Interpelláció
az önkormányzati sajtótermékek, különösen a Szentendre és vidéke
függetlensége, pártatlansága témában
2022. február 23-i képviselő-testületi ülésre

„A közösségi tulajdonban lévő újság (Szentendre és Vidéke), az egyes (online és offline) felületek,
valamint minden olyan média, amely városi finanszírozásban is részesül, függetlensége és
kiegyensúlyozottsága helyi rendeletekben rögzített.” Ábrányi program 139. vállalás
hétről hétre szembesülünk vele, hogy NEM teljesül maradéktalanul ez a vállalás a Szentendre és Vidéke
önkormányzati lap hasábjain.
A 2022. januári SZEVI számban – 4. oldalon Kivé válnék farsangra? részben a politikai fricska,
provokáció nem helyén való – miniszterelnökkel poénkodni biztos jópofaság magán-, pártérdekelt
lapban, de nem önkormányzatiban. Szólásszabadság, sajtószabadság itt érvényesült a 4. oldalon; lehet
miniszterelnököt keményen „viccesen” elküldeni, de egy önkormányzati lapban számomra nem biztos,
illetve meglehetősen megosztó az ilyen politikai viccelődés.

Amit azonban hívő katolikusként, a vallási nézetek szabadsága, mely a sajtó-, szólásszabadság után
következő fő polgári szabadságjogunk a demokráciánkban, vagyis a vallásszabadság nevében kikérek
magamnak az, egy Ferenc pápából, a Római katolikus egyház vezetőjéből gúnyt űző
megnyilvánulás közlése, ami ugyanezen az oldalon megtörténik a SZEVI 2022. januári számában
„Ferenc pápa lennék, mert egyedi a dressze.”
Ez engem római katolikusként bánt (hozzáteszem több hittestvéremet is), vallási meggyőződésemet
sérti. A római katolikus egyház vezetőjének nem „dressze” van, ahogy a többi vallás vezetőinek
öltözékét, vallási szimbólumait is tiszteletben tartjuk, elvárható ez minden vallásnál egyformán főleg
egy független, példamutatásra hivatott önkormányzati orgánumnál.
Megjegyzem, hogy iszlám vallásúak ilyen fajta vallásukat sértő „jópofaságra” másként is tudnak
reagálni; én viszont kérem, hogy ilyet NE tegyünk be az önkormányzat által finanszírozott újságba,
de más vallási, nemzeti, etnikai hovatartozásból se űzzünk humort ezen a fórumon.

Megkérem a Kulturális Bizottságot és elnökét, Lang Andrást, hogy az önkormányzati kommunikáció
pártatlanságát, függetlenségét, vallási, nemzetiségi hovatartozásból származó olvasói érzékenységét
sértő esetleges megnyilvánulásait felügyelje az önkormányzati online, offline felületeknél.
A Kulturális Bizottság kérjen e témában évi kétszeri beszámolót/ jelentést a SZEVI
főszerkesztőtől, felelős kiadótól és az online, offline oldalak üzemeltetőjétől, hogy az Ábrányi
program vállalása, az önkormányzati SZMSZ, a polgári szasbadságjogok NE sérülhessenek
Szentendrén.
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