyobb cél pedig itt, e földi létben
ember lenni mindég, minden körülményben”
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A rendszerváltozás veszteseinek érdekvédelmi, közéleti, politikai Hon-LAPJA
Nyomdai kiadását alapította: 1993-ban az össztársadalmi érdekvédelmet országos hatáskörben ellátó

társadalmi szervezet, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉG /FÜNÉSZ/,

amely  a  mostani  megjelenésének  is  gazdája,  s  működteti  a Civil  Panaszügyi  Szolgálatot. Az  ehhez 
érkezett lakossági, egyéni-közösségi  jelzések, észrevételek, közérdekű bejelentések, panaszok,  pozitív, vagy 
negatív történetek, vélemények, meg konstruktív javaslatok és kérdések, illetve az ebbéli

reagálások NYÍLT FÓRUMA e

VILÁGHÁLÓS NÉPÚJSÁG.
Levélcím: 6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. IV. em. 26.

E-mail cím: fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu

Főszerkesztő: VELKEI ÁRPÁD, aki

48 éve tagja a Magyar néprajzi Társaságnak,

39 éve pedig a Magyar Újságírók Országos Szövetségének /MÚOSZ/.

Országos elnöke az idén 20. éves civil érdekvédelmi szervezetnek, a

FÜGGETLEN NÉPKÉPVISELETI SZÖVETSÉGNEK /FÜNÉSZ/,

vezetője az országos Civil Panaszügyi Szolgálatnak.

Alapítója a Civil Parlamentnek és a Társadalmi Érdekegyeztető Tanácsnak /TÉT/.

12 éven át volt bírósági népi ülnök.

Tájékoztatási feladataink teljesítései során igyekszünk mindig

az igazat mondani, nem csak a valódit!
Terveink  szerint,  a  feldolgozandó  és  közlendő esetek,  információk  zömét nem  a  mindenkori  hatalom,  a 
különféle intézmények, a politikai erők, a tőke,  meg a médiumok rutinos levélírói,  betelefonálói  szűkösen 
behatárolható  világából,  illetve  a „fecsegő felszín” köreiből,  hanem a  többségi „mélyből”, vagyis  a 
rendszerváltozás vesztes millióinak soraiból szerezzük! 
Hogy a társadalmi és gazdasági történésekről, tendenciákról — ezen belül pedig az eredményekről és hibákról 
— első kézbeli tényanyagaink, úgymond dokumentumaink legyenek, kérjük olvasóinkat:
ÍRJÁK, SZERKESSZÉK VELÜNK EGYÜTT e sajtókiadványt, a nép újságját!

mailto:fuggetlenmagyarorszag@fuggetlenmagyarorszag.hu


Hová jutottunk
a fülkeforradalom óta eltelt csaknem másfél esztendőben?

Tavaly decemberben került  nyilvánosság elé  eme oldalainkon a  szerkesztőségi  közlemény 
arról, hogy a technikai lehetőségünk korlátozottsága miatt egyelőre nem tudjuk regisztrálni 
olvasóink táborát, így az ebbéli ismertségről személyes kapcsolatok révén tájékozódhatunk 
csak. Az ilyetén felméréseink az idei év elejétől zajlottak, a tervezettnél kissé hosszabb ideig 
tartóan  —  ez  idő  alatt,  sajnos,  szüneteltetnünk  kellett  a  folyamatos  publikációinkat  —, 
amelyek  mostani  befejezésével  arra  az  örvendetes  következtetésre  jutottunk:  gyakorlatilag 
minden településen vannak már olyanok kisebb-nagyobb számban, akik a cikkeink rendszeres 
elolvasása révén kísérik figyelemmel a munkánkat. Nemrégen pedig arról értesültünk, hogy a 
külföldi magyarok soraiban is egyre többen érdeklődnek az írásaink iránt.

Itt kell szólni arról, hogy az emberekkel való találkozások során rengeteg pozitív és negatív 
tartalmú  információkhoz  jutottunk,  egyidejűleg  azonban  szinte  megszámlálhatatlanul  sok 
gazdasági, szociális, egészségügyi, kulturális és társadalompolitikai kérdésre is igyekeztünk 
elfogadhatóan  válaszolni,  amelyekhez  forrásként  használtuk  a  parlamentben  elhangzottak 
jegyzőkönyvi pontosságú részleteit.

Az alábbiakban rövid összefoglalót adunk a lakosság soraiban szerzett tapasztalatainkról:

Csak óvatosan a támogatottságokkal…

Bár  régóta  érezhetőek,  kitapinthatóak  az  egzisztenciális  és  morális  különbségekből  eredő 
feszültségek  a  mély  szegénységben  és  a  jólétben  élők  többsége  és  kisebbsége  között, 
amelyekből  következően  igen  jelentős  számban  vannak  a  politikától  elfordultak,  mégis 
eredményesen  és  rendben  zajlottak  le a  tavalyi  országgyűlési  választások.  Igaz,  hogy 
majdnem 3 millió ember távolmaradásával.

Az vitathatatlan, hogy a rendszerváltozás óta immáron hatodik voksolásnak fölényes győztese 
a Fidesz-KDNP  pártszövetség,  amely a  fülkékben  végrehajtott  forradalmi  erejű  szavazat-
özönnel ért el  kétharmados képviseletet. Ám méltán büszkélkedhet sikerrel a szinte 
csekélyke múltú  Jobbik Magyarországért Mozgalom,  meg a  Lehet Más a Politika nevű 
párt is. A drámai vesztes a korábbi kormányzó erő, az MSZP, amelynek még 60 mandátumra 
sem  tellett,  de  még  ennél  is  nagyobb  csapás  érte  az  1990  óta  országgyűlési  státussal 
rendelkező SZDSZ-t és az MDF-et, amelyek be sem jutottak a Tisztelt Házba. 

Akikkel  beszélgettünk,  arra  figyelmeztettek:  csak  óvatosan kell  bánni  a  támogatottsággal, 
hiszen az a választási matematika számításain alapul. Hogy miről is van szó pontosan?

—  Például  arról,  hogy  a  több  mint  2  millió  700  ezer szavazatot  kapott  Fidesz-KDNP 
pártszövetségnek tudnia kell: a választásra jogosult 8 millió 34 ezer állampolgárból több mint 
5  millió  300  ezernek a  meghatalmazását  nem  élvezi,  ugyanis  ennyien  vannak  a  másra 
voksoltak, illetve a választásra el sem mentek.

— Például arról, hogy a több mint  990 ezer  szavazatot kapott  MSZP-nek tudnia kell: több 
mint 7 millió embernek a meghatalmazását nem élvezi.



—  Például  arról,  hogy  a  több  mint  850  ezer  szavazatot  kapott  Jobbik  Magyarországért 
Mozgalom-nak  tudni  kell:  több  mint  7 millió  100  ezer embernek  a  meghatalmazását  nem 
élvezi.

— Például arról, hogy a több mint  380 ezer  szavazatot kapott Lehet Más a Politika  pártnak 
tudnia kell: több mint 7 millió 600 ezer embernek a meghatalmazását nem élvezi.

A nagy  megmérettetések  győztese,  Orbán  Viktor fideszes  pártelnök,  kitűnően  jellemezte  a 
pártbéli  támogatottságának  racionális  voltát,  amikor  a  választások  befejezése  után  azonnal, 
később  pedig  miniszterelnök-jelöltként,  a  parlamenti  bemutatkozásakor  nyilatkozta:  kellő 
szerénységgel és alázattal dolgoznak majd a nemzet érdekében.

Úgy  tűnik,  ezen  ígéret  célba  talált  az  állampolgárok  egy  részénél,  akik  a  tavaly  októberi 
önkormányzati választáson is megerősítették bizalmukat a kormányzó pártszövetség iránt, hiszen 
Budapesten az egyéni kerületek 89 százalékában, a 23 megyei jogú nagyváros közül 22-ben, s a 
többi listás és egyéni helyek 68 százalékában arattak sikert a jelöltjei.

De eme eredményekhez is hozzá kell tenni: a részvételt tekintve ez a választás csak a harmadik 
volt az eddig rendezettek sorában.

Egyébként emberek között járva, arra figyeltünk fel, hogy az álláspontjaikból gyakran csendült 
ki az, amiről a különféle értékrend alapján működő írott és elektronikus sajtóból értesülnek. Sőt, 
sokszor szinte papagájszerűen ismétlik az újságokban olvasottakat, illetve a rádióban és tévében 
hallottakat,  noha azok pozitív,  esetleg negatív következményeit  a magánéletükben alig,  vagy 
egyáltalán nem tapasztalják.  Ebből pedig következik,  hogy egy-egy kérdést érintve,  kevés az 
önálló gondolatuk,  így hát tovább nem jutnak, mint a már közszájon forgó pro,  vagy kontra 
közlések.  Az  efféle  kisebb-nagyobb,  s  ellentétes  tartalmú  kórusbeli  megnyilvánulások  pedig 
óhatatlanul  generálnak  vitát  közöttük,  ami  csak  növelheti  békétlenségüket,  alkalmasint 
egymással  szemben  is.  Mindezek  a  megnyilvánulások  elsősorban  ott  érhetők  tetten,  ahol 
megtalálhatók jelentősebb számban azok, akik állandó szereplői a betelefonálós műsoroknak, 
vagy gyakori résztvevői a különféle tüntetéseknek.

Sok döntés, kevés jó hatással

Eljutottunk persze olyan helyekre is, ahol zömmel az úgynevezett hallgatag tömegek vannak, 
akik  mindenünnen,  még  a  voksolásoktól  is  elzárkóznak.  Felénk  azonban  kinyíltak,  s  tőlük 
informálódhattunk a következőkről:

Helyes, hogy a banki, az energia, a távközlési és a kereskedelmi szektor 
erőfölényes  megtestesítői  jelentős  arányú  befizetésekre  kötelezettek, 
hogy  idén  januártól  ismét  3  éves  a  gyes,  hogy  a  nyugdíjpénztárakba 
befizetett milliárdok meg lettek mentve a tőzsdecápáktól, hogy stabilitási 
alap  képződik  az  esetleges  további  válság  okozta  súlyosabb 
következményeket  kivédendő,  hogy  a  hitel-károsultak  egy  része 
számíthat  a  problémája  megoldására,  hogy  van  már  korszerű 
médiatörvényünk, hogy vadonatúj alkotmánnyal is rendelkezünk. De…
Százezrek  szenvednek  jelenleg  is  munkanélküliség  terhei  alatt;  az 
egykulcsos áfa és az egyéb adóváltozások a kis-jövedelműeket sújtják, 
tovább  terebélyesítve  a  szegénységet;  számos térségben semmiféle 
kedvező változás  nincs  a  magántulajdonok és  magánszemélyek elleni 



támadások,  vagyis  a  közbiztonság  vonatkozásában;  reménytelen 
helyzetben vannak az önhibájukon kívül lakbért, illetve közüzemi díjat 
fizetni  nem  tudók;  továbbra  is  sok a  külföldről  származó  silány 
minőségű  gyümölcs-  és  zöldségáru  a  kereskedelmi  kínálatban; 
változatlanul  magasak az  árak  nemcsak  a  kereskedelemben,  de  a 
szolgáltatásoknál is, emiatt kínosan nehéz a minimálbéresek és a hasonló 
arányú, vagy ennél kevesebb összegű nyugdíjasok életkörülménye; még 
most sem eléggé hatékony a szakhatóság munkája, emiatt sok még az 
adóeltitkolás  és  az  adócsalás;  nem  ritkaság, hogy  egyes  gazdasági 
szervezeteknél  ma  is  előnyt  élveznek  az  egyéni  célok  a  közösségi 
érdekek  rovására;  gyakran  van  okuk  a  rossz  döntések  miatti 
elégedetlenségre  a  rendőrség,  az  önkormányzati  és  egyéb  hatóság, 
valamint az ügyészség, illetve a bíróság ügyfeleinek, akik olykor a jelét 
sem  látják  a  jogbiztonságnak;  aggodalomra  okot  adó  mértékben 
szűnnek meg a bizalmat, szívélyességet jelentő kapcsolatok a családok 
között,  például  a  gátlástalanul  harácsoló,  kapzsi  magatartás  miatt; 
létminimum alatt élve manapság már nem lehet sokra számítani sem az 
egészségügy,  sem az  oktatás  területén;  rémisztően  sok  a  jogszabály, 
amelyek sűrűjében a hozzáértők is gyakorta tévelyegnek; egyelőre nincs 
átfogó  előrelépés a  szinte  végzetesen  lecsúszott  cigányság  érdekében 
sem;  érthetetlen,  hogy  még  nem  indult  meg  újra  széles  körűen  az 
állattenyésztés  fellendítését  is  segítő  hazai  mezőgazdasági  termelés, 
mégpedig szövetkezeti  közösségek keretében,  illetve állami irányítású 
rendszerben,  hogy  megalapozhassa  a  bezárt  cukorgyáraink, 
konzervgyáraink és növényolaj-előállító üzemeink ismételt működését, 
valamint  azt  a  gépipart,  amely  a  földműveléshez  szükséges  gépeket 
készíti a jövőben.

Az előzőket rengeteg apró egyéni ügy lényegének a summája alapján állítottuk össze, vagyis itt 
jelenségekről,  tendenciákról van  szó.  Mindannyiunk  érdeke  e  felvetettek  korrigálása, 
megszüntetése! Többi között a nemzeti együttműködés jegyében is, no meg azért, mert 
effélére kötelezi az országgyűlést és a kormányt a kétharmados választási siker 
is!
                                                          
2011. szeptember 23.                  

Velkei Árpád
főszerkesztő



Írja, kérdezze, szerkessze, olvassa
a rendszerváltozásban csalódott, s a lakosság döntő többségét 

kitevő hallgatag tömegek világhálós NÉPÚJSÁG-ját, a múltról, a 
jelenről és a jövőről szóló

FÜGGETLEN
MAGYARORSZÁG-ot.


