ÁTADTÁK
A
MÉDIANÉZŐ
KÖZPONT JÓTOLLÚ MAGYAR
ÚJSÁGÍRÓ DÍJAIT
A 2021-es évben Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője és Villányi
Károly, a Mediaworks hírcentrumának főszerkesztője vehette át a
Médianéző Központ által alapított Jótollú magyar újságíró díjat. Az
elismerést hagyományosan március 15-e, a magyar sajtó napja alkalmából
adják át, idén azonban a járványhelyzetre való tekintettel június 30-ra
halasztották a személyes díjátadót.
A kuratórium immáron harmadik éve ítélte oda a Médianéző Központ által 2019ben alapított sajtódíjat. A kitüntetést azért hozták létre, hogy a jobboldali,
konzervatív sajtó munkatársai is megkaphassák a munkájukért járó figyelmet és
elismerést. Célja, hogy olyan újságírók munkáját ismerjék el, akik valósághű,
tényszerű cikkeikkel, riportjaikkal hozzájárulnak nemcsak a közvélemény
tájékoztatásához, hanem az újságíró szakma hagyományos értékeinek

megőrzéséhez is. Az elismerést odaítélő kuratórium tagjai, Nagy Katalin (Magyar
Rádió), Néző László (Mediaworks), Szarvas Szilveszter (Pesti Srácok), valamint a
korábbi díjazottak Gajdics Ottó (HírTV), Szentesi Zöldi László, akik automatikusan
a kuratórium tagjaivá váltak, Huth Gergelyt, a Pesti Srácok főszerkesztőjét, a
Pesti Tv programigazgatóját és Villányi Károlyt, a Magyar Nemzet főszerkesztőhelyettesét tartották érdemesnek a Jótollú magyar újságíró díjjal való
kitüntetésre.
Az eseményen Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója laudációjában
úgy fogalmazott, Huth Gergely „élő bizonyítékává vált annak, hogy a jobboldali
médiamunkások nagy dolgokra is képesek. Nem csak kiválóan végzik a
munkájukat, hanem fejlődni, alkotni, előre lépni is tudnak, ezzel pedig csattanós
választ tudnak adni azoknak, akik a média pluralizmusért aggódnak”, utalva ezzel
a Pesti TV elindítására.
Huth Gergely a díj átvételét követően elmondta, hogy „abban a közegben érezheti
magát, amelyben mindig igazán otthon volt”, az 1998-ban újraalapított
konzervatív média pedig egy „nagyon felszabadult, nagyon jóhangulatú, nagyon
összetartó, rengeteget dolgozó közösség”, aminek hálás, hogy a tagja lehet.
Boros Bánk Levente, a Médianéző Központ igazgatója laudációjában Villányi
Károlyt méltatta, szerinte a Magyar Nemzet újságírója azok közé tartozik, akik
amellett, hogy mindig hibátlanul elvégzik a feladatukat, bármilyen médiumban is
bízzák azt rá, „az maradt, aki és ott, ahol a helye van”, utalva arra, hogy a Magyar
Nemzet G-napként elhíresült elfoglalását követően az elsők között távozott és nem
árulta el sem a szakmáját, sem a kollégáit, sem a mindennek keretét adó nemzeti
oldalt.
Villányi Károly a kitüntetésre reagálva megköszönte, hogy „ekkora csatazajban is
meghallják és észreveszik az embert, tudják, hogy van, létezik és dolgozik.” A
konzervatív média létrejöttét illetően kiemelte, hogy az elmúlt két évtized során
végig nézte ahogy a semmiből gyakorlatilag létrejött a konzervatív sajtó, ennek az
útja pedig rengeteg akadállyal volt kikövezve. A Mediaworks főszerkesztője
elmondta, különösen örül annak, hogy Huth Gergellyel egyszerre kaphatta meg a
Jótollú magyar újságíró díjat, hiszen az évek során számos tényfeltáró cikken
dolgozhattak együtt, amelyek között sok érdekes botrányt térképeztek fel
közösen.

