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Tűz Európából
Politikusok és szerkesztők is fellépnek a magyar médiatörvény ellen

Hírösszefoglalónk

Rendkívüli visszhangot váltott ki 
a magyar médiatörvény külföld-
ön. Az Európai Bizottság nem hiva-
talosan azt elemzi, hogy a törvény 
összhangban van-e az uniós joggal. 
A dpa szerint Angela Merkel német 
kancellár egyik szóvivője útján óva 
intette Magyarországot attól, hogy 
a sajtóval kapcsolatban megsértse 
a jogállamiság elveit. Németország 
felhívta a fi gyelmet arra is, hogy Ma-
gyarország mint az EU jövendő so-
ros elnöke különleges felelősséget 
visel azért az összképért, amely az 
Európai Unióról a világban kialakul. 
Szijjártó Péter miniszterelnöki szó-
vivő ezzel szemben azt állította: az 
újságírók rosszul értelmezték, fél-
remagyarázták Christoph Steegmans 
helyettes kormányszóvivő berlini 
nyilatkozatát.

Jean Asselborn luxemburgi kül-
ügyminiszter szerint az Európai Bi-
zottságnak sürgősen fel kell lépnie 
a most elfogadott magyar jogsza-
bály ellen. A szocialista politikus 
felvetette, hogy Magyarország alkal-
mas-e az EU vezetésére a követke-
ző fél évben. Erre reagálva a magyar 
kormányfő szóvivője közölte: Orbán 
Viktor miniszterelnök szerdán tele-
fonon beszélt luxemburgi kollégá-

jával. Jean-Claude Juncker világossá 
tette, Asselborn nem a kormány hi-
vatalos álláspontját képviselte.

Az új magyar médiatörvény meg-
sérti az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Szervezetnek (EBESZ) a 
média szabadságára vonatkozó nor-
máit, s fenyegeti a szerkesztői sza-
badságot és a média pluralizmusát 
– idézte az MTI az EBESZ sajtósza-
badság-felelősét, Dunja Mijatovicot.

A konzervatív berlini napilap, a 
Die Welt Magyarországot ugyanak-
kor vezéri államhoz (Führerstaat) 
hasonlítja. Michael Stürmer publi-
cista szerint a Fidesz nyilvánvalóan 
eltökélte, hogy az egyszer megszer-
zett hatalmat, kétharmados többsé-
ge birtokában, egyhamar nem adja 
ki a kezéből.

A Handelsblatt a hazugságon ért 
politikusokat kipellengérező rova-
tában, „A nap Pinocchiójában” kö-
zölt írást Orbán Viktor fényképével 
és tőle származó idézettel. Azt idéz-
ték, hogy „médiatörvényünk nem 
tartalmaz semmi olyant, ami ne lé-
tezne más EU-országban is”.

A Gazeta Wyborcza a címlapján 
fejezte ki szolidaritását a magyar saj-
tóval. A lengyel lap főszerkesztőjé-
nek, Adam Michniknek levélben fe-
jezte ki köszönetét Vörös T. Ká roly, 
a Népszabadság főszerkesztője. 

Részletek a 6. oldalon  »
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Kevés fi atal tud róla

Tanárok a csúcson
December végéig még bárki hozzászól-
hat a pedagógusok új életpályamodelljé-
nek tervéhez. A fi atalok zöme ma nincs 
tisztában azzal, hogy tanárként is számos 
karrierút közül választhatnak. 13. oldal

A keresetpótlást szabályozzák

Ha nyolc óra, nincs gyes
Két évről háromra emelték a gyes jogo-
sultsági idejét. Az eredeti szerepébe visz-
szahelyezett keresetpótló támogatást vi-
szont nem kaphatják meg azok, akik 
nyolc órában dolgoznak is. Néhány kép-
viselő még fi nomítana a tiltáson. 4. oldal

Levelet küld a nyugdíjbiztosító

Nyilatkoznak a maradók
Az első napon csak néhány érdeklődő 
kereste fel a nyugdíj-biztosítási irodákat, 
nagyon nagy rohamra később sem számí-
tanak. Csak annak kell jelentkeznie janu-
ár végéig, aki magánpénztárban akar ma-
radni. 9. oldal

A Kenedi-bizottság jelentése

Akadályfutó testület
Megalakulása óta folyamatosan akadá-
lyokba ütközött munkája során az állam-
biztonsági mágnesszalagok adatkibon-
tásának biztonságáért felelős tanácsadó 
testület. A Kenedi-bizottság január 3-án 
megszűnik, elkészült jelentésük szerint 
sok ok miatt nem végezhették el a rájuk 
bízott feladatot. 3. oldal

Téli vihar után találtak rá

Aphrodité a habokban
Izrael partjai-
nál egy téli vi-
har után szo-
bortöredéket 
pillantott meg 
egy járókelő. 
Mintha a ten-
ger visszaad-
ta volna, ami 
az embere-
ké: a régészek 
szerint a tógá-
ba öltözött, sa-
rut viselő alak 
a szerelem is-
tennőjét ábrá-

zolja. Így valóra vált a mítosz: Ashkelon 
ősi kikötőjénél a tengerhabokból újra 
megszületett a szépségidol. 14. oldal
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Az Adam Michnik szerkesztette Gazeta Wyborcza lengyel napilap december 22-i száma ezzel a címlappal jelent meg  Fotó: MTI/PAP – Maciej Chmiel
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Kedves lengyel barátaink!
Kedves Adam Michnik! 

Köszönjük. Azt írod lapodban, hogy „szolidaritásunkat fejezzük ki 
a magyar médiával, amelyet Orbán miniszterelnök el akar hallgat-
tatni”. Lengyelül is idézzük –Jestesmy solidarni z wegierskimi... Meg-
állunk a solidarni szónál, amely ünnepélyesen súlyos nyomatékkal 
hangzik Közép-Európában. Még inkább abban a lapban, amelynek 
eredeti neve Gazeta Wyborcza Solidarnosc, a Szolidaritás Választá-
si Újságja volt. A Szolidaritás és Magyarország nélkül nagyon nehe-
zen vívta volna ki szabadságát ez a térség. És ahhoz, hogy megtartsa, 
szintén szükség van mindkettőre. Ha Ti aggódtok a szabadságunkért, 
ha Ti mondjátok, hogy a sajtót fenyegető törvény tűrhetetlen, az a le-
hető leghitelesebb segítség, egyben legkeményebb fi gyelmeztetés. 

Köszönjük – azon kollégáink nevében is, akik most úgy érzik, el-
jött az ő igazságuk órája. 

Tévednek ugyanis. 
A szabadság egy és oszthatatlan. Vagy van, vagy nincs.
Aki, mint Te, politikai elítéltként többször is csak amnesztiával 

szabadult, tudja, hogy a hatalom jóindulata és nagyvonalúsága leg-
kevesebb két oldalról tekinthető. Legjobb, ha nincs módjuk engedé-
kenységre sem, mert az végső soron mindig valamiféle amnesztia. 
Büntetéshiány. Jobb, ha eleve távol tartják magukat mindazon terü-
letektől, ahol a hatalmon lévőket ördögi kísértések csábítják. A mé-
dia ilyen.

„Valakinek végre meg kellene mondania Orbánnak: Viktor, hibá-
zol!”, írja kommentárjában lapod. Ennél többet mi sem szeretnénk, 
de ehhez ragaszkodunk.

Vörös T. Károly 
főszerkesztő
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