
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 sajtószabadságot./ Részletek az Alaptörvény VIII. cikk-éből/

*
3.  §  A Magyar  Köztársaságban  a  médiaszolgáltatások  szabadon  nyújthatók,  a  sajtótermékek 
szabadon közzétehetõk, az információk és a vélemények a tömegkommunikációs eszközök útján 
szabadon továbbíthatók… /Részletek a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 
CLXXXV. törvényből./

*
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.  /Részletek  a sajtószabadságról  és  a  médiatartalmak alapvető  szabályairól 
szóló 2010. évi CIV. törvényből./
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„CIKKÜNK NYOMÁN”
Mától ismét SZTÁLINGRÁD

Az idézőjelek közé tett felcímünk némi magyarázatra szorul:

Tudniillik az írott sajtó akkor használja e két szót, ha a közzétett írása nyomán, annak hatására 
következnek be a  várt  fejlemények. E témát  illetően azonban más e helyzet,  ugyanis bár  az 
elektronikus újságunkban Lesz-e Volgográdból újra SZTÁLINGRÁD? címmel megjelentettünk 
hosszabb  írást  2013.  január  26-án,  de  ez  egy  történelmi  visszatekintés  volt  a  második 
világháború sorsát eldöntő sztálingrádi csatára, amelynek mai, 70 évfordulója alkalmából csupán 
találgattuk, hogy a lakossági kérelmeket kielégítendő, vajon változtatnak-e a város mai, vagyis 
Volgográd nevén. Nos, megérkeztek a hírek, melyek a kérdésünkre választ adtak, s e szerint a 
régi név felvételére sor került, de csak korlátozott formában. Hát az ebbéli tudnivalók lényegéről 
szólunk  az  alábbiakban,  mégpedig  a  Rosszija  24 televízió  és  a  Lenta.hu internetes  sajtó 
közléseiből származó  információk szerint:

A második világháború eseményeiben döntő fordulatot eredményezett sztálingrádi 
győztes csata 70. évfordulóján, 2013. február 2-án Volgográd visszakapta az 1925 
és 1961 között viselt nevét, tehát ismét  Sztálingrád lett.  E döntést a volgográdi 
törvényhozás hozta meg, azzal az eléggé rendhagyó feltétellel, hogy a hős várost 
csak a hivatalos rendezvényeken, tehát  e hó 2-án,  szombaton,  meg az év többi 
ünnepnapján említhetik a felszólalok, illetve a hatalom képviselői, a régi-új nevén.

Oroszországban  egyébként  több  emléknap  is  van  a  Nagy  Honvédő  Háborúval 
összefüggésben,  így  május  9-én  kerül  sor  a  második  világháborúban  aratott 
Győzelem Napja megünneplésére, június 22-én a gyász napjára, amikor 1941-ben 
megtámadta  a  náci  hadsereg  a  Szovjetuniót,  augusztus  23-án  pedig  a 
Sztálingrádot ért  hatalmas  személyi  és  anyagi  veszteséget  járó  bombázás 
áldozataira emlékeznek. 

Határozat  született  arról  is,  hogy  szombattól  egy  héten  át  Sztálingrádban 
/Volgográdban/ Csitában és Szentpéterváron, Sztálin portréjával díszített győzelmi 
buszok közlekednek.

Értesülések szerint, a háborús veteránok, a volgográdi kommunisták és az Orosz 
Polgári Szakszervezet nevű csoport képviselői még a helyi törvényhozási határozat 
megszületése előtt adták át Moszkvában az orosz államfőnek a több tízezer nevet 
tartalmazó petíciót,  amelynek aláírói  arra  kérik Vlagyimir  Putyint,  hagyja jóvá, 
hogy ezen túl véglegesen a Sztálingrád nevet viselhesse a Volga menti város.

E  közlést  kiegészítendő,  még  tolmácsoljuk  az  oroszországi  barátaikkal 
kapcsolatban álló olvasóink abbéli friss információit, hogy a lakosság jelentős 
része  ma  is  nagy  történelmi  személyiségnek  tekinti  Joszif  Viszárionovics 
Sztálint,  akinek  döntően  köszönhető  a  világ  leigázására  felesküdött  hitleri 

http://www.fuggetlenmagyarorszag.hu/fuggetlenmagyarorszag/92.pdf


gépezet megsemmisítése, s az is, hogy a háború súlyos kárai ellenére, nagyobb 
zökkenők nélkül tovább működhetett és megerősödhetett a Szovjetunió.

2013. február 2.                                                                                                     Velkei Árpád
                                        rovatszerkesztő
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