Megosztott
rádiókuratórium
MTI A Magyar Rádió Közalapítvány ku-

ratóriumának fideszes elnöke, illetve a
kilenctagú testület jobboldali többsége
megakadályozta, hogy az ülésen napirendre kerülhessen az elmúJt egy hét
közszolgálati rádióműsorai néhány kirívó jelenségének n1egvitatása - jelentette
be tegnap a kuratórium MSZP által delegált elnökhelyettese, Agárdi Péter. Elmondta, hogy négy kurátor, A1nbr11s
Györgi;, Gellért Kis Gábor, Szente Péter és ő
szóvá akarta tenni a karácsonyi műsor
folyam és az elmúlt három nap szerinte
fülsértő egyoldalúságait, a közszolgálati
előírások, a pártatlan, kiegyensúJyozott
tájékoztatás normáinak több durva megsértését.
Egy másik rádiós üggyel kapcsolatban a Szabad Rádiók Magyarországi
Szervezete közleményt adott ki. E szerint a Tilos Rádió december 24-i adásában elhangzottak miatti tiltakozások jogosak, de azokat nem helyes az egész rádióra kiterjeszteni. Ismeretes: a Tilos R.ádió elhatárolódott műsorvezetőjének a
keresztényekre nézve sértő kijelentésétől. A rádióst azonnal el is bocsátották. A
Szabad Rádiók Magyarországi Szervezetének képviselője kifejtette: a közösségi rádiók tudatában vannak annak, hogy
kötetlenségük az előnyök mellett milyen
veszélyeket rejt magában, hiszen a legnagyobb körültekintés mellett is teret
ka
, pnak olyanok, akik nem méltók erre.
Am a Tilos esetleges betiltása ezzel
együtt sem indokolt, ráadásul a teljes
magyar közösségi·rádiózás látná súJyos
kárát.

lással, hogy a Schlecht-ügy
szempontjából irreleváns,
hogy Kaya Ibrahim útlevelének másolatát ki kinek küldte el faxon. (mh)

Tilos: jogos, de túlzó
tiltakozások
A Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete szerint a Tilos Rádióban elhangzott
mondat elleni tiltakozások
jogosak, de túlzás a tiltakozást az egész rádióra kiterjeszteni. Szenteste a Tilos
Rádióban az egyik műsorvezető azt mondta: „Kiirtanám
az összes keresztényt!" A kijelentés miatt több szervezet
és párt is tiltakozott,
tegnap
,
a Keresztény Ertelmiségiek
Szövetsége. A rádió kuratóriumának elnöke elismerte,
hogy hibáztak, a műsorvezetőt elbocsátották. (mti/mh)

OR 11 : büntetik
a Napkeltét

•

Számos határozatában összesen több mint 70 millió forintos büntetést szabott ki az elmúlt másfél hónapban a Magyar Televízióra (MlV) a médiahatóság; a szankciók zöme
a Napkeltét érinti. Az Országos Rádió- és TelevíziótestüJet (ORTT) vezetéséhez közel
álló forrás szerint a testület
sorozatosan észlelte a Napkelte műsorával kapcsolatban
a médiatörvény azon kitételének megsértését, amely maximáija a „bármiként számított
egy órán belül" leadható reklámidőt. (mti)
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