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Néprajzi tematikájú
filmpályázat

Turisztikai sajtópályázat

Ka te gó ri ák
Tár gyi nép rajz: né pi épít ke zés rõl, esz kö -

zök rõl, hasz ná la ti tár gyak ról, mes ter sé gek -
rõl ké szült al ko tá sok (ma xi mum 25 perc)

Szel le mi nép rajz: film ta nul má nyok egy
te le pü lés rõl, va la mint nép szo ká so kat, ha gyo -
má nyo kat - ze ne, tánc, me se, stb. - fel dol go zó
al ko tá sok (ma xi mum 50 perc)

Port ré nép raj zo sok ról: nép rajz tu do -
mánnyal fog lal ko zó sze mé lyi sé ge ket be mu -
ta tó port ré fil mek (ma xi mum 50 perc)

Élõ nép rajz Ka lo ta sze gen: a ka lo ta sze gi
fi a tal ság (25 éves ko rig) ál tal bár mi lyen kép -
fel ve võ esz köz zel (te le fon, fény ké pe zõ gép,
vi de o ka me ra stb.) rög zí tett kép so rok ma is
élõ ha gyo má nyos ese mé nyek rõl, meg ma radt
tár gyi em lé kek rõl (ma xi mum 15 perc)

Egy pá lyá zó több pá lya mû vet is be nyújt -
hat.

Min den al ko tást kü lön DVD-n, DVD-video
(me nü nél kül) for má tum ban ké rünk be kül -

A Dr. Kós Károly Néprajztudós Közhasznú Alapítvány
pályázatot hirdet Elsõ Nemzetközi Népismereti
Filmszemléjére. A filmszemle idõpontja és helyszíne:
2014. augusztus 29-30-31., Sztána

de ni, mely nek mind két sáv já ra fel kell ír ni a
mû sor han got.

A bo rí tó kon fel kell tün tet ni a film cí mét,
va la mint az al ko tó, vagy al ko tó kö zös ség ne -
vét, cí mét. A pá lyá zat ra olyan al ko tá sok is be -
nyújt ha tók, me lyek már va la mely mé di um -
ban be mu ta tás ra ke rül tek. A ki író a pá lyá zat
el ké szí té sé vel kap cso la tos költ sé ge ket nem
té rí ti meg.

A pá lyá zó a pá lyá zat ra je lent ke zés sel egyi -
de jû leg – az eset le ge sen el nyert díj ki vé te lé -
vel – le mond min den fé le té rí té si és költ ség -
igé nyé rõl.

A ne ve zé si la pok és DVD-k be kül dé si ha -
tár ide je: 2014. jú li us 30.

Be kül dé si cím: Dr. Kós Kár oly Nép rajz tu -
dós KH Ala pít vány 1192 Bu da pest, Kós Kár -
oly tér 3. A ne ve zé si la po kat e-mai len is kér -
jük el kül de ni, cím: drkosalapitvany@
gmail.com

A ne ve zett fil mek kö zül elõzsûri vá laszt ja
ki a szem lé re be ju tó al ko tá so kat.

Dí ja zás: I. díj: 300.000,- Ft, II. díj: 200.000,-
Ft, III. díj: 100.000,- Ft

Ama tõ rök ki vá lasz tott film je i nek dí ja zá sa:
20.000,- Ft al ko tá sok ként.

A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le te pá lyá za tot hir det tag ja i -
nak tu risz ti kai té má jú, a ha zai tu riz -
must nép sze rû sí tõ új ság írói al ko tá -
sok ra. Pá lyáz hat bár mely MÚRE-tag,
írott (print vagy online) vagy au di o vi -
zu á lis mû vek kel. Ter je del mi kor lát
nincs. Olyan 2014. ja nu ár 1. és 2014.
au gusz tus 15. kö zött pub li kált/su gár -

zott al ko tá so kat vá runk, ame lyek kö -
zép pont já ban az er dé lyi tu riz mus le -
he tõ sé gei áll nak.

Egy pá lyá zó leg több 2 pá lya mû vet
küld het be.

A pá lya mû ve ket e-mailben a
mure@ mure.ro cím re vagy pos tai
úton a MÚRE cí mé re (540027 Ma -
ros vá sár hely, Tus nád u. 5.) vár juk

2014. au gusz tus 25-ig (pos tai bé -
lyeg zõ dá tu ma). A kül de mény hez
kér jük mel lé kel ni az alkotó(k) ne vét,
el ér he tõ sé gét.

A pá lya mun ká kat Nagy ká roly
Vá ros ön kor mány za ta és a MÚRE
dí jaz za. 

A szer ve zõk vál lal ják a leg jobb pá -
lya mun kák meg je len te té sét.
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KedvesKollégák!
ÚjkabátotvarrtunkaRomániaiMagyarSajtóra.Hanemlát-

tamvolnaamesterpéldányt,énazthinném:elcseréltékapostán!
Évekótaolvasójavagyokazegyesületilapnak,sokszortaláltam

benneméghivatkozásialapotisegyetemidolgozatokhoz,hiszenaz
erdélyi(romániai)magyarsajtóravonatkozóadatokgyakranse-
holmásholnemjelennekmeg,csakaMagyarÚjságírókRománi-
ai Egyesületének lapjában. Voltammár többször szerzõje a lap-
nak,smosteljöttazideje,hogyszerkesztésébenisrésztvegyek.Írott
sajtóbanmárkipróbált,jelenlegirádióskéntnekemújfeladatvolt
folyóiratbangondolkodni,devolt,akinemátallottatapasztalatát
bevetnialapmegújításáért.
Borítójatarka,mintazasajtó,amelynektükrelehetakövetke-

zõkben. Tartalmilag legalább ennyire színesnek terveztük: egy-
arántvan(sleszezenúl)bennetájékoztatóaszervezetiéletrõl,pá-
lyázati felhívás, kihagyhatatlan olvasnivaló, alkalmi dicsekvés
(díjakésdíjazottak)ésszinténalkalmiemlékezésa10vagy100
évvelezelõttisajtónkravagyéppenszerkesztõségekévfordulóira.
Persze,ehheznemelégaközösségioldalakatbújniVirtuáliá-

ban.Sokkaljobb,haélõkapcsolatbanvagyunkegymással,hacsak
telefonon is, de halljuk egymás hangját, s ha riporttáborokban,
konferenciákon és persze, közgyûléseken találkozunk is. S még
jobb,hamindiglesznekatársaságbanrégi,ismerõsarcokéslesz-
nekújak,akikesetlegmamégfélszegenlépnekközénk,derövide-
senõkisotthonérzikmagukatMÚRE-körökben.
Sokszorelmondtammár:aromániaimagyarsajtóolyan,ami-

lyenné mi, benne dolgozók tesszük. Most viszont azt mondom:
egyesületünklapjais,aRomániaiMagyarSajtó,olyanlesz,ami-
lyennémimagunk,„beledolgozók”tesszük.Aszerkesztõkrepesve
várják,hogyki-kiújfeladatkénttûzzemagaelé,hogyírjonarról,
amieszébe jutazegyesületünkrõl:emlékeket,pillanatokatarról,
hogymilyenvolt, sugyanakkorcélokat, feladatokat, terveketar-
ról,hogymilyenlegyenazerdélyimagyarmédiatársadalom.Meg-
gyõzõdésem,hogyehheznemkell„Olvasóilevél”rovatotindítani
abbanalapban,amelyetazújságírókegyarántírnakésolvasnak.
Smondokmég valamit: eszünk ágában nincs itt megállni,

hogyalapkabátjátújragomboltuk:szeretnénkmielõbbmegtalál-
nialehetõségetésaforrástarra,hogyaMÚREhonlapjaismeg-
újuljon,hogyalapotottiselérhetõvétegyük–deezmáregymá-
siktörténet.

Rácz Éva

Alapítva: 1993

Kiadja a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete

Felelõs kiadó, felelõs szerkesztõ: Rácz Éva elnök
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Web: www.mure.ro. Telefon: 0365-402-538. E-mail: mure@mure.ro
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A sajtószabadság
fokozatai

Amb rus At ti la: Mint Botswaná ban
Szin te csak mí nu szos hír ként kö zöl te a

leg több lap: a wa shing to ni Freedom House
FreedomofthePress2014 cím mel ki adott je -
len té se sze rint Ro má nia a 84. a saj tó sza bad -
ság vi lág rang lis tá ján. (Mint Bots wa na.)
Olyan kö rül mé nyek kö ze pet te, ami kor a glo -
bá lis saj tó sza bad ság is egy év ti ze de nem lá -
tott ala csony szint re esett vis  sza.

Jó sze rint csak az Active Watch ha zai saj tó fi -
gye lõ ügy nök ség igye ke zett hang sú lyoz ni a je -
len tés sú lyos sá gát. Fi gyel mez tet tek, hogy erõ -
sö dik Ro má ni á ban a saj tó ra ne he ze dõ po li ti kai
nyo más. A mé dia je len tõs ré szét a tu laj do no sok
sa ját po li ti kai és gaz da sá gi ér de ke ik ki szol gá lá -
sá ra, vagy az igaz ság szol gál ta tás be fo lyá so lá sá -
ra hasz nál ják. A ha zai saj tó egy re gyak rab ban
ér dek cso por tok szó csö ve ként mû kö dik ahe -
lyett, hogy tá jé koz ta tá si sze re pét el lát ná.

Leg töb ben a mé dia fo gyasz tók kö zül – akik
még ma rad tak – meg von ják a vál lu kat: s az -
tán? Hi szen min den ki meg ta lál ja a ma ga saj -
tó ját, amely ugyan azt valja, amit õ is. Az el len -
ke zõ vé le mény re nincs szük ség! Ár nyalt
elem zés re, meg is me rés re igény még an  nyi
sem. Aki mást gon dol, fi karc nyi val is mást, az
el len ség, aki nek ér ve it nem cá fol ni kell, ha -
nem õ ma gát meg sem mi sí te ni. (...)

Az új ság író szak ma? Azt is si ke rült má ra
ös  sze ug rasz ta ni, szét fut tat ni. Aki az ön sza -
bály zás ról, az eti kai alap el vek rõl mer em lí -
tést ten ni, azt vagy bo lond nak, vagy le járt
sza va tos sá gú en tel lek tü el nek te kin tik.

Élénken foglalkoztatta a médiát májusban a Freedom
House legfrisebb jelentése a sajtó szabadságáról, mely
világszerte rosszabb állapotban van a korábbi évek
helyzetével összevetve. A kérdésekre a hazai magyar
sajtó is kereste a választ, alábbi összeállításunkban
a Brassói Lapok fõszerkesztõjének, Ambrus Attilának
a Maszol.ro oldalon megjelent írásából, Rácz Éva MÚRE-
elnöknek a Szabadság napilapban közölt elemzésébõl,
Cseke Péter Tamásnak a Mircea Tomát megszólaltató
anyagából idézünk, valamint a Magyar Újságírók
Országos Szövetsége korábbi elnöke, Wisinger István
írásából az Erdélyi Riport alapján.

Ami kor el vál lal tam an nak ide jén a Ma gyar
Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le té nek el nö ki
tiszt sé gét – sok-sok ví vó dás után –, az kész te -
tett er re a do bo zo lást, meg bé lyeg zést ki vál tó
el ha tá ro zás ra, hogy nem tud tam fel dol goz ni
egy ré gi tör té ne tet. Nathan Benjamin Lévi
ese tét Sabbatai Sévivel. Lát tam an nak a ve -
szé lyét, hogy az eset ro má ni ai ma gyar köz -
élet ben, mé di á ban is megismétlõdik…
Sabbatai 1648-ban, húsz éve sen fed te fel
szmirnai tár sai elõtt, hogy va ló já ban csak
ben ne bíz hat nak, õ a meg vál tó. Az ön je lölt
mes si ás fel lé pé se cso dá la tos volt. Egyéb ként
má ni ás de presszi ó ban szen ve dett, eb ben az
ál la po tá ban ar ca vö rö sen lán golt, és olyan ki -
fe je zést öl tött, amely Mó zes ar cát idéz te és
ma ga volt a Nap. Az ál mes si ás ta ní tá sa i nak
iga zo lá sá hoz azon ban szük ség volt egy írás -
tu dó ra is. Gá zai Nathan Benjamin az Úr elõ -
fu tá rá nak, Éli ás nak a sze re pét osz tot ta ma ga
ma gá ra, szé les kör ben hir det te, hogy 1655.
szep tem ber 5-én han got hal lott: „Má tól fog va
egy éven be lül Sabbatai há bo rú nél kül át ve -
szi az ural ko dást a tö rök csá szár tól, majd az
Õál ta la zen gett him nu szok ha tal má val ural -
kod ni fog min den né pe ken és vég sõ so rán el -
jön a fel tá ma dás nap ja”. Sabbatait azon ban a
szul tán el fo gat ta, és az ál mes si ás, hogy éle tét
ment se, mu zul mán hit re tért. Ez szá mos hí -
vét ki áb rán dí tot ta, de nem Nathan Benja -
mint, aki a fo ga da lom sze gõ mes si ás rej té lyé -
vel kap cso lat ban meg le põ meg ol dás sal állt
elõ. Meg ma gya ráz ta, hogy Sabbatai egy ál ta -
lán nem volt áru ló, hi tel ha gyá sa va ló já ban
kül de té sé nek szük ség sze rû ve le já ró ja volt,
csak így tu dott hat ni a Szent lé lek re a mu zul -
má nok között…

A „hit meg erõ sí té se hi tel ha gyás ál tal” té -
zis szá mos em bert meg gyõ zött és meg tar tott
Sabbatai hí ve i nek kö ré ben. A sabbatiánus
moz ga lom az ál mes si ás ha lá la után még más -
fél év szá za dig vi rág zott.

Lám, men  nyit árt hat egy írás tu dó, aki oly
mér ték ben ke rül egy esz me, egy sze mély
bûv kö ré be, hogy nem csu pán iga zol ja, ha -
nem tör vé nye sí ti is an nak er kölcs te len és a
tár sa da lom ra ká ros né ze te it, tév hi te it. En nek
a ve szé lyé re kí ván tam fel hív ni új ság író kol lé -
gá im fi gyel mét. Ar ra, hogy az ér tel mi ség fe -
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le lõs sé ge ma rend kí vü li. Je lez nie kell a tár sa -
da lom tag ja i nak a ve szélyt, hogy a ci vi li zá ci ó -
ba vis  sza tért a dzsun gel! Le kell szá mol nia
ugyan ak kor azok kal a tév esz mék kel, hogy a
de mok rá cia alap ja ként el fo ga dott több ség
ösz tö nö sen min dig az iga zat és a he lye set
hor doz za, ere den dõ en ké pes ki szûr ni, fél re -
ál lí ta ni a ki zá ró lag csak önös ha tal mi és gaz -
da sá gi ér de ke it kö ve tõ ket. MÚRE-elnökként
a ma gyar saj tó fo gyasz tó kat is igye kez tem
meg szó lí ta ni, el mon da ni, ho gyan is mer he tik
fel a ve szé lyes mé dia cá pá kat, a mai Nathan
Benjamin Léviket.

Hogy men  nyi re si ke rült? A je lek sze rint
nem túl jól.

Rácz Éva:
A sajtó(t ide nekem, ha) sza bad!

Az elem zés 197 or szá got vizs gál, 132 in di -
ká tort hasz nál, ame lyek kel fel mé ri a saj tó ra
vo nat ko zó tör vé nyes ke re tet, a po li ti kai és a
gaz da sá gi kör nye ze tet. Sza bad a saj tó azok -
ban az or szá gok ban, ahol erõs a szé les kö rû
po li ti kai tá jé koz ta tás, ga ran tált az új ság írók
biz ton sá ga, mi ni má lis az ál lam be avat ko zá sa
a mé dia ügyek be és a saj tó ra nem ne he ze dik
sú lyos tör vé nyi vagy gaz da sá gi nyo más.

Bár a je len tés meg ál la pít ja: vi lág szer te je -
len tõs a fej lõ dés a saj tó sza bad ság te rén, azt is
le ír ja, ez el sõ sor ban Af ri ká ban je lent vál to -
zást. Így idén is csu pán min den he te dik em -
ber él olyan kör nye zet ben, ahol sza bad a saj -
tó. Nem le põ dünk meg azon, hogy leg sza ba -
dabb a saj tó Nor vé gi á ban, Hollandiáában és
Svéd or szág ban, õket kö ve ti Bel gi um és Finn -
or szág, majd Lu xem burg, Svájc, Iz land és
Dá nia. (...)

Je len tõs vis  sza lé pést az utób bi évek ben
olyan or szá gok ban je gyez tek fel, ame lyek -
ben a po li ti kai ha ta lom sze ret te vol na ma ga
meg ha tá roz ni a hír szol gál ta tást a tiltako zá -
sokról tu dó sí tó új ság írók meg hur co lá sá val, a
kül föl di tu dó sí tók mun ká já nak kor lá to zá sá -

val, az online-hírszolgáltatás és a kö zös sé gi
(social) mé dia ke re te i nek meg szo rí tá sá val.
Emel lett, egyes or szá gok ban a kormány -
közeli ér de kelt sé gû tu laj do no sok meg vál toz -
tat ták a tu laj do nuk ba ke rült, ko ráb bi füg get -
len la pok irány vo na lát, il let ve, a fel vá sár lás
után, le vál tot ták a ve ze tõ sé get. Ezek nek a ha -
tá sok nak az ered mé nye, hogy el ve szí tet te ed -
di gi „rész ben sza bad” be so ro lá sát Lí bia, Dél-
Szu dán, Tö rök or szág, Uk raj na és Zam bia –
ezek ben az or szá gok ban im már nem sza bad
a saj tó. Je len tõs a vál to zás a Kö zép-Af ri kai
Köz tár sa ság ban, Egyip tom ban, Gö rög or -
szág ban, Jor dá ni á ban, Ke nyá ban, Mon te neg -
ró ban, Mo zam bik ban, Tan zá ni á ban és Ugan -
dá ban is.

És mit je lent mind ez ránk néz ve?
Ro má nia idei ered mé nye, a 41 pont, na -

gyon kö zel áll a ta va lyi hoz (42 pont 2012-ben,
és ko ráb ban 2010-ben és 2006-ban is), és azo -
nos a ta valy elõt ti vel. En nél az utób bi 10 év -
ben csak ma ga sabb pont szá mot ért el a ro -
má ni ai saj tó – és az el múlt 20 évet vé ve ala -
pul, 2001 (35) és 2002 (38 pont tal) volt a „leg -
jobb évünk”, és (alig) 40 alat ti, pon to san 39
pon tot ér tünk el az 1997-es ér té ke lés kor. Te -
hát Ro má ni á ban az el múlt 20 év ben a saj tó
min dig csak rész ben volt sza bad. (...)

2009-hez vi szo nyít va, Ma gyar or szág 12
pon tot ve szí tett, és a ko ráb ban sza bad saj tó
már csak rész ben sza bad. Eköz ben Ro má ni á -
ban sta bil nak mond ha tó a saj tó kör nye zet, az
ér té kek évek óta csu pán 1-2 pont tal vál toz -
nak.

Mi bõl szá mol ták ezt ki?
A tör  vé nyes ke ret vizs gá la tá ban, a

Freedom House me to do ló gi á ja alap ján, je -
len tõ sé ge van a tör vé nyek nek és egyéb mé -
dia sza bá lyo zá sok nak, ame lyek be fo lyá sol -
hat ják a mé dia tar tal ma kat, és a kor mány ab -
bé li szán dé kát, hogy a jog sza bá lyo kat a saj -
tó mû kö dé sé nek kor lá to zá sá ra hasz nál ja.
Je len tõ sé ge van eb ben a ka te gó ri á ban a vé -
le mény nyil vá ní tás ra vo nat ko zó al kot má -
nyos ki té te lek nek, az in for má ció sza bad sá -
gá nak, a bün te tõ tör vény könyv nek, a biz ton -
sá gi, a mé dia vál lal ko zá sok és új ság írók nyil -
ván tar tá sát cél zó sza bá lyo zá sok nak, va la -
mint an nak, hogy az új ság író-cso por tok
men  nyi re vé gez he tik sza ba don a mun ká ju -
kat. Te hát a tör vé nyes ke ret vi lág szer te je -
lent het szi go rú vagy la za sza bá lyo zást, de
je lent he ti a tör vé nyes sza bá lyo zás hi á nyát
is. Ro má ni á ban bár van au di o vi zu á lis tör -
vény, saj tó tör vény nincs, a szak ma sze rint
nem is szük sé ges. A leg utób bi, az 1970-es
évek bõl meg ma radt saj tó tör vényt for ma i lag

Jánosi Andrea rajza
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ta valy tö röl ték el, de az új ság írók (s a jo gá -
szok) már évek óta nem te kin tet ték ér vé -
nyes nek ma guk ra néz ve, al kal maz ha tat lan -
sá ga mi att. S va jon ki nek kön  nyebb: a több
tör vén  nyel is sza bá lyo zott mû kö dé sû té vé -
nek-rá di ó nak vagy a sza bad nyom ta tott és
online saj tó nak? Eb ben a ka te gó ri á ban
egyéb ként Ro má nia pont szá ma 12, Ma gyar -
or szá gé 11 (az él me zõny ben lé võ Nor vé gi áé
3, Hol lan di áé 1, Svéd or szá gé 2).

A po li ti kai kör nye zet a mé dia tar ta lom fe -
let ti po li ti kai el len õr zést je len ti. Vizs gál ják a
szer kesz tõi füg get len sé get a ma gán- és az ál -
la mi tu laj do nú mé di á ban, az in for má ci ó hoz
va ló hoz zá fé rést, a hi va ta los cen zú rát és az
ön cen zú rát, a mé dia hír ér zé keny sé gé nek
tük rö zõ dé sét, de a ha zai és kül föl di tu dó sí tók
mun ká já nak sza bad sá gát, va la mint a saj tó -
mun ká sok és a bloggerek meg fé lem lí té sét is.
Eb ben a ka te gó ri á ban Ro má nia pont szá ma
15, Ma gyar or szá gé 13 (Nor vé gi áé 3, Hol lan -
di áé 5, Svéd or szá gé 4). 

Gaz da sá gi kör nye ze tét te kint ve vizs gál ják
a fel mé rés ben a mé dia tu laj don rend sze rét, a
mé dia kon cent rá ció és a tu laj do no si rend szer
át lát ha tó sá gát, a mé dia vál lal ko zá sok in dí tá -
sá nak költ sé ge it, a hír gyár tás és -szolgáltatás
aka dá lya it, a rek lá mo zás (ál la mi) tá mo ga tá -
sát, a kor rup ció és a vesz te ge tés tar ta lom ra
gya ko rolt ha tá sát, s azt, hogy az adott or szág
gaz da sá gi hely ze te men  nyi re nyom ja rá bé -
lye gét a mé dia fej lõ dé sé re. 14 pon tot ért el
Ro má nia eb ben a ka te gó ri á ban, Ma gyar or -
szág 11-et (Nor vé gia, Hol lan dia és Svéd or -
szág 4-4-et).

S mi le het a szá mok mö gött?
Ro má ni á ban min den po li ti kai párt nak

meg van a ma ga „hír té vé je” (ál ta lá ban lap csa -
lád ja is), de ne hig  gyük, hogy ez a po li ti kai
egyen súly meg va ló su lá sát je len ti – ezen ke -
resz tül, bár tú loz va, de jól szem lél tet he tem a
más hol (nyom ta tott új ság ban, internetes fe -
lü le te ken) is ha son ló, bár tá vol ról sem en  nyi -
re sú lyos hely ze tet: né zõ ként tisz tá ban kell
len nünk a ma ni pu lá ci ós szán dék kal, amely
nem hogy érint, de egye ne sen le hen ge rel
min ket. Eh hez tar toz nak azok a hí rek, ame -
lyek alap ján úgy gon dol juk, hogy min den po -
li ti kus csa ló, szél há mos. De mond hat nék
más pél dá kat is: ar ra „ta ní ta nak” ben nün ket,
hogy a gyó gyí tá sun kért min den ha zai or vos
csú szó pénzt kér, sõt, kö ve tel; hogy itt hon
élet ve szé lyes kór ház ba ke rül ni, vi szont kül -
föld ön min den ki meg gyógy ul; hogy a ta ná -
rok az osz tály ban már nem ta ní ta nak, és a fi -
a ta lok nak ezért nincs (...ezért sincs) jö võ je.
Nem be szél nek ezek a csa tor nák ar ról, ki nek

mi lyen és mek ko ra
fe le lõs sé ge van ezek -
ben az ál lí tá sok ban.
Ho gyan is ten nék,
ami kor az egyes
szak te rü le tek is me -
rõi vissza kéz bõl
meg cá fol nák az ál lí -
tá sa ik na gyobb ré -
szét, de leg alább is
kön  nyen je lez nék az
egy ér tel mû csúsz ta -
tá so kat, a be fo lyá so -
ló szán dé kú fél re né -
zé se ket, a má sik fél
vé le mé nyé nek el hall -
ga tá sát. Nem be szél -
nek te hát ezek a csa -
tor nák ar ról sem, ne kik mek ko ra a fe le lõs sé -
gük ab ban, hogy ese ten ként alá ás sák az em -
be rek biz ton ság ér zet ét, egyen sú lyát, min -
den na pi egy sze rû lé tét. Vi szont or di bál nak,
ke re sik a po li ti kai ve ze tõk hi bá it, a szen zá ci -
ót, a mi nél na gyobb bot rányt. Meg te he tik,
mert az úr nem a fo gyasz tó, a vá sár ló, amint
azt gon dol nánk, ha nem sok kal in kább a tu laj -
do nos és a rek lá mo zó. Mi csak ál do za tai va -
gyunk a já ték nak, ha nin csen erõnk vagy
ked vünk el kap csol ni, ha nem ál lunk kel lõ ké -
tel ke dés sel a té má hoz és az an nak fel dol go -
zá sá hoz hasz nált szem pont ok hoz is.

A mi fe le lõs sé günk a fel ké szü lés és fel ké -
szí tés ar ra, hogy a be fo lyás nak el lent tud junk
áll ni fo gyasz tó ként és mé dia mun kás ként.
Csak hogy ilyen kor nem csu pán a fo gyasz tás
vagy nemfogyasztás ját szik sze re pet. Fon tos,
hogy fel is mer jük: kör nye ze tünk ben me lyek
azok a mé dia or gá nu mok, ame lyek ben sok fé -
le hír sze re pel, ahol nem zsi ge ri in du la tok ból
szü let nek a té mák, ha nem tö re ked nek a ki -
egyen sú lyo zott tá la lás ra, ahol túl súly ban van -
nak a köz ér de kû tar tal mak az egyé ni vagy
cso port ér de kek kel szem ben. Fel kell is mer -
nünk, hogy az ál ta lunk fo gyasz tott mé dia ter -
mé kek kö zül me lyik en ged gon dol kod ni és
me lyik akar ja meg mon da ni: mit kell gon dol -
nunk bi zo nyos em be rek rõl, té mák ról vagy
hely ze tek rõl. Nem va gyok meg gyõ zõd ve,
hogy kön  nyû a dön tés.

A mi fe le lõs sé günk to váb bá, hogy a kö vet -
ke zõ ge ne rá ci ót, amely már a sza ba don ter -
jesz tett in for má ció bir to ko sa, fel ké szít sük a
sze lek tá lás ra, a két ke dés re, a jó ér te lem ben
vett el len õr zés re – ar ra, hogy ne hagy ja ma -
gát kön  nyen be fo lyá sol ni, ese ten ként ne a
„breaking news” fel irat alatt fu tó hí re ket lás -
sa fon tos nak.

Hírtelevíziós díszlet,
Sinteza zilei: erõsen lejt
a pálya
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Optimistakövetkeztetés:
Kis túl zás sal azt is mond hat nánk: az el -

múlt 20 év ben a mé dia sza bad sá ga Ro má ni á -
ban fo lya ma to san ja vult. A még min dig csak
rész ben sza bad saj tó ap ró lé pé se ket tesz afe -
lé, hogy egy re sza ba dabb le gyen. Ma gyar or -
szág pe dig las san vis  sza tér het a 4-5 év vel ez -
elõt ti ál la pot ba: saj tó ja pár éven be lül is mét
tel je sen sza bad dá vál hat.

Pesszimistakövetkeztetés:
Kis túl zás sal azt is mond hat nánk: az el -

múlt 20 év ben a mé dia sza bad sá ga Ro má ni á -
ban fo lya ma to san ja vult, bár csak ap ró lé pé -
sek kel ha la dunk és né ha egyet-ket tõt vis  sza -
lé pünk, te hát so kat kell még vár ni ar ra, hogy
a saj tó iga zán sza bad le gyen. Ma gyar or szág
vi szont, ahol 1994 óta nem volt an nál rosz -
 szabb a hely zet, mint az utób bi 3 év ben, ne -
he zen evic kél ki eb bõl a gö dör bõl és csak
hos  szú évek múl va ér he ti el is mét a saj tó tel -
jes sza bad sá gát.

Va jon me lyi ket ér jük el?
Jö võ re is mét el ké szül a Freedom House

je len té se. Nem várhatuk cso dá kat egy év
alatt. De min den te rü le ten meg pró bál ha tunk
ten ni azért, hogy a jö võ évi szá mok job ban
kö ze lít se nek ah hoz a hely zet hez, ami nyu -
godt saj tó ké pet mu tat na, mert ez ál tal nem
csak a mé dia vál lal ko zá sok és hír szol gál ta tók,
de a mé dia fo gyasz tók hely ze te is ja vul na.

Cseke Pé ter Ta más: Mit ér
a sajtó(nk), ha részben szabad?

A Freedom House-szal egy na pon – a saj tó -
sza bad ság vi lág nap ján – tet te köz zé a ro má ni -
ai mé dia ál la po tá ról szó ló je len té sét a bu ka -
res ti ActiveWatch Saj tó fi gye lõ Ügy nök ség is.
Ve ze tõ je, Mircea Toma két ség be von ja a wa -
shing to ni szer ve zet ada ta i nak hi te les sé gét.
Az ErdélyiRiportnak el mond ta: a ha zai mé dia
hely ze te nem ja vult, el len ke zõ leg, sú lyos bo -
dott 2013-ban a 2012-es ál la po tok hoz ké pest.
„Ma gyar or szág Ro má nia elé he lye zé sét a mé -
dia sza bad ság vi lág rang lis tá ján vég képp nem
ér tem. A ma gyar saj tó ne he zebb hely zet ben
van, mint a ro má ni ai. A Freedom House ér té -
ke lé si rend sze ré vel sze rin tem baj van” – je -
len tet te ki Toma, aki egyet ért a wa shing to ni
szer ve zet bí rá ló i val. Sze rin te hi te le sebb a Ri -
por te rek Ha tá rok Nél kül szer ve zet je len té se,
amely Ro má ni át a saj tó sza bad ság te rén Ma -
gyar or szág elé he lye zi.

Az ActiveWatch ve ze tõ je sze rint a 2012-es
ál la po tok hoz ké pest azért ros  szab bo dott a
ro mán saj tó hely ze te, mert erõ sö dött a mé -

dia in téz mé nyek re – el sõ sor ban a hír te le ví zi -
ók ra – ne he ze dõ po li ti kai nyo más. „Több ki -
rí vó ese te is volt az új ság írók ra gya ko rolt po -
li ti kai nyo más gya kor lás nak, ám az Or szá gos
Au di o vi zu á lis Ta nács nem tu dott gá tat szab ni
a je len ség nek” – mond ja Toma, aki biz ta tó -
nak ne vez te, hogy erõ sö dött a ci vil tár sa da -
lom til ta ko zá sa az in for má ci ók sza bad áram -
lá sá nak ha ta lom ál ta li kor lá to zá sa el len.
Toma a Ment sük meg Verespatakot ne vû
szer ve zet te vé keny sé gét tart ja ki eme len dõ -
nek ezen a té ren.

A ci vil mé dia szer ve zet ve ze tõ je úgy ér té -
kel te: a ro mán saj tó egy re gyak rab ban ér dek -
cso por tok szó csö ve ként mû kö dik ahe lyett,
hogy tá jé koz ta tá si sze re pét el lát ná. Fel idéz te,
hogy a ha tó sá gok erõ szak kal pró bál ták kor -
lá toz ni a pa la gáz-ki ter me lés és a verespataki
bá nya nyi tás el le ni tün te té sek részt ve võ i nek
vé le mény nyil vá ní tá si sza bad sá gát, a köz szol -
gá la ti rá dió pe dig al kal ma zot tai szó lás sza bad -
sá gát sér tõ bel sõ sza bály za tot fo ga dott el.
(...)

A ro má ni ai saj tó hely ze te idén csak rosz -
 szab bod ni fog az ActiveWatch ve ze tõ je sze -
rint. „Két sze re sen vá lasz tá si év van, ezért a
2013-ban ta pasz talt ne ga tív je len sé gek erõ -
söd ni fog nak. (...) Az iga zi tét az el nök vá lasz -
tás lesz, amely nek a kam pá nya már meg kez -
dõ dött” – mond ta Toma. 

Az ActiveWatch je len té se a ro má ni ai ma -
gyar saj tó hely ze té re nem tér ki, ám a 2013-
ban tör tént ha tó sá gi vis  sza élé se ket fel so ra -
koz ta tó fe je zet ben em lít egy ma gyar vo nat ko -
zá sú in ci denst. Meg ál la pít ja, hogy a Kor rup -
ció el le nes Ügyész ég (DNA) ha tás kö rén túl -
lép ve, a saj tó sza bad sá got kor lá to zó mó don
zak lat ta ta valy má jus ban a Marosvásárhelyi
Rádió ma gyar szer kesz tõ sé gé nek tag ja it. Az
ese tet az ActiveWatch je len tet te is a leg fõbb
ügyész nél és a Leg fel sõ Bí rói Ta nács nál, ám
vá lasz nél kül ma radt a pa na szuk.

A DNA két ügyé sze má jus 24-én meg je lent
a rá dió szék he lyén, és – iga zol vá nyuk fel mu -
ta tá sa nél kül – in for má ci ó kat kér tek az in téz -
mény igaz ga tó nõ jé tõl ar ról az in ter jú ról,
ame lyet egy nap pal elõt te a ma gyar szer kesz -
tõ ség mun ka tár sai ké szí tet tek a bûn vá di el já -
rás alatt lé võ Har gi ta me gyei ta nács el nök kel,
Bor boly Csa bá val, az ön kor mány za ti tes tü let
csík sze re dai épü le té ben. Az in ter jút az nap
ké szült su gá roz ni a rá dió. Az ügyé szek két
sze mélyt hall gat tak ki: Rá kó czi Kin ga ri por -
tert (az in ter jú ké szí tõ jét) és Szász At ti la fõ -
szer kesz tõ-he lyet test, a ma gyar szer kesz tõ -
ség ve ze tõ jét. El kér ték a sze mé lyi ada ta i kat,

Mircea Toma, 
az Active Watch vezetõje:

Az igazi tét
az elnökválasztás lesz 
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ar ra hi vat koz va, hogy a ki hall ga tá suk ról szó -
ló jegy zõ könyv höz szük sé ge sek, ám ezt a do -
ku men tu mot utó lag egyi kük sem ír ta alá,
mert meg sem mu tat ták ne kik. Azt sem ma -
gya ráz ták el Szászéknak, hogy mi lyen mi nõ -
sé gük ben (ta nú, gya nú sí tott) ke rül tek a vád -
ha tó ság fi gyel mé be. Ez zel a DNA az
ActiveWatch sze rint meg szeg te a bün te tõ jo gi
per rend tar tás elõ írá sa it. Az ügyé szek ar ról
fag gat ták Szászékat, mi ért ké szült in ter jú
Bor boly Csa bá val, ki hoz ta ezt a dön tést, mi -
lyen kér dé sek hang zot tak el, mi kor su gá roz -
zák az anya got. El kér ték a rá di ó tól az in ter jú
hang anya gá nak má so la tát. 

A vád ha tó ság em be re it az in ter jú el ké szí -
té sé nek hely szí ne is ér de kel te. A be szél ge tés
Har gi ta Me gye Ta ná csá nak stú di ó já ban zaj -
lott. Ar ról is fag ga tóz tak, ho gyan ju tott be a
ri por ter az ön kor mány zat épü le té be, s mi -
lyen szer zõ dés alap ján hasz nál hat ta a rá dió
ezt a stú di ót. Az ActiveWatch meg ál la pí tot ta:
az ügyé szek el já rá sa meg fé lem lí tõ ha tá sú,
kor lá toz za a saj tó sza bad sá got és az új ság írók
ön cen zú rá já hoz ve zet. 

A ci vil szer ve zet ta valy a DNA saj tó iro dá já -
hoz for dult a tör tén tek kel kap cso lat ban. Vá la -
szá ban a vád ha tó ság az zal vé de ke zett, hogy a
saj tó sok szak mai te vé keny sé ge nem ké pez te
ki hall ga tás tár gyát. Ma gya rá za tuk sze rint az
ügyé sze ket az ér de kel te, be tar tot ta-e Bor -
boly Csa ba a sza bad láb ra he lye zé sé nek fel -
tét ele it. Ezek kö zé tar to zik az is, hogy nem
ve he ti fel a kap cso la tot bûn vá di ügye ta nú i val
és nem gya ko rol hat ja ta nács el nö ki ha tás kö -
re it. Az ActiveWatch nem tart ja ki elé gí tõ nek
az ügyész ség vá la szát. „A DNA más mód sze -
re ket is vá laszt ha tott vol na Bor boly eset le ges
tör vény sze gé se i nek ki vizs gá lá sá ra. Pél dá ul
ki hall gat ják a me gyei ta nács al kal ma zot ta it,
el len õr zik a tér fi gye lõ ka me rák fel vé te le it.
Így el ke rül het ték vol na, hogy mun ká juk a
po li ti kai rend õr ség te vé keny sé gé re em lé kez -
tes sen” – mond ta Mircea Toma. 

Éves ös  szeg zé sé ben az ActiveWatch fel -
idéz te a szat már né me ti ma gyar di á kok meg -
hur co lá sát is, akik han gos ko dás sal és szí -
nes pa pír lap ok ból rög tön zött pi ros-fe hér-
zöld zász ló ki tû zé sé vel za var ták meg a ro -
mán fe je de lem sé gek (Mold va és Ha vas al -
föld) egye sü lé sé nek év for du lós ün nep sé gét.
Az Active Watch úgy vél te: a nem ro mán
zász ló ki tû zé se a sza bad vé le mény nyil vá ní -
tás ka te gó ri á já ba tar to zik, ugyan úgy, mint
az a ha son ló eset, ami kor egy szé kely föl di
ro mán di ák lány ta valy ro mán nem ze ti szí nû
haj pán tot vi selt a ma gyar nem ze ti ün ne pen.
(...)

Wisinger Ist ván:
A sajtószabad ság ta va lyi fantom ja

A Freedom House 73. éve mû kö dik, 1980
óta ké szül ez a nem zet kö zi leg igen te kin té -
lyes, de sok szor vi tat ha tó lis ta, ame lyet leg in -
kább Chur chill 1946-os fultoni be szé dé ben a
de mok rá ci á ról mon dot tak hoz ha son ló sza -
vak kal le het egé szé ben mi nõ sí te ni. Az egy -
ko ri brit mi nisz ter el nök sze rint: „a de mok rá -
cia a leg ros  szabb kor mány zá si for ma – nem
szá mít va az ös  szes töb bit, amel  lyel az em be -
ri ség idõ rõl idõ re meg pró bál ko zik.” Ez a lis -
ta is ha son ló vi ták ke reszt tü zé be szo kott ke -
rül ni, esze rint: „nem biz tos, hogy a leg jobb,
de nincs job ban hasz nál ha tó” – ál lít ják szak -
em be rek vi lág szer te. (...)

Ér de kes az el múlt öt év (2009 és 2013) leg -
több pon tot nye rõ és vesz tõ or szá ga i nak lis tá ja.
A nyer te sek lis tá ján 10 or szág sze re pel, leg töb -
bet, 32 pon tot, holt ver seny ben Libia és Tu né zia
sze rez te, de to vább ra sem sza ba dok. A pont -
vesz tõk lis tá já nak 10 sze rep lõ je kö zött 7. he -
lyen sze re pel Ma gyar or szág, a leg ne ga tí vabb
pont szá mot,  mí nusz ti zen he tet Gö rög or szág
mond hat ma gá é nak. Ma gyar or szág a „sza bad”
ka te gó ri á ban utol já ra 2011-ben sze re pelt. 

(...) Az FH-nak van a hon lap ján egy „blog”
szek ció is. Itt kü lön anyag ol vas ha tó Ma gyar -
or szág ról, amely ben az in té zet egyik al el nö -
ke, Arch Puddigton – aki az éves je len tés el -
ké szí té sé ben is ve ze tõ sze re pet ját szott –
rész le te sen ér té ke li már a mos ta ni vá lasz tá -
sok után azt do ku men tu mot, ame lyet a ma -
gyar kor mány zat még né hány hét tel a sza va -
zás elõtt ho zott nyil vá nos ság ra az zal a cél lal,
hogy a vál toz ta tá sok és a gya kor lat kap csán
nyu ga ton ter je dõ „mí to szok”-at el osz las sa
vagy cá fol ja.

Füg get len-e a Freedom House?

A Wendell Wilkie és Eleanor Roosvelt ál tal ala pí tot ta Free dom
House 1941-tõl, 73 éve mû kö dik. Ma gát pártfüggetlen, a de mok rá -
ci át és a sza bad sá got tá mo ga tó szer ve zet ként ha tá roz za meg. A má -
so dik vi lág há bo rú óta meg szó lalt a kö zép-ame ri kai, a chi lei dik ta tú -
rák, a dél-af ri kai apar theid, a prá gai ta vasz, az af ga nisz tá ni szov jet
je len lét, a bosz ni ai és ru an dai ge no cí di u mok ügyé ben. Ál lást fog lalt
a ku bai, bur mai, kí nai és ira ki em ber jo gi ügyek ben, az 1950-es,
1960-as ame ri kai pol gár jo gi moz gal ma kat il le tõ en, a nyolc va nas
évek ben tá mo gat ta a len gyel or szá gi Szo li da ri tás moz gal mat is.  

Mind ez zel együtt mû kö dé sét szo ci o ló gu sok, mé dia szak ér tõk
so ra ki fo gá sol ta, két ség be von ták párt füg get len sé gét, és az zal vá -
dol ták, hogy az ame ri kai kor mány za ti ér de ke ket kép vi se li. A leg -
töb bet idé zett kri ti ka Edward S. Herman és Noam Chomsky
ManufacturingConsent cí mû köny ve. A szer zõ pá ros „pro pa gan da -

Wisinger Ist ván televíziós
újságító, a MÚOSZ volt
elnöke



ri
po
rt

rms
2014
július

9

A szer zõ csak az el sõ meg ál la pí tás sal fog -
lal ko zik, amely sze rint: „Mí tosz: a kor mány -
zó párt szö vet ség, a Fi desz–KDNP, egy ol da lú -
an és ba rát ság ta la nul meg vál toz ta tott egy jól
mû kö dõ vá lasz tá si rend szert az zal a cél lal,
hogy biz to sít sa 2014-es vá lasz tá si gyõ zel -
mét”.

Puddington, mi u tán a jog sza bá lyi vál to zá -
sok lé nye gét el ma gya ráz za, meg ál la pít ja,
hogy a mé dia na gyob bik fe le – nem csak az
ál la mi vagy párt be fo lyás alatt ál ló ré sze –
egé szé ben el fo gult a kor mány zat iránt. Utal
rá, hogy ezt a tényt a vá lasz tá sok kap csán az
Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si
Szer ve zet (OSCE) mo ni tor cso port ja is szó -
vá tet te, és az õ je len té sük csak ap ró rész le -
te i ben tért el Uk raj na és Be lo rus  szia ér té ke -
lé sé tõl, amel  lyel kap cso lat ban ha son ló ki fo -
gá so kat tesz nek. A FH al el nök blogja utal
rá, hogy a kor mány zat olyan mód sze re ket
hasz nál a saj tó ban do mi náns sze re pe el éré -
sé hez, ame lyek vis  sza kö szön nek a ke vés bé
de mok ra ti kus or szá gok gya kor la tá ból. Az
elem zõ meg is mer tet „a Job bik”-je len ség lé -
té vel és ano má li á i val, de a kor mány zat
szem pont já ból a hir te len tá madt uk raj nai
krí zis kö vet kez mé nye it vá rat lan sá ga mi att
eny hí tõ elem ként ér té ke li. Ugyan ak kor ki -
fo gá sol ja, hogy Or bán eb ben a kér dés ben
mi lyen „vis  sza fo got tan” vi sel ke dett a más -
kor ta pasz talt har ci a sabb mag tar tá sá val el -
len tét ben, és ezt az oro szok kal meg kö tött
atomenerigia „köl csön szer zõ dés sel” hoz za
ös  sze füg gés be. Utal az ál ta lá ban el ural ko dó
„öncenzura” ve szé lyes sé gé re és ar ra a hos -
 szú út ra, amit kri ti ku sai sze rint Or bán Vik -
tor meg tett az el len zé ki po zí ci ó ból a de mok -
rá cia fel épí té se óta a dik ta tó ri kus cent ra li zá -
ció fe lé. (...)

Ös  sze fog lal va: a je len tés há rom té ma kör -
ének elem zé se utal ar ra is, hogy vi lág szer te
ked ve zõt le nül ala kul a mé dia pi ac tár sa dal mi
kör nye ze te. Negy ven év és két kö zép-eu ró -
pai tár sa dal mi be ren dez ke dés sze mé lyes
gya kor la ta alap ján szá mom ra az FH je len tés
idén kü lö nö sen két ta nul ság gal szol gál:

1. Glo bá li san le kell mon da ni ar ról, hogy
ha a tár sa dal mi be ren dez ke dés ál ta lá ban de -
mok ra ti kus nak is mond ha tó, az ál la mi és
kor mány za ti szer vek és a po li ti ku sok haj lan -
dó sá ga a mé dia be fo lyá so lá sá ra eny hül jön,
vagy plá ne fel hagy ja nak ve le. Még a leg ked -
ve zõbb hely zet ben lé võ skan di náv új ság írók -
kal sze mé lye sen kon zul tál va is, igen csak ér -
de kes ki rí vó, de ka rak te risz ti kus pél dák iga -
zol ják, hogy a saj tó sza bad sá got ho zó ten ger -
fel szín nyu gal má ért mi lyen sze mé lyes és
gaz da sá gi komp ro mis  szu mo kat kell köt ni ük.

2. Biz ta tó nak tûn het, hogy az Egye sült Ál la -
mok kor mány za ti kri ti ká ja ilyen preg nán san
je le nik meg egy ma gát füg get len nek mon dó
ame ri kai ku ta tó in té zet éves je len té sé ben, pe -
dig az in té ze tet és je len té sét szak em be rek oly -
kor túl „kincs tár inak” tart ják. Em lé kez ni kell
rá, hogy né hány éve az ang li ai News of the
World bot rányt pro du ká ló Rupert Murdoch –
a vi lág leg na gyobb mé dia vál la la ta tu laj do no sa
– a News Corporation-ön ke resz tül akár ang li -
ai po li ti kai kap cso la ta i val, akár Ame ri ká ban a
Fox sajtópoliphálózatával mi lyen be fo lyást ér -
he tett el. És ak kor lát nunk kell, hogy a ha gyo -
má nyos mé dia pi a ci rend szer fel bom lá sá val
egyidõben az internetnek tu laj do ní tott oly
nagy vá ra ko zás az egyén le he tõ sé ge it il le tõ en
ugyan rész ben meg va ló sult, de a tár sa dal mi
vál to zá sok ban ér de mi sze re pe egy elõ re kor lá -
to zot tan jut ér vény re. So ká ig az volt a mí tosz
lé nye ge, hogy ki kap csol ha tat lan az internet,
amely vég re a ma xi má lis sza bad ság kö ze lé be
ju tat hat ja el az új ság írót és ol va só ját. Az arab
ta vasz ezt a hi tet nö vel te, más fe lõl vi szont adó -
dott a pél da rá, hogy ha a ha ta lom akar ja, kor -
lá toz ha tó, sõt ide ig le ne sen ki is kap csol ha tó!
És ahogy ná lunk nõ, vé gül is min de nütt ta -
pasz tal ha tó az új ság írói ön kor lá to zás. S a kí nai
mo dell („nem sza bad” ka te gó ria, 183. hely, az
internet és a CNN kor lá to zá sa még az olim pia
alatt is) el lent mon dá sai, ez út tal köz hely sze rû -
sé ge mi att, szó ba sem ke rült. (...)

Min den nél be szé de sebb, hogy a je len tés
meg ál la pít ja: „a glo bá lis saj tó sza bad ság egy
év ti ze de nem lá tott ala csony szint re esett
vissza, össz la kos sá gá nak mind ös  sze 14% él
olyan or szág ban vagy te rü le ten, amely nek
saj tó ja „sza bad ”.

     

esz köz nek” és a nem zet kö zi jobb ol da li erõk ki szol gá ló já nak ne ve -
zi a Freedom House-t. El ma rasz tal ták a szer ve ze tet azért, mert az
1979-es Dél-Rodéziában (a mai Zim bab we) szer ve zett vá lasz tá so -
kat tisz tá nak mi nõ sí tet te. 

A jog vé dõ szer ve ze tet el ma rasz tal ták a mód szer tan mi att is,
amely alap ján ér té ke lik egy-egy adott or szág ban a sza bad ság jog ok
ér vé nye sü lé sét. A kri té ri u mok alap ja it a kri ti ku sok a bal ol da li po li -
ti kai gya kor lat tal szem ben el fo gult nak, kul tu rá li san elõ í té le tes nek

ne vez ték. Fel hív ták a fi gyel met ar ra, hogy az
éves mi nõ sí té sek kö zöt ti kü lönb sé gek gyak -
ran ab ból adód nak, hogy vál to zik az ér té ke lés
kri té ri um rend sze re, és nem ab ból, hogy a
szer ve zet tény leg kö vet né az adott tér ség ben
zaj ló va lós fo lya ma to kat.
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Tetten ért médiajövõ?
KolozsváribeszélgetésDr.BalázsGézanyelvésszel

Milyenamagyarországidiákokhozzáállása
asajtóhoz?

Úgy vé lem, s ta pasz ta lom, hogy ke ve set
ol vas nak, s még ke ve sebb olyan cik ket ol vas -
nak, ami a nyom ta tott saj tó ban je le nik meg,
és emi att rom lik az írás kész sé gük is.

Magyarországon nincs újságírás szak. Mi
vanhelyette?

Az ELTÉ-n mû kö dik a Kom mu ni ká ció
szak, amely ma gá ba fog lal ja az új ság írást, il -
let ve szá mos egye te men lé te zik még az MA-
média szak, pél dá ul a Corvinus Egye te men.

Mittakaraz,hogykommunikációebbenaz
esetben?

A kom mu ni ká ció szak a mé dia tu do má nyo -
kat fog lal ja ma gá ba, itt a di á kok a ha gyo má -
nyos saj tó ról, a rá di ó zás ról ta nul nak, il let ve
té vés kép zést is kap nak, s már az egye te men
is ki pró bál hat ják ma gu kat, hi szen az EL TE
fa la in be lül mû kö dik egy di ák rá dió, az EPER
– az El sõ Pes ti Egye te mis ta és Fõ is ko lás Rá -
dió. De per sze azok, akik a ma gyar nyelv tan -
szé ken ta nul nak, ahol én is ta ní tok, õk is el -
he lyez ked het nek a mé di á ban, hi szen saj tó -
nyel vet és kor rek tú rát is ta ní tunk ne kik.
Nem kell fel tét le nül új ság író-dip lo ma ah hoz,
hogy új ság író légy.

Kolozsváron tartott elõadást május végén, a BBTE
újságíró szakának vendégtanáraként, Dr. Balázs Géza

nyelvész, néprajzkutató, az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem (ELTE) tanára, az MR1-Kossuth
Rádió Tetten ért szavak címû nyelvmûvelõ mûsorainak
szerkesztõje, a leggyakrabban elõforduló nyelvi hibákról,
s arról hogy milyen kellene legyen a médianyelv.
Véleménye szerint az írott sajtó kihalófélben van,
s helyette más tendenciák alakulnak ki, amelyek
valószínûleg az elkövetkezõ tíz évben át is veszik
a helyét. Ezen elgondolkodva, médiaoktatásról,
médianyelvrõl, villáminterjúra kérte a szakembert Járay
Zsanett elsõ éves hallgató.

Jóaz,hogynemkelldiploma?

Ez nem el mé le ti kér dés, ez pra xis. 1990-ig
nem volt ilyen kép zés, még is vol tak új ság -
írók. Ide több kell, mint el mé let. 

Több bizony... És milyen változásokra szá-
míthatunk?

Ne héz jó sol ni. A tren dek alap ján, a ha gyo -
má nyos mé dia meg szû nik, a he lyé re ke rül az
azon na li in for má ció cse re. Eh hez pe dig nem
kel le nek pro fik. Az em be rek nem fog nak
pénzt ad ni az új sá go kért, hi szen azon nal el ér
majd hoz zá juk bár mi lyen hír. 

Ésakkorminekvanjövõje?

Az internetnek.... de a jól el ké szí tett mé -
dia anyag min dig ka pós lesz. Pro fi elem zõkØ

Dr. Balázs Géza nyelvész, az ELTE tanára
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kel le nek majd a szak má ba, akik ké pe sek fo -
lya mat elem zé se ket vé gez ni. Sok mun ká ra
lesz szük ség, jól kép zett szak ér tõk re és kom -
men tá rok ra. Sze rin tem er re lesz igény, mert
so kan lesz nek ben ne a participatív mé di á -
ban, de kö zü lük ke ve sen lesz nek pro fik.

Mire bíztatja ezekutánamár szakmában
lévõújságírókat,sazokat,akikerreapályára
készülnek?

Ar ra, hogy le gye nek jár ta sak egy-két
konk rét te rü le ten. Ki kell ta lál ni olyat, amit
más nem csi nál. Nem a di va tot, mert ab ból

sok van. De ös  sze kell gyûj te ni egy té má val
kap cso la tos sok fé le in for má ci ót, itt van pél -
dá ul az Egek Ura blog, ame lyet egyik volt ta -
nít vá nyom, Var ga G. Gá bor ké szít: a re pü lés -
rõl, re pü lõ te rek rõl, s min den eh hez kap cso -
ló dó té má ról. A szer zõ a Népszabadság új ság -
író ja, nem vég zett kom mu ni ká ció sza kot. Ta -
lált egy té mát, s eb ben dol go zik. Eb ben õ
lesz a pro fi, s itt a jö võ: egy do log ban el mé -
lyül ni. És még egy fon tos do log: úgy is mer ni
a média kon ver gencia ko rá ban a szak mát,
hogy min den ben jár ta sak le gyünk, mert ma
már, a multime diá lis vi lág ban, kép is kell és
hang is.

Nyílt levél
Ked ves kol lé gák!
A MÚRE leg utób bi köz gyû lés ének ha tá ro -

za ta ér tel mé ben a Be csü let bí ró ság egyik fel -
ada ta át dol goz ni, kor sze rû sí te ni a MÚRE
2004-ben el fo ga dott Eti kai kó de xét, oly mó -
don, hogy kel lõ kép pen tük röz ze a mé di á ban,
nem csak a nyom ta tott, az elekt ro ni kus, a
fény ké pe zett, ha nem fõ ként az online saj tó -
ban vég be ment vál to zá so kat. Cél, hogy a
meg úju ló eti kai kó dex a XXI. szá za di mé dia
kö ve tel mé nye i hez al kal maz kod va se gít se elõ
a saj tó sza bad ság gya kor lá sát az ál lam pol gár -
ok jo ga i nak fi gye lem be vé te lé vel, a hír köz -
lés, in for má ció to váb bí tás va la men  nyi lé te zõ,
vagy a jö võ ben ki ala ku ló for má in ke resz tül. 

A ki dol go zan dó eti kai kó dex nek töb bek
kö zött tar tal maz nia kell az online mé di á ban
mû kö dõ új ság írók fe le lõs sé gé re vo nat ko zó
spe ci fi kus sza bá lyo kat, tisz táz nia kell, hogy
mely internetes mû faj ok nem tar toz nak az új -
ság írói szak ma gya kor lá sá nak kö ré be (pél dá -
ul: fó ru mok, chat-szobák stb.), ki kell mon da -
nia, hogy a mé dia ki adói és szer kesz tõ sé ge i -
nek ve ze tõi fe le lõs ség gel tar toz nak az ál ta luk
meg je len te tett és fel ügyelt online mé dia tel -
jes fe lü le té nek tar tal má ért. 

A mun ka át te kint he tõ sé ge, kön  nyebb nyo -
mon kö vet he tõ sé ge ér de ké ben a BB ke re té -
ben 4 ta gú mun ka cso port ala kult (tag jai:
BÖGÖZI AT TI LA, DE ÁK GYÖN GYI, MÓ -
ZES EDITH ko or di ná tor, SZUCHER ER -
VIN), amely elõ ké szít egy szö veg sze rû ja vas -
la tot, amit majd rend kí vü li tes tü le ti ülé sen
fog meg vi tat ni, ki egé szí te ni a Be csü let bí ró -
ság, s ter jeszt majd elõ a MÚRE köz gyû lés -
ének el fo ga dás vé gett.

Ez ter mé sze te sen nem je len ti azt, hogy az
egye sü let tag jai nem ve het nek részt már az
elõ ké szí tõ mun ká ban is. Sõt, a Be csü let bí ró -
ság egye ne sen kí vá na tos nak tar ta ná, ha a kó -
dex mó do sí tá sa it mi nél szé le sebb kö rû szak -
mai vi ta elõz né meg, mely be bár ki, aki nek az
adott té ma kör ben hasz nál ha tó ja vas la ta van,
be kap cso lód hat.

Mun ka mód szer ként a szö veg sze rû sé get
ja va sol juk, te hát bár mi lyen ja vas la tot, új cik -
kelyt, stb. írás ban ké rünk el jut tat ni a BB tit -
ká rá nak cí mé re (), leg ké sõbb jú li us 31-ig, a
szö veg sze rû ja vas la tok hoz – szin tén írás ban
– rö vid in dok lást kell mel lé kel ni, mely ben a
kez de mé nye zõ vá zol ja, mi ért tart ja in do kolt -
nak ja vas la tát.

Mun kánk hoz fel hasz nál hat juk a ma gyar -
or szá gi új ság író szer ve ze tek ed di gi ta pasz ta -
la ta it, a nem zet kö zi új ság író szer ve zet aján lá -
sa it, nem té veszt ve szem elõl a ro mán tör vé -
nyek vo nat ko zó pa ra gra fu sa it, a fõ hang súlyt
ter mé sze te sen az er dé lyi ma gyar saj tó sa já -
tos sá ga i ra he lyez ve. 

Te hát ked ves kol lé gák, vár juk ész re vé te le -
i te ket, ja vas la ta i to kat, hogy a Ma gyar Új ság -
írók Ro má ni ai Egye sü le té nek meg úju ló eti -
kai kó de xe olyan kö te le zõ ma ga tar tá si sza bá -
lyok fog la la ta le gyen, mely nek ki dol go zá sá ba
a tag ság ak tí van be kap cso ló dott, és a ben ne
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek a ro má ni ai
ma gyar saj tó egé szé nek el fo gad ha tó szak -
mai-eti kai ma ga tar tás sza bá lyo kat je lent hes -
se nek.

Mózes Edith
a Be csü let bí ró ság el nö ke

Ø
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Kisújság: alkalom
az újjászületésre

Ez volt
Nem is olyan ré gen ol va sói el tar tot ták a la -

pot. Ak ko ri ban 3000-nél is több Kis új ság kelt
el. A ma gát füg get len nek mond ha tó he ti lap a
pol gá ri ér té kek szel le mé ben je lent meg, el len -
zé ki han got üt he tett meg az ak ko ri RMDSZ-es
vá ros ve ze tés sel szem ben is. Nem ti tok, sze re -
pet ját szott ab ban, hogy a je len le gi vá ros ve ze -
tés MPP-s szí nek ben ke rül hes sen gyõz te sen
ki a vá lasz tá si küz de lem bõl. Ám két vá lasz tá si
gyõ ze lem után sem mond hat ta ma gá é nak az
MPP he lyi szer ve ze te sem, bár el len zé ki
hang ja je len tõ sen sze lí dült a ha ta lom vál tás
után. Ezt ol va sói je lez ték is, úgy vél ték, a lap
„le fe küdt” a je len le gi ve ze tés nek. 

Cá fol ni le he tett vol na. Ered mény nél kül. Az
ol va sói szi mat nem járt mes  sze a va ló ság tól. A
lap nak job bá ra a je len le gi ve ze tés hez kö zel ál -
lók rek lám hir de té sei je len tet ték a túl élés hez
szük sé ges szal ma szá lat. A pénz ügyi gon dok
hó nap ról hó nap ra meg is mét lõd tek, az or szá -
gos leg ala cso nyabb át lag bér kö rül fi ze tett új -
ság írói még ha vi já ran dó sá ga i kat sem kap hat -
ták több al ka lom mal egy ös  szeg ben kéz hez.

Más fél éve a ki ala kult rossz han gu lat mi att
há rom új ság író hagy ta ott a la pot. Mun ká ju kat
Áb ra hám Im re fõ szer kesz tõ, két, az egye te -
met fris si ben vég zõ mun ka társ, Csa ta Be á ta
és Bor sos Jú lia, a sport ro va tot szer kesz tõ a
lap leg ré geb bi új ság író ja, Rokaly Zsolt, aki a
Kisújság jog elõd je, az 1994. feb ru ár 10-én
meg je lent GyergyóiSyntenMindencí mû el sõ
lap szá má nál már a szer kesz tõ ség tag ja volt, il -
let ve – gya kor la ti lag ön kén te sen – alul írott
pró bál ta meg hét rõl hét re pó tol ni, ki elé gí te ni
az ol va só kat. A lap kor rek to ra Ba kó Ka ta lin
volt.

Kényszerszüneten a 20 éves, folyamatos megjelenéssel
dicsekedhetõ Gyergyói Kisújság. Az elvesztegetettnek hitt
idõt megújulásra használják a hetilap lelkes munkatársai.
Új arculattal fog megjelenni, ha sikerül hosszabb távra
biztosítani a kiadáshoz szükséges anyagi alapokat.
Újdonság, hogy a világhálón is követhetõ lesz, ott
gyakrabban frissítve, hogy a heti nyomtatásos megjelenések
között friss hírek, események is helyet kaphassanak. 

Az egy ko ri mel lék let he lyett a lap test be ke -
rült a fe lénk leg né zet tebb nek szá mí tó té vé csa -
tor nák mû so ra. A GyergyóiKisújság20, ese ten -
ként 24 ol da lon je lent meg, 2,5 le jért áru sí tot -
ták a Gyergyói-medencében. Elõ fi ze tõi szá ma
ele nyé szõ volt. Ter jesz té sét a tör de lést is vég -
zõ An tal Zsolt vé gez te. Egy tit kár nõ, Sa la mon
Il di kó lát ta el mind azt, ami re meg kér ték, be le -
ért ve a lap zár tá val kap cso la tos se gít sé get is. 

A GyergyóiKisújságot ed dig négy al ka lom -
mal pe rel ték be. Egy eset ben egyez ség szü le -
tett, két eset ben pert nyert, egy eset ben el ve -
szí tet te a pert. Ez utób bi ügy el gon dol koz tat -
hat ta a Kis új ság Ala pít vány ál tal mû köd te tett
lap mun ka tár sa it, hi szen úgy ke rült be lé egy,
a va ló sá got nem tel je sen fe dõ anyag, hogy ar -
ról az épp úton lé võ fõ szer kesz tõ nem is tu -
dott. A baj csi ho ló ja pe dig – természetesen –
fa kép nél hagy ta a baj ba ju tot ta kat. A per után a
szer kesz tõ ség éve kig fi ze tett – mun ka tár sai
bér ki egé szí té se he lyett – egy mi ni mál bér nyi
ös  sze get a pert nyert, va lót lan ság gal vá dolt
egy ko ri gyergyócso ma falvi al pol gár mes ter -
nek. A „nagy” té mát tá la ló és meg je le né sét ki -
e rõ sza ko ló po li ti kus pe dig az óta ke rü li a lap
há za tá ját. 

Bár le he tõ sé gei csök ken tek, ta valy még
hasz nos és tar tal mas év könyv ki adá sá ra is vál -
lal koz tak a mun ka tár sak. A bel sõ mun ka kap -
cso lat hi á nyos sá gai, az egyé ni sé rel mek or -
vos lá sá nak fo lya ma tos el ma ra dá sa je lez te: el -
sza kadt a fõ szer kesz tõ a mun ka tár sak tól, nem
csa pat ban gon dol ko dik. Az ügy ve ze tõ sem
avat ta be min den be az érin tet te ket. Ezt kí vül -
rõl csak a na gyon fi gyel me sek, il let ve a jól ér -
te sül tek ész lel het ték, mi köz ben a mun ka tár -
sak szá má ra alig ma radt ösz tön zõ té nye zõ a jó
mun ka vég zés hez.

A gaz da sá gi hely zet rom lá sát a tá mo ga tá -
sok ala ku lá sa is je lez te: egy re több ma radt az
ígé ret és egy re apadt a tá mo ga tás nagy sá ga.
Már az a ha vi 300-400 lej rek lám ra for dí tott ös -
 szeg is kez dett sok len ni né me lyik vál lal ko zó
szá má ra. Meg nõtt a kint lé võ ség, áp ri lis vé gé -
re pe dig min den egyes lej hi á nya azt okoz ta
vol na, hogy az új ság rá fi ze té ses sé vá lik.

2014 ta va szán két-há rom ve zér cikk ben a
vá ros ve ze tést „kar col ta” a fõ szer kesz tõ, il let ve
két eset ben a he lyi ka to li kus egy há zat érin  tõ
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dol go kat. Volt plé bá nos, aki egye ne sen az ol -
tár tól in té zett si ke res tá ma dást a lap el len,
hogy ér kez zen az utol só dö fés is: Me zei Já nos
pol gár mes ter meg von ta a rek lá mok ra szánt
ös  sze get, a ha vi 1200 lejt, ami el le né ben a hi -
va tal min den saj tó nyi lat ko za tát, be szá mo ló ját,
rek lám szö ve ge it azon nal kö zöl te a lap.  A pol -
gár mes ter egy sze ren csét len nyi lat ko za tát az -
tán fel kap ta a mé dia is: „Nem tá mo ga tunk
olyan új sá got, amely ne ga tív írá so kat kö zöl
sze mé lye sen ró lam és az ön kor mány zat ról. ” 

Ez van
Az ügy ve ze tõ ez után egyik nap ról a má sik -

ra be je len tet te: a mun ka tár sak mun ka nél kü li -
re men nek, a lap nyom ta tá sa meg szû nik. Min -
dent át adott, el szá mol ta a kint lé võ sé ge ket, az
ala pít vány tu laj do ná ban lé võ ja va kat, és – 0 lej
tar to zás sal – át ad ta a kul cso kat a lap tu laj do -
no sá nak, az ala pít vány ala pí tó já nak,
Kolumbán Ti bor vál lal ko zó nak, aki mel les leg
so ha nem szólt be le az új ság mun ká já ba. (A ki -
ala kult hely zet is mé tel ten a „jó” együtt mû kö -
dés min ta pél dá ja volt.) Az idõ köz ben meg -
szer zett lel tá ri tár gyak (ka zán, fû tõ tes tek, bú -
tor zat, nyom ta tók, szken ner, pán cél szek rény,
a má ra el avult szá mí tó gé pek és más, ki sebb
ér té ket kép vi se lõ esz kö zök) el adá sát ja va sol -
va – ami bõl a mun ka tár sak bé ré nek el ma radt
ré szét (mint egy 7000 lejt) is ren dez ni le het,
nem vál lal ta to vább az ügy ve ze tést. Nem tit -
kol ta el ér zel me it a vá rost ve ze tõ po li ti kai ala -
ku lat iránt, il let ve azt, hogy az új ság rossz ló ra
tett, ami kor fel ha gyott ad di gi el len zé ki sé gé -
vel, ami vel az RMDSZ-es idõk ben si ke res le -
he tett. Zá ri Zsolt a kö vet ke zõ ket tu dat ta a
GyergyóiHírlap ban: „A po li ti ká ba nem ár tot -
tam be le ma ga mat, nem men nék be le most
sem eb be a kér dés be. Nyil ván va ló, hogy nem
RMDSZ-párti volt a Kisújság, de az RMDSZ-
esek is fon tos nak tar tot ták, hogy vé le mé nyük
itt is meg je len jen, sõt, köz le mé nye ik meg je le -
né sé ért fi zet tek is. Ez zel szem ben az MPP so -
ha egyet len lejt sem fi ze tett a Kisújságban
meg je lent hir det mé nye i kért, köz le mé nye ik

meg je len te té sért. Fon tos nak tar tom, hogy ezt
kö zöl jem, mert so kan úgy gon dol ják, hogy az
MPP ki tud ja, men  nyi pénzt fi ze tett az új ság -
nak. Amíg Gyergyóban nem volt »kormány -
vál tás«, ad dig önál ló an is meg tud tunk él ni.
Hat éve, Me zei Já nos meg vá lasz tá sa kor a
mos ta ni pél dány szám nak több szö rö sét ad tuk
el. Oda áll tunk, aho va. Rossz fe lé. Ez ide ve ze -
tett” – kö zöl te Zá ri, hoz zá té ve, hogy lett vol na
olyan RMDSZ-hez kö ze li sze mély, aki haj lan -
dó lett vol na meg vá sá rol ni és to vább mû köd -
tet ni a la pot, de ezt a tu laj do nos és a ve ze tõ ta -
nács el uta sí tot ta. (For rás: GyergyóiHírlap).

Sze ren csé re, egy új ság sor sa nem egy ügy -
ve ze tõ fél re ál lá sá tól függ csu pán. Dön té sé nek
jo gos sá gát per cig sem vi tat va, hi szen anya gi
fe le lõs ség egye dül õt ter hel te, nem hall gat ha -
tó el az sem, hogy a döb be ne tet a mun ka tár -
sak kö ré ben is mét az vál tot ta ki, hogy sej té -
sük sem volt a va lós hely zet rõl, a már em lí tett
hi á nyos mun ka tár si kap cso la tok mi att. 

Ami kor az em ber bûn ba kot ke res, ál ta lá ban
ta lál is. Most is ez tör tént. A sok év alatt ki ala -
kult kó ros bel sõ hely zet or vos lá sa, a tény sze rû
szám ba vé tel, az ön elem zés, a „rek lám tor tá ból”
ki sza kít ha tó sze let nö ve lé sé nek mó do za tai he -
lyett más ra pró bál juk rá húz ni a vi zes le pe dõt.
Me zei Já nos pol gár mes ter re, az MPP-re, ho -
lott ru gal mas sá gunk, az új na pi lap, a Gyergyói
Hírlap meg je le né se okán ki ala kult ál la pot más
sze re pet sza bott a GyergyóiKisújság nak. 

Ez lesz, va gyis a jö võ
Akár hasz nos is le het a kény szer szü net, hi -

szen köz ben kor sze rû hon lap ké szí té se fo lyik,
új ar cu la tú és tar tal mi lag is má sabb nyom ta -
tott lap ban gon dol ko dik a ku ra tó ri um és azok
a mun ka tár sak, akik hû ek ma rad tak a Kisúj-
sághoz. Jobb mi nõ sé gû fény ké pek köz lé sé re
al kal mas pa pí ron meg je le nõt, ér de kes mû sor -
mel lék let tel. Nyil ván, ezt a pénz dön ti el, il let -
ve az, hogy si ke rül-e 1-2 új ság író val nö vel ni a
szer kesz tõ ség lét szá mát.

Hon la punk jú li us 5-én biz to san ol vas ha tó
lesz már a repix szak em be rei mun ká ja nyo -
mán. 

A nyom ta tott, he ti lap hoz il lõ, elem zé se ket
bõ veb ben meg je len te tõ, kül sõs mun ka tár sak,
egye-egy te rü let szak em be re i nek is me re te it
igény be ve võ, vál to za to sabb, szí ne sebb té ma vá -
lasz tás sal, új ar cu lat tal kí ná lan dó GyergyóiKis-
újságot jú li us 10-e kö rül pró bál juk pi ac ra jut tat -
ni. 

A vi lág há lón je len leg a kisujsag.ro cím alatt
ol vas ha tók al kal mi cik kek. 

Bajna György

A Kisújság gárdája reméli,
hamarosan visszatérhetnek
a lappiacra
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Egyesületi hírcsokor
A 2013. év le zá rá sa

Tat ran gon 2014. má jus 9-én mag tar tott
közgyûésén az egye sü let tag sá ga el fo gad ta a
2013. év re vo nat ko zó éves je len tést, a pénz ügyi
je len tést és a cen zo ri je len tést. Ezek rö vi den a
kö vet ke zõ ket tar tal maz zák:

2013-ban az egye sü let ri port tá bort szer ve -
zett Ratosnyán (Ma ros me gye), 12 új ság író
rész vé te lé vel, il let ve meg szer vez te a Közösségi
újságírás cí mû kon fe ren ci át és a díj át adás sal
egy be kö tött tiszt újí tó köz gyû lést Gyergyószár -
hegyen, Har gi ta me gyé ben. Ezek hez egye sü le -
tünk tá mo ga tást ka pott a Communitas Ala pít -
vány tól, va la mint a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ
Zrt.-tõl.

A Communitas Ala pít vány tá mo gat ta az
egye sü let mû kö dé sét, a RomániaiMagyarSajtó
cí mû la punk fo lya ma tos ki adá sát. A pá lyá za to -
kat el szá mol tuk.

A 2014-es MÚRE-tevékenységrõl
Ed dig meg va ló sult pro jekt je ink:
l 2014. feb ru ár 1-jé tõl Farczádi At ti la a MÚRE
ügy ve ze tõ je. Fel ada ta a szer ve zet ope ra tív mû -
köd te té se.
lEl ké szült a MÚRE-könyvtár lel tá ra; fo lya mat -
ban van a könyv tár és az irat tár ren de zé se. Ki -
fes tet tük a ma ros vá sár he lyi szék há zat, fo lya -
mat ban van az iro da to váb bi kor sze rû sí té se.
lGyergyószárhegyen cé lul tûz tük ki a tag ság
so ra i nak ren de zé sét; nyil ván tar tá sunk ból és az
internetes al bum ból ki ke rül tek azok az egy ko ri
ta gok, akik nem ren dez ték tag sá guk hely ze tét.
lOpe ra tí vab bá tet tük a tag sá gi ké ré sek el fo ga -
dá sát: az IT online is el fo gad hat ja a ké ré se ket (a
tá mo ga tá si és jó vá ha gyá si fel té te lek nem vál toz -
tak).
lAz IT dön té se alap ján, szin tén a tag ság hely -
ze té nek ren de zé sét se gí ten dõ, in gye nes sé tet -
tük az el sõ új ra irat ko zást, min den to váb bi új ra -
irat ko zás 60 lej be ke rül.
lA tag dí jat, az elõ írá sok nak meg fe le lõ en, ha vi
8 lej re emel tük; feb ru á rig ér vé nyes az éves elõ -
re fi ze té si ked vez mény (ja nu ár tól ja nu á rig); to -
váb bi ked vez mény, hogy bár mely hó nap ban
egy éves be fi ze tés re két ha vi ked vez ményt biz to -
sí tunk.
l Saj tó na pot szer vez tünk Csík sze re dá ban, a
Har gi ta és a Kovászna Me gyei Ön kor mány zat -
tal kö zö sen.
lTöbb me gyé ben meg ala kul tak a saj tó klu bok:
a ko ráb ban mû kö dõ ma ros vá sár he lyi mel lett,

rend sze res sé vál tak a ta lál ko zók Nagy vá ra don,
Ko lozs vá ron, a Há rom szék-Bar ca sá gi te rü le ti
szer ve zet ben. A töb bi te rü le ti szer ve zet nek is
ajánl juk a rend sze res ta lál ko zó kat.
lAz RMKT-val kö zö sen, iker kép zést szer vez -
tünk: új ság írók nak köz gaz da ság ról és köz gaz -
dász ok nak új ság írás ról; a part ner-szer ve zet is
ja va sol ta a kép zés meg is mét lé sét; igény mu tat -
ko zik Nagy vá ra don és Csík sze re dá ban vagy
Sep si szent györ gyön is ha son ló kép zés re.
lA ko ráb bi szü net után idén új ra a MÚRE ja -
vas la tá ra, Arany toll-dí jat ka pott a MÚOSZ-tól
Gálfalvi Zsolt ma ros vá sár he lyi új ság író.
lA BBTE új ság írás sza ká val kö zö sen, es  szé pá -
lyá za tot ír tunk ki kö zép is ko lás ok nak; a MÚRE
részt vett az el bí rá lás ban és vál lal ta a be ér ke zett
mi nõ sé gi mun kák köz lé sét.
lA MÚRE el nö ke le ve let in té zett a fõ szer kesz -
tõk höz, part ner ség re kér ve õket; a be ér ke zett
vá la szo kat, ja vas la to kat rend sze rez zük és fel -
hasz nál juk õket a to váb bi mun ká ban.

Fo lya mat ban, meg va ló su ló ban lé võ projek tek:
l Az Er dé lyi Re for má tus Egy ház ke rü let tel
meg ke res te a MÚRE-t, hogy szer vez zünk kö zö -
sen kép zést egy há zi saj tó té má ban. Az egyez te -
tés foly ta tó dik.
lHar gi ta Me gye Ta ná csá val fo lya mat ban van
egy fo lya ma tos együtt mû kö dé si szer zõ dés
meg kö té se, konk rét, már meg va ló sult pont ja a
Saj tó nap meg szer ve zé se min den év ben.
lA ma gyar or szá gi Eti kai Ön sza bá lyo zó Tes tü -
let tel kö zö sen, a Be csü let bí ró ság el kezd te a Kö -
zös Eti kai Alap el vek kor sze rû sí té sét.
l Szük sé ges az Alap sza bály mó do sí tá sa is,
amely hez az Igaz ga tó ta nács vár ja a tag ság ja vas -
la ta it is.

Ter ve ink:
lKi ad juk a Jogikalauzújságíróknak cí mû kö te -
tet (a Beth len Gá bor Alap ke ze lõ Zrt. tá mo ga tá -
sá val).
lRi port tá bort szer ve zünk jú li us el sõ nap ja i ban
Ka lo ta sze gen (Farnason, Vár al más köz ség -
ben), az ott szü le tett mun ká kat kö tet ben ki ad -
juk (pá lyá za ti tá mo ga tás sal).

Egyéb:
A MÚOSZ el nö ké vel, Tóth Ká rol  lyal foly ta tott

tár gya lás nyo mán, Ti hany ban, a MÚOSZ-üdü lõ -
ben a MÚRE-tagok is ked vez mé nye sen üdül het -
nek (rész le tek a MÚOSZ hon lap ján, az ott meg -
adott kon tak ton ke resz tül le het egyez tet ni).
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Elismerések a Magyar Nyelv Napjain
Má jus 16-18. kö zött ren dez te Nagy vá ra don,
az Ady End re Lí ce um ban a Ma gyar Nyelv
Nap ja it az Anya nyelv ápo lók Er dé lyi Szö vet -
sé ge. Az ün ne pé lyes meg nyi tó fény pont ja
volt a Sü tõ And rás ról el ne ve zett Nyelv õr zés
Dí ja át adá sa, ame lyet 2014-ben Szil ágyi Ala -
dár hely tör té nész, pub li cis ta, szer kesz tõ, az
Erdélyi Riport he ti lap és a Várad fo lyó irat
mun ka tár sa kap ta (fotó). Laudációt Szûcs

Lász ló mon dott. Idén, a díj át adá sá nak tör té -
ne té ben elõ ször, az Anya nyelv ápo lók Er dé lyi
Szö vet sé ge posz tu musz ki tün te tés ben ré sze -
sí tet te a nagy vá ra di ta nár, új ság író, köl tõ Tü -
zes Bá lin tot, aki egy éve hunyt el. A kü lön -
bö zõ egy há zi la pok ban, to váb bá a ReggeliÚj-
ságban rend sze re sen pub li ká ló kol lé ga em lé -
két Dé nes Lász ló mél tat ta, a posz tu musz dí -
jat Tü zes Bá lint fia vet te át.

Díjazott az Er dé lyi Ma gyar Köz mû ve lõ dé si Egye sü let

Varadinum-díj
a Várad  nak
A Várad fo lyó irat szer kesz tõ sé ge kap ta az
idei Varadinum dí jat a ren dez vény so ro zat
idei szer ve zé sé ben be töl tött sze re pé ért. A
fo lyó irat iro dal mi es tet szer ve zett a Mó ricz-
mo no grá fia szer zõ jé vel, Szil ágyi Zsó fi á val,
gyer mek kon cer tet Gryllus Vil mos és Tóth
Ág nes köl tõ rész vé te lé vel, könyv be mu ta tót
(Kán tor La jos: Do mo kos Gé za koc ká za tai),
to váb bá író-ol va só ta lál ko zó kat fel nõt tek -
nek és gyer me kek nek Kukorelly End re és
Var ró Dá ni el rész vé te lé vel. 
A dí jat jelentõ plakettet a ren dez vény so ro -
zat záró estjén a Nagy vá ra di Ál la mi Szín ház -
ban Szûcs Lász ló igaz ga tó vet te át Ke le men
Hu nor kul tu rá lis mi nisz ter tõl.

Ti zen két dí jat osz tott ki idei köz gyû -
lé sén az (EMKE), kö zöt tük há rom
eset ben új ság író ké a díj. A ko lozs vá ri
Pro tes táns Te o ló gia dísz ter mé ben
tar tott díj át adá son Széman Pé ter, az
EMKE új el nö ke ad ta át az el is me ré -
se ket.

A köz vé le ményt po zi tí van ala kí tó,
a ha gyo má nyo kat tisz te lõ és az új ra
ér zé keny ri port ja i ért, in ter jú i ért
Spectator-díjat ka pott Ferencz Zsolt,
a Ko lozs vá ron meg je le nõ Szabadság
cí mû na pi lap mun ka tár sa. Fi a tal kol -
lé gánk in ter jú i val, ri port ja i val, a kul -
tu rá lis élet rõl szó ló be szá mo ló i val

lop ta be ma gát az ol va sók szí vé be.
Az er dé lyi ma gyar ze nei élet ben

ki fej tett fá rad ha tat lan, több év ti ze des
mû vé szi, is me ret ter jesz tõi és ok ta tói
mun kás sá gá ért, Nagy Ist ván-dí jat ve -
he tett át dr. Benkõ Ju dit Eme se, a
Ko lozs vá ri Rá dió szer kesz tõ-mû sor -
ve ze tõ je, a ko moly ze ne, az ope ra- és
operett mû sorok fe le lõ se. „Benkõci”
– kol lé gái kö zül so kan így szó lít ják –
mes te ri en öt vö zi mû so ra i ban a je len -
kor ese mé nye it és a rá dió sza lag tá rá -
nak do ku men tum ér té kû fel vé te le it.
Ne vé hez fû zõ dik a Ko lozs vá ri Rá dió
hang ver seny ter mé ben szer ve zett

kó rus kon cert-so ro zat, ame lyet a Ro -
má ni ai Ma gyar Da los szö vet ség gel
kö zö sen szer vez nek.

Az egyé ni dí jak mel lett, egy szer -
kesz tõ ség is el is me rés ben ré sze sült:
a kö zös ség hi te les tá jé koz ta tá sá ért,
ma gyar sá gunk kul tu rá lis, mû vé sze ti,
tár sa dal mi éle té nek és tö rek vé se i -
nek hat év ti ze des szol gá la tá ért dísz -
ok le ve let ka pott az Er dé lyi Ma gyar
Köz mû ve lõ dé si Egye sü let tõl a Ko -
lozs vá ri Rá dió ma gyar szer kesz tõ -
sé ge. A dí jat Sántha Emõ ke szer -
kesz tõ, a tá jé koz ta tó mû so rok ve ze -
tõ je vet te át.

Ezüst kecs ke-
díj diákoknak
A MÚRE egyik legfiatalabb tag ja, Ká dár
Han ga, nyer te el idén az Ezüst kecs ke dí jat,
a Babes-Bolyai Tu do mány egye tem új ság író
sza kán.

A pá lyá zat cél ja, hogy mi nõ sé gi új ság írás -
ra ösz tö nöz ze a szak di ák ja it. Az Ezüst kecs -
ke-díj ra min den év ben az el sõ éves új ság író-
hall ga tók pá lyáz hat nak, 3 kü lön bö zõ mû fa jú,
a saj tó ban a tan év fo lya mán meg je lent írás sal
(tu dó sí tás, in ter jú, ri port, vé le mény). Az
Ezüst  kecs ke ok le vél lel öt ven dol lár ér té kû
pénz ju ta lom jár.

Az idei ki írás ra a nyer tes mel lett pá lyá zott
még Bede La u ra és Gedõ Dal ma-Or so lya.

Gra tu lá lunk a fi a tal új ság írók nak!
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A hiánypótlás
mestersége
AkolozsváriME.dokmédiatudományifolyóirat

A lap dr. Cseke Pé ter fõ szer kesz té se alatt
mû kö dik, a fõ szer kesz tõ-he lyet tes pe dig dr.
Ti bo ri Sza bó Zol tán, de a szer kesz tõ bi zott -
ság ban ha zai és kül föl di egye te mek mun ka -
tár sai is fel tûn nek. A leg utób bi lap szá mo kat
fõ ként a Babe?-Bolyai Tu do mány egye tem új -
ság írás sza ká nak ok ta tói: dr. Bot há zi Má ria
és dr. Pétr Ár pád szer kesz tet te, il let ve min -
den év ben meg je le nik egy fil mes te ma ti ká jú
lap szám, amel  lyel dr. Kassay Ré ka fog lal ko -
zik. A ME.dok mé dia tu do má nyi fo lyó irat
éven te négy lap szám mal je lent ke zik, ame -
lyek a mé dia és kom mu ni ká ció tu do má nyok
kü lön bö zõ te rü le te i vel és té má i val fog lal ko zó
írá sok nak nyúj ta nak meg je le né si fe lü le tet.
Az aláb bi ak ban a leg utób bi két lap szám tar -
tal mát te kint jük át.

A ta va lyi utol só ME.dok lap szám ban a 4.
ol da lon ME.fotográfia cím szó alatt Kászoni
Ke resz tes Sán dor ral is mer ked he tünk meg,
aki fo tó it köl csö nöz te a VIII. év fo lyam 4. szá -
má hoz. A lap szám ban sze rep lõ el sõ ta nul -
mányt Ba lázs Gé za nyel vész, nép rajz ku ta tó,
az Eöt vös Lo ránd Tu do mány egye tem ok ta tó -
ja jegy zi, cí me: Abõremlékezik.Jelekatesten.
A ta nul mány ban Ba lázs Gé za az em be ri test -
tel, mint az egyik leg fon to sabb jel hor do zó val
fog lal ko zik. Kü lön bö zõ rend sze rek ben tár -
gyal ja a test je le ket a jel hor do zó fe lõl, a kom -
mu ni ká tor szán dé ka sze rint, a je lek ke let ke -
zé se sze rint, il let ve a kom mu ni ká ció funk ci ó -
ja, cél ja sze rint, de ki tér a test kom mu ni ká ció
te rü le te i re is, mint a te to vá lás vagy test át ala -
kí tás.

A ME.diárium fe je zet cím alatt két
doktorandusz ku ta tá sá ba te kint he tünk be.
Elõ ször Pé ter Edit írá sát ol vas hat juk K.Papp
Miklós és Szinnyei József levelezése cím mel.
Pé ter Edit írá sá ból meg tud juk, hogy a két

A Kolozsvári Kommunikáció- és Médiakutató Intézet által
kiadott ME.dok folyóirat idén IX. évfolyamába lépett, ami
mindenképp említésre méltó a valamelyest hiánypótló lap
életében, hiszen Kolozsváron nem igazán találkozunk
más, magyar nyelvû médiatudományi folyóirattal. 

sze mé lyi sé get a hír lap, az iro da lom, a tör té -
ne lem és a gyûj tés szen ve dé lye kö ti ös  sze.
Ugyan ak kor a le ve le zés szá mos új as pek tu -
sát mu tat ja meg a két élet mû nek, ér de kes
ada to kat ol vas ha tunk a Hölgyfutár és Törté-
netiLapok cí mû új sá gok ke let ke zé sé rõl, de a
saj tó sze re pé rõl is tár gyal nak. Andorkó Jú lia
IrodalomésemlékezetazUtunkhasábjain cí -
mû írá sá ban az em lé ke zet és iro da lom sa já -
tos kap cso ló dá sát vizs gál ja a ro má ni ai szo ci a -
liz mus el sõ pe ri ó du sá ban, a ko lozs vá ri Utunk
iro dal mi fo lyó irat el sõ 15 év fo lya ma alap ján.

A ME.dok kö vet ke zõ, ME.teória fe je ze tét
négy ku ta tó kö zös ta nul má nya in dít ja. Bauer
Bé la, Dé ri And rás, Gyorgyovich Mik lós és
Pillók Pé ter írá sá nak cí me: Aközéposztályosz-
tályosodása:amagyarmodell és olyan kér dé -
sek re ke re si a vá la szo kat, mint be szél he tünk-
e egy kö zép osz tály ról vagy in kább kö zép ré -
te gek rõl ér de mes, mi lyen szem pont ból van
kö zé pen, akit eh hez a tár sa dal mi cso port hoz
so ro lunk, ho gyan ala kult ki a ma gyar or szá gi
kö zép osz tály és mi lyen mó don le het a leg job -
ban meg ha tá roz ni a kö zép hez tar to zók cso -
port ját.

A kö zép osz tály kér dé sei után Bucur Tün -
de Csil la doktorandusz Önnönképünkidegen-
sége.AfotográfiaZávadaPálírásaiban cí mû
ta nul má nyá val is mer ked he tünk meg. Amely -
ben azt vizs gál ja, hogy a szö veg és kép kö zöt -
ti pár be széd ho gyan al kot új gon dol ko dás mó -
dot a múlt ról és a ha gyo má nyok ról.

A ta nul má nyok so rát Boda Székedi Esz ter
doktorandusz, ta nár és film kri ti kus mun ká ja
foly tat ja. Írá sá nak cí me: Afilmhermeneutikai
olvasása. Wim Wenders és Peter Handke
együttmûködése a hermeneutika tükrében,
amely ben a hermeneutika út ján jár va, a kom -
pa ra tív mód szer el já rá sa it kö vet ve a
verbalitás és vizualitás köl csön ha tá sát vizs -
gál ja.

A ME.dok 2013-as utol só lap szá má nak zá -
ró ta nul má nyát Szûk Ba lázs, deb re ce ni író,
film kri ti kus és egye te mi ok ta tó jegy zi. Bá bos
bör tön her ceg cí mû írá sá ban azt bon col gat ja,
hogy a szét szó ród va élõ ma gyar or szá gi ro -
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mák tör té nel mé nek re konst ruk ci ó ja szin te
le he tet len, mert ke vés a hi te les for rás, majd
Kõ sze gi Edi tet idé zi, aki sze rint elõ í té le te ink
azért szü let nek, mert nem is mer jük a kul tú -
rá ju kat. Ezen el gon do lá sok fé nyé ben elem zi
a to váb bi ak ban Kõ sze gi Edit és Szuhay Pé ter
Sitiprinc (Bör tön her ceg) cí mû fik ci ós-do ku -
men tum film jét, amely au ten ti kus ol va sa tot
ad a mi-õk szün te len új ra ke let ke zõ „etnikus
há bo rú já ról”. A lap szám utol só ol da la in pe -
dig a Mi ner va Könyv tár újabb kö te te i rõl ka -
punk egy lis tát.

Két év ti zed del ez elõtt in dult be a négy éves
új ság író kép zés a ko lozs vá ri Babe?-Bolyai Tu -
do mány egye te men elõbb ro mán, majd ma -
gyar és né met nyel ven. Er re az év for du ló ra
em lé ke zik dr. Cseke Pé ter egye te mi ta nár a
ME.dok cí mû mé dia tu do má nyi fo lyó irat idei

el sõ ki adá sá ban, Akolozsvárimagyarmédia-
oktatásés-kutatáselsõévtizedei cím mel. 

A pro fes  szor, aki nek ko moly sze re pe volt a
köz igaz ga tá si és kom mu ni ká ció-tu do má nyi
kép zés ma gyar nyel vû el in dí tá sá ban, írá sá -
ban ar ra em lé kez tet: „Az egye tem fel ada ta
nem az, hogy zse nit ne vel jen. Az egye tem
szak em bert ké pez. A mi ka runk a mass-
media in téz mé nyei szá má ra ké szít fel szak -
em be re ket. Per sze, az is igaz, hogy a ro mán
mass-media még nem iga zi in téz mény.”

Dr. Gross Pé ter, az ame ri kai Tennesse mé -
dia tu do má nyi egye tem igaz ga tó já nak írá sa a
cen zú rá ról és ön cen zú rá ról szól, amely ben
ar ra a kö vet kez te tés re jut, mi sze rint ezek a
je len sé gek el len té te sek a sza bad ság, a de -
mok rá cia és az igaz ság ke re sés alap el ve i vel.
„A cen zú ra és az ön cen zú ra ere de te és me -
cha niz mu sai nem in téz mé nyek kel áll nak
kap cso lat ban, ha nem sok kal in kább hoz -
zánk, egyé nek hez és egyé nek bõl ál ló cso por -
tok hoz kö tõd nek” – ál la pít ja meg a szak em -
ber, aki nek ta nul má nyát dr. Ti bo ri Sza bó Zol -
tán új ság író for dí tot ta ma gyar nyelv re.

Egy több éve ké szü lõ, hi ány pót ló ki ad vány
elõ ké szü le te i nek rész le te i be ve zet be
Simonffy Ka ta lin egye te mi ok ta tó, a Ro mán
Te le ví zió mun ka tár sa Amimagyaradásunk
cí mû írá sá ban. A szer zõ és két kol lé gá ja,
Józsa Eri ka és Tomcsányi Má ria fel is mer ték,
hogy a ro má ni ai ma gyar ság hét köz nap ja it és
ün ne pe it tük rö zõ, 1969. no vem be ri meg ala -
ku lá sá tól 1985. ja nu á ri meg szûn té ig he ti
rend sze res ség gel je lent ke zõ Ro mán Te le ví -
zió ma gyar adá sá ról sem mi lyen írás nem szü -
le tett. Így a szer zõk, akik ma guk is a ma gyar
adás mun ka tár sai vol tak az em lí tett idõ szak -
ban, el dön töt ték, kö tet ben fog lal ják ös  sze
csak nem húsz év tör té ne tét, és a lel ki is me re -
tes mun ká nak kö szön he tõ en má ra már az
utol só si mí tá so kat vég zik a vis  sza em lé ke zé -
se ket és in ter jú kat is bõ ven tar tal ma zó ki ad -
vá nyon. 

A ME.dok fo lyó irat idei el sõ ki ad vá nya a
Hun ga ro ló gi ai Dok to ri Is ko la di ák ja i nak ta -
nul má nya it is tar tal maz za: Or bán S. Ka ta lin
Területi vagy regionális?, il let ve De ák Ani ta
Egészségügyéshigiéniaa20. századelejéna
hirdetésektükrében cí mû írá sa ik ku ta tá si te rü -
le te ik ed di gi ered mé nye it tar tal maz za, va la -
mint La ka tos Ar túr tör té nész Életarendszer-
váltásután cí mû ta nul má nya a volt szo ci a lis -
ta or szá gok had se re ge i nek lab da rú gó csa pa -
ta i nak 1989 utá ni idõ sza kát mu tat ja be.

drd. De ák Ani ta
drd. Berszán Ré ka

BBTE, Hun ga ro ló gia Dok to ri Is ko la, I. év

Az idei második szám
borítólapja
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Négy nyelv, egy falu:
Erzsébetlak, Vajdaság

Szlo vá kul Belo Blato, szer bül Biele Blato,
né me tül Elisenheim – ol va som a fül szö ve get
ab ból a kö tet bõl, amely a vaj da sá gi kis ma -
gyar fa lu ban ké szült, a Vaj da sá gi Ma gyar Új -
ság írók Egye sü le té nek (VMÚE) ri port tá bo -
rá ban, amely ben köz re mû köd tek a MÚRE
tag jai is. Itt, az Écskai ha las ta vak és a Csá -
szár-tó kö zött, re mél he tõ leg fel len dül a fa lu si
tu riz mus, s ezt nem csak le ír ták, de ki is pró -
bál ták az új ság írók. A ven dég lá tás ról is ol vas -
ha tunk a kö tet ben.

Meg is mer het jük a kö zel egytucat írás ból,
be szél ge tés bõl és fény kép bõl, ös  sze sen mint -
egy 90 ol dal ból a vaj da sá gi te le pü lés tör té nel -
mét és víz raj zát épp úgy, mint a he lyi szo ká so -
kat, ha gyo má nyo kat. Meg tud juk, mi ben más
az erzsébetlaki bir ka pap ri kás, hogy va jon
tud nak-e ar ra fe lé ma gya rul mu lat ni, és hogy
hány nyel ven ta nul nak az is ko lás gye re kek.
Mert Erzsébetlakon az a né hány száz la kos
több nem ze ti sé gen osz to zik: a ma gya rok
mel lett, leg alább ugyan ennyi en (500-an) él -
nek itt szlo vá kok, ke ve seb ben, mint egy 200-
an bol gá rok, de van nak még szer bek, hor vá -
tok, né me tek is a fa lu ban, s az öre gek ál ta lá -
ban be szé lik egy más nyel vét. Ki de rül a kö tet -
bõl, ho gyan vi szo nyul hat egy er dé lyi ma gyar
új ság író a Vaj da ság azon ré szé hez, amely rõl
ko ráb ban alig hal lott, hogy mi ó ta mû köd tet
bent la ká sos ott hont ma gyar fi a ta lok nak egy
paltyán (értsd: ka to li kus bol gár) pap, mi köz -

„Kevesen vagyunk, mindennel kell foglalkozni” –
válaszolja a riporter kérdésére a tanítónéni,
az erzsébetlaki magyar mûvelõdési egyesület vezetõje.
S ebben az egy válaszban benne van Erzsébetlak egész
élete. Egy szeletet belõle megismerhetünk abból
a kötetbõl, amelyet a Magyar Újságírók Romániai
Egyesületének (MÚRE) tatrangi találkozóján mutattak be
elsõ ízben – még a vajdaságiak sem látták azelõtt a róluk
szóló, fõleg általuk készített kötetet1

ben több fa lu ka to li ku sa it szol gál ja, ha kell,
több nyel ven.

S mind emel lett a könyv nek van még egy
óri á si ér té ke: a MÚRE ri port tá bor pél dá ján
fel buz dul va, a VMÚE is ne ki vá gott el sõ ri -
port tá bo rá nak, s nyo má ban már is kö tet tel
büsz kél ked het. Kí ván juk, hogy a MÚRE Kó-
borlás és helytállás so ro za tá nak min tá já ra, a
Vaj da ság ból is sor ra szü let hes se nek a ri port -
kö te tek.

Rácz Éva

1 Tóth Lívia (szerk.): Szigetlét: írások, beszélgetések, 

fényképek. Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének kiadása,

2014
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Beszéljünka terjesztésrõl
Az írók, újságírók és az olvasók közötti kapcsolatban
van egy igen fontos láncszem, a terjesztõké,
a könyv- és lapárusoké. Bizony, ez a láncszem
gyakran meggyengül, elpattan, vagy nem veszik
kellõen komolyan a szerepét, s ilyenkor máris lehet
temetni, siratni a Guteberg galaxist.

Meglehetõsen lehangoló látni például, mi-
lyenmértékben romlikapostai szolgáltatások
minõsége,akisebbtelepüléseken,aholnemmû-
ködikvalamelykiadóvállalatsajátlapkihordói
hálózata,ott szinte lehetetlen, illetve fölösleges
sajtótermékekreelõfizetni.Hiszenapostásegy-
re ritkábban csenget be... Az sem igazán elfo-
gadható,hogyterjesztésiokokmiattanapilap-
oktöbbségenemtudjavállalniaszombatiszám
megjelentetésétahuszonegyedikszázadban.
Régi vesszõparipám, hogy a sajtótámogatá-

sokkörébevalamilyenformábanbekellenevon-
niakiadványokcélbajuttatásátis,különösen
amakiadványokesetében,amelyeknemiskü-
lönösen érdekeltek a piaci jelenlétük bõvítésé-
ben.Magyaránatámogatásegyfélefeltételekel-
lenelegyenannakigazolása,hogyazadottmé-
diamûhelygondotfordítkiadványamenedzselé-
séreis.Csaklegyenhol.Szerencsérevannakpo-
zitív példák is. A minap például Nagyvárad
központjában,aGarasosgyalogoshídközvetlen

közelébenegyúj,avárosvezetésáltalelfogadott
szabványos,esztétikaielvárásoknakismegfele-
lõ újságos-könyves stand nyílt, hangsúlyosan
magyarkínálattalis.Ritkamanapságazilyen
vállalkozás, inkább azt tapasztaljuk, hol, mi-
kor,kihúzzalearolót.Miértisnelehetnetá-
mogatni az ilyen próbálkozásokat, miközben
komoly összegek mennek el olyan kiadványok
támogatására,amelyeketsoha,seholnemlehet
megvásárolni? Akár egyfajta hálózatát is el
tudnámképzelni amagyar sajtókiadványokat
forgalmazóknakvalamennyiolyantelepülésen,
aholmondjuklegalább3-5ezerpotenciálisvá-
sárlóél.
Sajnoskevésbéörvendetespéldávalistudok

szolgálni,ugyancsakNagyváradonbezár(egy-
elõrelegalábbis)areformátusegyházáltalaki-
lencvenes évek óta mûködtetett Illyés Gyula
Könyvesbolt, ahol különbözõ folyóiratokhoz is
hozzá lehetett jutni.PedigaPartiumiKeresz-
tényEgyetemközvetlenközelségébenaztgondol-
nánk,könnyedénmûködtetnilehetegyilyenüz-
letet.Márpedigafolyóiratokolvasókhozjutása
esetébenfontosakakönyvesboltok,hiszenahír-
lapárusoknemszívesenbíbelõdnekkispéldány-
számú, havi gyakoriságú periodikákkal, külö-
nösenakkor,haegyszótsemértenekatartal-
mukból.

Sz. L.  
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A lépést tartó Campusról
di á kok több sé ge rit kán ol vas nyom ta -

tott la pot, és az iga zat meg vall va a
Campus el sõd le ges cél kö zön sé ge

a di ák ság kel le ne le gyen. Ezt fel -
is mer ve pró bál tuk új ke re tek

kö zé he lyez ni a több tíz éves for má tu mot. En -
nek ered mé nye ként szü le tett meg, má jus 5-
én  a campus.szabadsag.ro cí men ta lál ha tó
online por tál, ame lyet az óta  ki sebb-na gyobb
si ker rel mû köd te tünk. Meg pró bá lunk min -
den olyan té má ról ír ni, ami ér de kel he ti a di -
ák sá got, kezd ve a min den nap ok ese mé nye i -
tõl, kul tú rán, fil me ken, szín há zon és fo ci -
meccsen át, bár mi lyen ér de kes té má ig. Cik -
ke ink kel ugyan ak kor meg pró bá lunk meg ol -
dást ta lál ni olyan prob lé mák ra is, ame lyek be
a di ák ság lép ten-nyo mon be le bo tol hat. Leg -
nép sze rûbb ro va ta ink a Mifolyikitt, amely
köz éle ti té má kat dol goz fel és a Kultúrhaus,
amely, mint ne ve is mu tat ja a kul tú rá nak
szen tel el sõ sor ban fi gyel met. De van he ti
rend sze res ség gel fris sü lõ Tu do mány ro va -
tunk, ahol a sok szor bo nyo lult vi lág rend sze -
rünk ap ró cso dá i ról írunk, Ki ve tí tõnk, amely
a fil mek elem zé si hely szí ne és Aján lónk is,
aho vá pró bá lunk be gyûj te ni min den ér de -
kes, hasz nos, bu lis és õrült ese ményt. A
Campus elõ zõ ro va ta i ból meg õriz tük az el -
ma rad ha tat lan Bezzeget, ami in kább a kre a ti -
vi tá sun kat tük rö zi, a Példakép(p)et és a His -
tó ri át is, amely ez út tal a Tu do mány ro va ton
be lül ka pott he lyett. Mind ezt hu mor ral fû sze -
rez ve, fi a ta los szem pont ból meg kö ze lít ve. 

Ilyen sok min den nel azon ban nem bír -
nánk ma gunk ra meg bir kóz ni. Ezért a kez det -
ben több nyi re öt-hat ta got szám lá ló szer kesz -
tõ csa pat új em be rek kel bõ vült. Mi vel a

Campus köz tu dot tan a BBTE Új ság írás sza -
kán ta nu ló di á kok gya kor ló te re, ezért el sõ -
sor ban in nen pró bál tunk új em be re ket to bo -
roz ni, de ír hat ne künk bár ki, aki kész te tést
érez rá. Re mek pél da er re az, hogy a tu do -
mány ro va tunk szer kesz tõ je egy köz gáz hall -
ga tó és ar ról, hogy ho gyan jár junk nyi tott
szem mel Ko lozs vá ron pe dig egy mûvtöris ír.  

A na pon ta fris sü lõ ol dal szer kesz té se mel -
lett pró bá lunk más ra is kon cent rál ni és az
írá son, hon lap-szer kesz té sen kí vül más te rü -
le te ken is ki pró bál ni ma gun kat. Ezért áp ri lis -
ban a Káfé Rá di ó val és a Pers pek tí vá val kö zö -
sen meg szer vez tük a MéDiák nyílt na pot,
ahol már a mé di á ban be fu tott, vagy a mé di á -
val fog lal ko zó szak em be re ket hív tunk meg,
hogy me sél je nek, ad ja nak ta ná csot ab ban,
hogy ho gyan vál hat job bá a di ák saj tó. 

A szer kesz tõ csa pat leg utób bi meg mé ret -
te té se pe dig a Campus Show volt. A má sod -
éves új ság író hall ga tók kal kö zö sen, va la mint
ve ze tõ ta ná runk, Stanik Ben ce se gít sé gé vel,
az ame ri kai What’s my line cí mû te le ví zi ós
mû sor min tá já ra mi is showgyártásba kezd -
tünk. Csak hogy ne künk fi gye lem be kel lett
ven nünk a he lyi igé nye ket és le he tõ sé ge ket
is. A Campus Show, egy egész es tés já ték,
ahol négy já té kos be kö tött szem mel, igen-
nem kér dé se ket fel té ve kel lett ki ta lál ja, a ve -
le szem ben ülõ hí res ség ne vét. Az já ték vé -
gén az nyert, aki nek a leg több ne vet si ke rült
ki ta lál nia. A Campus Showba olyan er dé lyi
hí res sé ge ket hív tunk meg, akik már bi zo nyí -
tot tak szak má juk te rén. A Show el sõd le ges
cél ja az volt, hogy az egye te mi kép zés mel lett
gya ko rol juk az ope ra tõ ri mun kát, ugyan is a
já ték ról fel vé tel is ké szült, ami a vá gás után
elõ ször a Campus ol da lán lesz lát ha tó. (Ki lá -
tás ban van az is, hogy ta lán az Er dély Te le ví -
zió is mû so rá ra tû zi az al ko tá sun kat.)

Az ope ra tõr ség mel lett azon ban ren ge teg
min dent ta nul hat tunk, hi szen ki pró bál hat tuk
ma gun kat szer ve zõ ként, díszlet– és ar cu lat -
ter ve zõ ként, vagy ép pen mû sor ve ze tõ ként
is. 

Nem el ha nya gol ha tó szem pont az sem,
hogy a Show ál tal sze ret tük vol na, ha mi nél
több em ber is mer meg min ket és vá lik majd
rend sze res ol va sónk ká.  Hi szen a Campus el -
sõd le ges cél ja ez: fi a ta lo san ír ni, mi nél töb -
bet, mi nél több né zõ pon tot kö rül jár va és mi -
nél több ol va sót el ér ve.

Kris tály Bea

A

A csapat 
a Campus Show-n
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2012 májusában
a PRESSING a FCM
Viitorul Szászrégen
A divíziós nõi focicsapat
társaságában

Farci gyilkolja 
az ellenfél kapusát

Tánc, tánc, Eszter tánc
avagy két gúnár

a Hattyúk tavából

(fõszerepben 
Kádár Zoltán)

EgyEsülEti sportélEt

Prés alatt a PRESSing
„Na, mond ja meg, ide ju tot tunk: új ság író kat
ver tek Bándon!” – mél tat lan ko dott tág ra nyílt
pu pil lák kal, szor gos fej csó vál ga tás kö ze pet te
egy ro mán kol lé ga, aki a Népújság 2011. ja nu -
ár 24-i szá má ból csak a cí met ol vas ta el (vagy
ér tet te meg). A cikk szer zõ je, Bögözi At ti la
ugyan is tett ró la, hogy ha már a MÚRE ak kor
fris sen ala kult PRESSing ne vû fut ball csa pa ta
a pá lyán nem volt ké pes ma ra dan dót al kot ni,
va la mi fé le kép pen még is csak ke rül jön a fi -
gye lem kö zép pont já ba. Magyar újságírókat
vertekMezõbándon!– e cím szó alatt vo nult a
tör té ne lem be a saj tó sok csa pa ta, mely nek
tag jai bõ há rom éve, 2011. el sõ ha vá nak 22.
nap ján is mer ked tek meg elõ ször a csa pat já -
ték fo gal má val, egy más sal, ne tán a lab dá val. 

Az el telt há rom és fél év alatt na gyot fej lõ -
dött az az óta ti zen öt fõs re ke re ke dett csa pat:
név vel, him nus  szal, kék-fe hér il let ve pi ros-fe -
ke te szí nek kel, cí mer rel, zász ló val, szö vet sé -

gi ka pi tán  nyal, ál lan dó tá mo ga tók kal, zsú folt
ver seny nap tár ral, né hány érem mel, ser leg -
gel, ta pasz ta lat tal és po zi tív mér leg gel gaz da -
go dott. 

Ma már nem úgy ve rik az új ság írót, mint
an nak ide jén, Mezõbándon! Ha a PRESSing
mec  cse i rõl tu dó sí tó kol lé gák leg alább olyan
blikk fan gos cí met sze ret né nek ad ni írá sa ik -
nak, mint tet te Bögözi At ti la az el sõ meccs
után, job bá ra az Újságírókvertek… tí pu sú kli -
sét kel le ne, hogy vá las  szák. Leg alább is ez ve -
he tõ ki a fi úk hoz zá ál lá sá ból. Vagy, ahogy a
csa pat him nu sza is mond ja: „Mert aki ját szik,
mind gyõz ni re mél, / Le het a Barca is az el -
len fél!”

Szucher Er vin

BögöziAttilatudósításaitaPRESSing
meccseirõlEgyesületünk
weboldalán olvashatják(www.mure.ro)
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Tanácskozás
az erdélyi magyar
sajtó jövõjérõl

A ta nács ko zá son az er dé lyi ma gyar saj tó
jö võ jé rõl folyt a vi ta. A köz szol gá la ti rá di ó zás -
ról Szász At ti la, a Ma ros vá sár he lyi Rá dió fõ -
szer kesz tõ-he lyet te se, a nyom ta tott saj tó ról
Amb rus At ti la, a Bras sói La pok fõ szer kesz tõ -
je tar tott elõ adást.

A nyom ta tott saj tó nem fog el tûn ni, ha nem
az online fe lü le te ken meg je le nõ tar tal mak fog -
nak vál toz ni, aho gyan a fény ké pek vál toz tak át
mû vé szet té Amb rus At ti la sze rint, ami kor
meg je len tek az el sõ fény ké pe zõ gé pek, egy re
in kább el fo ga dot tá és el ter jedt té vált az a vé le -
ke dés, hogy a fes té szet ha lott. – Nem ez tör -
tént, ma már el mond hat juk, hogy a fo tó zás
vált mû vé szet té, és a kép zõ mû vé szet to vább ra
is az em be ri szel lem nek a fény ûzé se ma radt,
és so kan van nak, akik pont ilyen szel le mi
fény ûzés ben akar nak él ni. Úgy gon do lom, ez
egy olyan ana ló gia, amely a saj tó ra is vo nat -
koz tat ha tó. Azt re mé lem, és úgy gon do lom,
hogy a nyom ta tott saj tó nem fog el tûn ni, ha -
nem az online fe lü le te ken meg je le nõ tar tal -
mak fog nak úgy vál toz ni, aho gyan a fény ké -

Tatrangon tartotta tavaszi közgyûlését a Magyar
Újságírók Romániai Egyesülete, illetve tanácskozott
a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója
és köszöntötték a szervezõ 165 éves Brassói Lapokat. 

pek vál toz tak át va ló sá gos mû vé szet té –
mond ta. Vé le mé nye sze rint egy re töb ben fog -
ják fel is mer ni, hogy a kom mu ni ká ci ó nak van -
nak szak mai és tech ni kai alap el vei, ame lye ket
ép pen azért kell be tar ta ni, hogy va ló ban ha tá -
so sak, el fo ga dot tak le gye nek, és bi zo nyos tár -
sa da lom for má ló jel le gük is meg ma rad jon, hi -
szen e nél kül a saj tó nak nem len ne sem mi lyen
sze re pe, és nem len ne fon tos a saj tó.

Le fog tisz tul ni...
Ki je len tet te: a saj tó emó ci ó kat kö zöl, mi köz -

ben le he tõ sé get te remt ar ra is, hogy bi zo nyos
je len sé ge ket, fo lya ma to kat új ra gon dol junk, és
tu laj don kép pen tu dat alat ti sze re pe van az
egyén ese té ben is és a tár sa da lom ese té ben is.
A kö zös sé gi por tál ok is ha son ló an emó ci ó kat
köz ve tí te nek, de je len pil la nat ban Ke let-Eu ró -
pá ban – el té rõ en a vi lág töb bi ré szé tõl – ez in -
kább a gyû lö let pro pa gá lá sá ban, ter jesz té sé -
ben nyil vá nul meg, és saj ná la tos mó don nem a
kul tu rált vi tá nak és az ered mé nyes vé le mény -
üt köz te tés nek a fe lü le te, ha nem a szél sõ sé gek
meg erõ sö dé sé nek a szín te re. Úgy gon dol ja
azon ban, hogy ez le fog tisz tul ni, a nyom ta tott
saj tó pe dig meg ma rad, de ah hoz, hogy meg -
ma rad jon, ter mé sze te sen erõ söd nie kell.

A to váb bi ak ban Amb rus At ti la ar ról be -
szélt, hogy je len leg a ke let-eu ró pai or szá gok -
ban po li ti kai cen zú rá ról alig ha be szél he tünk,
de a gaz da sá gi cen zú ra an nál erõ seb ben ér vé -
nye sül. Ezért hang zott itt el, hogy azt a nyom -
ta tott saj tót, amely bi zo nyos szem pont ból ha -
son la tos a mû vész fil mek hez, va la mi fé le gaz da -
sá gi tá mo ga tás ban kel le ne ré sze sí te ni. Ez a tá -
mo ga tás nem pél da nél kü li, hi szen az Egye -
sült Ál la mok tól Pá pua Új-Gui ne á ig min den hol
gya ko rol ják. Ez gya kor la ti lag azt je len ti, hogy
azok a vál lal ko zá sok, ame lyek meg je len te tik a
nyom ta tott la po kat, ke ve sebb adót fi zet nek,
vagy egy ál ta lán nem fi zet nek adót, és így a
meg ma radt ös  sze get ar ra for dít hat ják, hogy
egy re szín vo na la sabb la pot tud ja nak meg je -
len tet ni, és ezek a la pok ál lan dó an al kal maz -

Borkóstoló a brassói
Pilvaxban. Gábor Imre
kalauzolta el a társaságot a
magyar borvidékekre
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kod ni tud nak az újabb és újabb ol va sói el vá rá -
sok hoz. Hang sú lyoz ta, hogy a jo gi biz ton ság -
ra is szük ség van a ter jesz tõk fe gyel me zet len -
sé ge mi att, ame lyek na gyon sok szor több tíz -
ezer lejt lop nak el tu laj don kép pen a lap ki adó
vál la la tok tól, és sem mi lyen jo gi úton ezt nem
le het meg té rí te ni.

Fi a tal ol va sók ne ve lé sé re van
szükség

Szük ség van ar ra, hogy fi a tal ol va só kat ne -
vel jünk, ezért fon tos az, hogy XII. osz tály tól el -
in dít sunk egy olyan prog ra mot, hogy min den
ti zen ket te di kes di ák az ál ta la ked velt na pi- vagy
he ti la pot in gye ne sen meg kap ja. Ezt sem mi ta -
lál tuk ki, Fran cia or szág gya ko rol ja, hi szen rá -
jöt tek, hogy az ér tõ mé dia fo gyasz tó él he tõ tár -
sa dal mat épít ma gá nak, egy olyan tár sa da lom -
ban, ahol el zárt az in for má ció, el bu tít juk és sza -
va zó gé pek ké ala kít juk õket. Mint mond ta,
szük ség van ar ra, hogy a köz könyv tá rak ba el -
jus sa nak az iro dal mi-mû vé sze ti fo lyó irat ok, az
is ko lák könyv tá ra i ban is ott le gye nek, hogy az
ol va sás is mét vis  sza nyer je azt a sze re pét,
amellyel ren del ke zett a ’90-es for du lat tá jé kán.
– Ez sem len ne kü lön le ges je len ség, hi szen ar -
ról be szél tünk itt, hogy az ame ri kai 20-25 éves
fi a ta lok las san vis  sza tér nek az ol va sás hoz,
meg vál toz nak a mé dia fo gyasz tá si szo ká sa ik.
Úgy gon do lom, nem kel le ne el ve szí te ni azt,
ami je len pil la nat ban meg van, az az a nyom ta -
tott saj tót, ha tud juk, hogy né hány év múl va
meg vál toz nak a mé -
dia fo gyasz tá si pre fe -
ren ci ák, és egy re töb -
ben tér nek vis  sza a
nyom ta tott új ság hoz.
Ne künk az a fel ada -
tunk, hogy ezt a
nyom ta tott saj tót,
amely re mé nye ink
sze rint eu ró pai szín -
vo na lú és ma gyar
szel le mi sé gû, meg -
õriz zük, fej les  szük,
azért, hogy ami kor er -
re új ra tár sa dal mi
igény je lent ke zik, tud -

junk er re az igény re vá la szol ni – hang sú lyoz ta
Amb rus At ti la, a Bras sói La pok fõ szer kesz tõ je.

Bor kós to ló tól a rozs nyói vá rig
A két na pos ta nács ko zás prog ram já ba egy

bor kós to lót is be ik tat tak a szer ve zõk a bras -
sói Pil vax ven dég lõ ben. A Pil vax a bel vá ros
szí vé ben ta lál ha tó, egy bras sói ma gyar üz let -
em ber tu laj do ná ban. Tu laj don kép pen nem -
csak ven dég lá tó hely, ha nem kul tu rá lis ese -
mé nyek szín he lye is, szá mos kul tu rá lis ren -
dez vényt tá mo gat a tu laj do nos, Gá bor Im re.
Mi vel a Bar ca ság nem bor ter mõ vi dék, ma -
gyar or szá gi bo ro kat kós tol tunk, el sõ sor ban
vil lá nyi és szek szár di bo ro kat, de a bor kós to -
ló vé gén meg íz lel het tük a to ka ji aszút is.

A ta lál ko zó más nap ján hi va ta lá ban fo gad ta
a ma gyar új ság író kat Ge or ge Scripcaru,
Bras só pol gár mes te re, Amb rus Römmer
Sán dor, Bras só me gye pre fek tu sa, il let ve
Adrian Vestea, Rozs nyó pol gár mes te re.

El lá to gat tunk a rozs nyói vár ba, ame lyet je -
len leg gyors ütem ben ta ta roz nak, így rö vi de -
sen a Bar ca ság egyik ki emel ke dõ lát vá nyos sá -
ga le het. A vá rat egyes vi ta tott vé le mé nyek
sze rint a 13. szá zad ele jén a II. End re ki rály ál -
tal be te le pí tett, de 12 év múl va ki ûzött né met
lo vag rend épí tet te. Tör té né szek úgy vé lik, va -
ló szí nûbb, hogy a 14. szá zad vé gén, vagy a 15.
szá zad ele jén emel ték, ami kor a tö rök gyak -
ran ve szé lyez tet te e vi dé ket. Fel jegy zé sek sze -
rint 1562-ben Já nos Zsig mond is meg for dult a
vár ban. 1612-ben Báthori Gá bor fe je de lem
had dal tá madt a vá ros ra, mi re a la kos ság a
vár ba me ne kült. Báthori két na pi ost rom után
a vá rat el fog lal ta, mi vel kút hi á nyá ban a vé dõk
vi ze el fo gyott, így kény te le nek vol tak meg ad -
ni ma gu kat. A vár az 1658. évi ta tár be tö rés kor
si ke re sen állt el len az ost rom nak, majd két év
múl va, 1660-ban II. Rá kó czi György kan cel lár -
ja, Mi kes Mi hály is ered mény te le nül ost ro -
mol ta. 1688-ban a szá szok nagy öröm mel fo -
gad ták Bádeni La jos õr gróf csa pa ta it, akik vi -
szont ki fosz tot ták a vá rost. II. Rá kó czi Fe renc
sza bad ság har ca ide jén a ku ru cok, majd
Rabutin se re ge vo nult be, és ez utób bi ak 1718-
ban fel is gyúj tot ták Rozs nyót. A tûz át ter jedt a
vár ra, épü le tei a lán gok mar ta lé ká vá let tek.
Alig ál lí tot ták hely re, 1802-ben ha tal mas föld -
ren gés ráz ta meg az erõ dít ményt: le om lott az
öreg to rony, a ká pol na, a rak tá rak nagy ré sze,
a fa lak pe dig meg re ped tek. Mi u tán a vár ha di
je len tõ sé ge meg szûnt, ál la gá val sen ki sem tö -
rõ dött, Rozs nyó vá ra pusz tu lás nak in dul.
(A marosvásárhelyiNép új ság  napilapban

megjelenttudósításalapján)

Léphaft Pál mindig 
képben van

Fotók: Szûcs László

Havasi János és Forró
László muzsikált a tatrangi

éjszakában



Hol tör té nik mind ez? Ko lozs vá ron, a saj tó -
klub ban.

Tél volt, ami kor egy szer da dél után – vagy
in kább es te – ös  sze gyûlt a ko lozs vá ri tag ság,
hogy új te rü le ti el nö köt vá las  szon. És lett...
Ak kor el dön töt tük, ha von ta kel le ne ta lál koz -
nunk, csak úgy, hogy be szél ges sünk. Mert ki -
vel is tud ná meg osz ta ni min den na pi bá na tát,
bos  szú ját, örö mét az új ság író, ha nem szak ma -
be li tár sá val?

És jött a feb ru á ri saj tó klub. Megint kö tet le -
nül, de el kép ze lé sek kel tar so lyunk ban ül tünk
asz tal hoz. Itt me rült fel az öt let, hogy ko lozs -
vá ri szer kesz tõ sé gek be lá to gas sunk. 

Az el kép ze lést tett kö vet te. 
Már ci us ban a 60 éves Ko lozs vá ri Rá dió ma -

gyar szer kesz tõ sé ge lát ta ven dé gül a vá ros -
ban te vé keny ke dõ új ság író kat. Vol tunk szép
szám mal… Rá di ós em lé ke ket ele ve ní tet tünk

Wisinger Istvánnal a Silentben
Nagy vá ra don a Silent ká vé zó a vá ros ma gyar új ság író inak a ta lál ko zó he lye. Leg in kább
pén tek es tén ként, ami sza bad nap ja a na pi la pos kol lé gák nak. Nem min dig szük sé ges
prog ram, na pi rend, elõ adás, per sze nyil vá nos prog ram is akad, ilyen volt az az est, ami -
kor az is mert te le ví zi ós új ság író, Wisinger Ist ván me mo ár kö te tét (A fel nem rob bant

cse cse mõ) mu tat tuk be, s be szél get tünk a saj tó je le né rõl is. Je len volt Rácz Éva, a
MÚRE el nö ke, a be szél ge tést Szûcs Lász ló ve zet te.

Fotó: Monostori Károly
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Ha szerda, akkor sajtóklub!
Már fél éve, minden hónap, többnyire második szerdáján
találkozunk... Hihetetlen, hogy eddig észre sem vettük,
mennyire hiányoztunk egymásnak... Pedig vagyunk, akik
akkor, ott találkoztunk elõször, mégis régi ismerõsként
köszöntöttük egymást.

fel, mert így vagy úgy szin te mind egyik kol lé -
ga meg for dult a rá dió mik ro fon ja elõtt. Csa lá -
di as han gu lat ban ün ne pel tük a Ko lozs vá ri Rá -
di ót.

An nak re mé nyé ben, hogy ha gyo mányt te -
rem tünk, áp ri lis ban – ter mé sze tes, hogy szer -
da es te – a Szabadság szer kesz tõ sé ge lá tott
ven dé gül min ket. Kint hû vös, sze szé lyes ta -
vasz jár ta, en nek el le né re elõ kap tuk a szek -
rény fel sõbb/bel sõbb pol ca i ra rej tett me le -
gebb ru há in kat és in dul tunk a saj tó klub ba.
Mi vel ép pen ak kor zaj lott a rend ha gyó is ko lai
hét (köz ért he tõb ben a scoala altfel) a kü lön -
bö zõ szer kesz tõ sé gek bõl ér ke zõk elé me sél -
ték a di á kok kal, ta ná rok kal va ló ta lál ko zás él -
mé nye it. Az tán, mint szin te min dig, em lé ke -
ket idéz tünk. Kü lön kö szö net Ti bo ri Sza bó
Zol tán, Sza bó Zsolt és Csomafáy Fe renc kol lé -
gá nak a vi dám, ta nul sá gos tör té ne te kért.

Saj nos a szer kesz tõ sé gi lá to ga tá sok so ra itt
meg sza kadt, de gon do lom csak egy idõ re,
mert a kin cses vá ros ban van még saj tó klub
szem pont já ból „fel tá rat lan” te rü let.

Vég re ránk kö szön tött a nyár, így má jus ban
egy ko lozs vá ri biszt ró te ra szán fo gad tuk a saj -
tó klub meg le pe tés-ven dé gét, Ba lázs Gé za
egye te mi ta nárt, „saj tó nyel vészt.” A ma gyar
nyelv szép sé gei, fur csa sá gai, ér de kes sé gei
mel lett „na pi rend re” ke rült a MÚRE hely ze te.
A ter vek és a si ke res/si ker te len pá lyá za tok ról
is be szélt az egye sü let el nö ke, Rácz Éva, aki
ter mé sze tes, hogy min den ed di gi saj tó klub -
ban ve lünk volt. Ta lán a feb ru á ri ta lál ko zó óta
szin te min den ala kom mal hos  szabb-rö vi debb
ide ig egy ka lo ta sze gi ri port tá bor ter ve i rõl is
be szél get tünk. Most már egy re ha tá ro zot tab -
ban tud tuk, hogy igen is, sze ret nénk egy ilyen
mun ka-ak ci ót.

Az óta már tud juk, a ri port tá bor szer ve zé -
sén túl va gyunk, már ma gát a tá bort vár juk tü -
rel met le nül, lel ke se dés sel.

A fo ci vb-nek és a nyá ri va ká ci ó nak tu laj do -
nít ha tó, hogy leg kö ze lebb õs  szel lesz újabb
saj tó klub Ko lozs vá ron, ami kor a jú li us 3.-6. kö -
zött sor ra ke rü lõ (ak kor ra már sor ra ke rült)
ka lo ta sze gi ri port tá bor ból szár ma zó él mé nye -
in ket fog juk meg osz ta ni a kol lé gák kal.

Ak kor is szá mí tunk Rá tok, mert ad dig,
ezen kí vül is sok meg be szél ni va lónk lesz még.

Kö szö nöm, hogy ed dig is idõt sza kí tot tak a
ta lál ko zás ra, min den ki nek pi hen te tõ, szép
nya rat kí vá nok!

Maksay Mag dol na, Kolozs te rü le ti el nök



Az IT állásfoglalása
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Újságíróklub Baróton

Tavaszi találkozások Vá sár he lyen 

MÚRE háromszék-barcasági szer ve -
ze te feb ru ár 3-án tar tot ta idei el sõ

ös  sze jö ve tel ét. A hely szín Kézdi vá -
sárhely, a Jazz Café volt, a há zi -

gaz da a SzékelyHírmondó szer -
kesz tõ sé ge, a be szél ge té se ket Berszán Ré ka
szer kesz tõ mo de rál ta. A vi ta in dí tó az aláb bi
kér dé sek re ke res te a vá laszt: Ho gyan be fo lyá -
sol ja az online vi lág a nyom ta tott saj tót?
Mennyi ben más online saj tó ban dol goz ni,
mint nyom ta tott ban? Mi lyen mód sze rek áll -
nak a nyom ta tott saj tó ren del ke zé sé re, hogy
online is pi ac ké pes le gyen anél kül, hogy el ve -
szít se elõ fi ze tõ it?

Vi ta in dí tók: Ferencz Csa ba, a Háromszék
gaz da sá gi igaz ga tó ja, aki a Háromszék ál tal ki -
pró bált fi ze té ses cikk ol va sás ról be szélt;
Bartós Ló ránt új ság író, aki a nyom ta tott és
online saj tó nak egy aránt dol go zik; Tóth Lász -
ló, a felsoharomszek.szek-helyek.ro tu laj do no -

A Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai Egye sü le té -
nek (MÚRE) Igaz ga tó ta ná csa ért he tet len -
nek és el íté len dõ nek tart ja Norica Nicolai
EP-képviselõ, kép vi se lõ je lölt tá ma dá sát
a Székelyföld kul tu rá lis fo lyó irat el len.

Ag go dal mat kel tõ, ha po li ti ku sok bí rál ják
a saj tót, mert ez kí sér let a saj tó sza bad ság
kor lá to zá sá ra. Meg gyõ zõ dé sünk, hogy a kul -
tu rá lis saj tó el le ni tá ma dás ki zá ró lag kam -
pány cé lo kat szol gál.

Az egyik leg ol va sot tabb ro má ni ai kul tu rá -
lis fo lyó irat, a Székelyföld, va ló ban egy tör té -
nel mi ré gió ne vét vi se li. De nem párt lap és (a
po li ti kus fel té te le zé se i vel el len tét ben) nem
szor gal maz za a ro mán ál lam szét hul lá sát.
Sõt: a Székelyföld, az ál tal, hogy köz li a kor társ
ro mán írók ma gyar ra for dí tott ver se it, pró zá -
ját, hoz zá já rul az interetnikus pár be széd hez.

A MÚRE Igaz ga tó ta ná csa
Kolozsvár–Marosvásárhely,2014.május13.

sa, aki el mond ta, meg le het-e él ni egy ilyen
szol gál ta tás ból; Já nos Tas, a hirmondo.ro
webfejlesztõje, aki a mar ke ting és prog ra mo -
zá si szem pont ok ról be szélt.

A háromszék-barcasági szer ve ze té nek új -
ság író klub ja má jus 5-én Baróton, a Ró zsa ven -
dég lõ ben tar tot ta újabb ta lál ko zó ját. Ti zen -
öten vet tek részt, a vi dé ki új ság írás kér dés kö -
rét bon col gat ták. An tal Ist ván, az Erdõvidék tu -
laj do no sa vis  sza lé pett a MÚRE-ba, Al bert
Egon, a lap fõ szer kesz tõ je pe dig be lé pett a
szer ve zet be (hi va ta lo san a MÚRE Igaz ga tó ta -
ná csa bó lin tott rá a csat la ko zá suk ra a má jus 9-
én Tat ran gon tar tott ülé sén). A kö vet ke zõ ta -
lál ko zót Galbács Pál meg hí vá sá ra Illyefalván,
a Galbács-Schaffhauser re zi den ci án tar tot ták
jú ni us 2-án. A tokányolással egy be kö tött ta lál -
ko zó té má ja a ri port írás volt. A jú li u si ta lál ko -
zó meg szer ve zé sé re An tal Ist ván je lent ke zett,
a prog ram hely szí ne Kis ba con.

Az új já szer ve zõ dõ Ma ros me gyei te rü le ti szer ve zet
(egyik) konk rét fel ada ta ként meg is hir det tük a klub ta lál ko -
zó kat, min den hó nap má so dik és ne gye dik hét fõ jé nek es té -
re, ame lyek re ven dé get is hív tunk.

Áp ri lis 14-én Ke le men Már ton, a Ma ros Me gyei Ta nács
újon nan vá lasz tott al el nö ke be szélt ter ve i rõl és mun ká já ról;

Áp ri lis 28-án Fazakas No é mi, a Sapientia EMTE ta ná ra
tar tott elõ adást; 

Má jus 19-én Gá bor De me ter (ad ven tis ta, ci gány pré di -
ká tor) be szélt ar ról, mi lyen is ci gány nak, Gá bor-ci gány nak
len ni. 

Má jus 26-án Rácz Éva, az egye sü let el nö ke volt ven dé -
günk, aki a MÚRE ter ve it is mer tet te és fel ada ta it is meg be -
szél tük. 

A klub dél utá nok egy ér tel mû en tar tal ma sak és ér de -
ke sek vol tak, ez zel együtt el kell mon da nunk, hogy a
szer ve zõ bi zott ság: An tal Eri ka, Gás pár Sán dor és Öt -
vös Jó zsef mel lett csak ke ve sen vet tek részt e ta lál ko -
zó kon. 

A tan év vé ge, il let ve a nyá ri sza bad sá gok idõ sza ka mi att
a klub dél utá no kat õszig fel füg gesz tet tük, szep tem ber ben
foly tat juk.

A
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Évforduló

VíZ SZiN TES: 13. Eu ró pai Ûr ku ta tá si
Szer ve zet – an gol röv. 14. Pa pa gáj faj. 15.
… Kazan – ame ri kai film ren de zõ
(1909–2003). 16. Kes keny fém le mez vo na -
lak, ke re tek nyo má sá ra. 18. Re for mer. 20.
Lett sakk nagy mes ter, vi lág baj nok (1936–
1992). 21. Köl tõ, író, pub li cis ta (1877–
1919). 22. Ma gyar szí nész nõ, a „nem zet
csa lo gá nya” (1850–1923). 24. Ten ger – né -
me tül. 26. A kal ci um vegy je le. 27. Tal pá -
hoz. 28. Bo rí tó ko sár. 29. Szil ágy me gyei
te le pü lés. 30. Né mely ál lat fe jén le võ kép -
zõd mény. 32. Ilyen ru ha az es té lyi. 33. Is -
ko la – di ák nyel ven. 35. Kül ho ni Ma gyar Új -
ság írói Egye sü le tek Kon ven ci ó ja – röv. 37.
Lak rész! 38. Mo tor ban van! 39. Élõ fej. 41.
A Me zo po tá mi á ban vi rág zott sé mi bi ro da -
lom nyel ve. 43. Kön  nyen, gyor san pá rol gó.
45. A stron ci um vegy je le. 46. Ro mán bir to -

Az erdélyi magyar sajtó egyik fontos idei évfordulójára
emlékezünk a rejtvényben a vízszintes 1. és 76.
sorokban.

kos név más. 48. Az ilyen bak té ri u mok oxi -
gén je len lét ét igény lik (ék. f.). 50. Tan zá nia
gépkocsijele. 51. Egy ko ri vár me gye Ma -
gyar or szág észak ke le ti ré szén. 53.
Catherine … – ka na dai szí nész nõ. 55. To va.
56. Nõi ének hang. 58. Idõ egy ség. 59. Dá -
ri dó kez dés! 60. Er re a hely re. 61. …füles –
me se be li nyúl. 63. Me net rend egyik osz lo -
pa – röv. 64. Spa nyol or szág NOB-jele. 66.
A pont  tyal ro kon fo lya mi hal. 68. … Kröger
– Thomas Mann el be szé lé se. 71. James …
– ame ri kai film szí nész (1931–1955). 73.
Idéz. 75. Ki sza ba dít.

FüG Gõ LE GES: 1. A sze lén és a lan tán
vegy je le. 2. Si ke res ma gyar éne kes nõ. 3. Kí -
sér tet. 4. Pá rat lan zeolit! 5. Azo nos ma gán -
hang zók. 6. Tú ra be tûi. 7. Bár csak (rég.). 8.
Ope ra al ko tó ré sze (ék. h.). 9. Marie-José …
– fran cia szí nész nõ. 10. … meg én – Paul
Géraldy ver ses kö te te. 11. Lé te. 12. Út irány -
ban (lat.). 17. Nyí lás zá ró. 19. Ja pán ki kö tõ-
és ipar vá ros. 23. Zaj. 25. No bel-dí jas ja pán
fi zi kus. 26. Er dé lyi vá ros, ahol meg ala kult a

MÚRE 1990-ben. 27. Név -
elõ. 28. Ezer li ter (röv.). 29.
Nõi név, Jó kai Mór al kot ta.
30. Jel adó esz köz. 31.
Dzsessz mu zsi kus, ze ne szer -
zõ (György, 1941–2013). 32.
A fran cia kár tya egyik szí ne
(név elõ vel). 34. Julien … –
Sten dhal Vö rös és fe ke te c.
re gé nyé nek köz pon ti alak ja.
36. Föld mû ve lõ esz köz. 40.
Par ki bú tor. 42. Ápo ro dott,
ava tag. 44. Ráskai … – kó -
dex má so ló apá ca. 47. A jó
mo dor sza bá lya i nak ös  szes -
sé ge. 49. Súly pát. 52. Cso -
ko lá dé fé le. 54. Rag, a -re
pár ja. 57. Nagy né ni. 59. A
Szá va mel lék fo lyó ja. 60.
Gaz da sá gi ága zat. 61. Há -
rom ta gú együt tes. 62. Ma -
gyar táj kép fes tõ (Lász ló,
1846–1879). 63. … a szí vem -
hez – Kosz to lá nyi ver se. 65.
Sé rü lés. 67. Fe dél szer ke ze -
tet ké szí tõ szak em ber. 69.
Mo só szer már ka. 70. Azon a
he lyen. 72. A nát ri um vegy -
je le. 74. Ének lõ szócs ka.
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Mindkét félnek
sikeres képzés

Az el sõ kép zést, a raj tot, feb ru ár 15-én
szer vez ték, azok köz gaz dász ok nak, akik szí -
ve sen pub li kál ná nak a saj tó ban, va la mint be te -
kin tést kí ván tak nyer ni az új ság írás szín fa lai
mö gé. Szá mos ér de kes és in te rak tív elõ adás -
nak le het tek ré sze sei a kí ván csi és ta nul ni, fej -
lõd ni vá gyó je len lé võk. A na pot Ti bo ri Sza bó
Zol tán, a Szabadság na pi lap szer kesz tõ je nyi -
tot ta, aki tõl meg tud tuk, me lyek a leg jobb ha -
zai gaz da sá gi in for má ci ós for rá sok és mit ad -
hat a saj tó a köz gaz dász ok nak. 

Amb rus At ti la, a Brassói Lapok fõ szer -
kesz tõ je, „A lo ga rit mus ról és a gaz da sá gi
nyelv de kó do lá sá ról” cí mû elõ adá sá ban ar ra
hív ta fel a köz gaz dász ok fi gyel mét, hogy az
egy sze rû ség re, szak sze rû ség re, ugyan ak kor
az ol vas má nyos ság ra tö re ked je nek. Ezt az zal
a na gyon egy sze rû pél dá val szem lél tet te,
hogy az 1+1=2 kö zért he tõ „egyen let” le írá sa -
kor sok szor el kö vet jük azt a hi bát, hogy szó vi -
rág ban tá lal juk és bo nyo lult le ve ze té sek kel
pró bál juk át ad ni az ol va só nak.

Rácz Éva, a Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le té nek el nö ke, a Kolozsvári Rádió
szer kesz tõ je, mû faj is me re ti alap fo gal mak kal
gaz da gí tot ta a részt ve võ ket: meg tud hat ták,
mi lyen hos  szú nak kell len nie a hír nek; hogy a

Sikerként könyvelheti el a Magyar Újságírók Romániai
Egyesülete (MÚRE) és a Romániai Magyar Közgazdász
Társaság (RMKT) azt az „ikerképzést”, amelyet abból
a meggondolásból szervezett, hogy összehozzon
gazdasággal és újságírással foglalkozó szakembereket
és diákokat. A képzés szükségességét indokolta, hogy
a szerkesztõségek számához képest kevés a gazdasági
rovat Erdélyben – a közgazdászok számához képest
pedig kevesen publikálnak a sajtóban.

vé le mény cikk nek hány al fa ja van és me lyek
azok.

Lász ló Ti bor, a KolozsváriRádió szer kesz -
tõ-ri por te re ar ról be szélt, ho gyan lesz bi o ló -
gus ból rá di ós és ar ra is ki tért, ho gyan le het a
gaz da ság ról úgy be szél ni, ho gyan le het az in -
ter jú alanyt úgy kér dez ni gaz da sá gi té má ban,
hogy az a rá dió hall ga tó nak is ért he tõ le gyen.

A kép zést lap be mu ta tók is gaz da gí tot ták:
Szûcs Lász ló fõ szer kesz tõ az ErdélyiRiport-
ról be szélt, Amb rus At ti la a BrassóiLapok szá -
mos ku lis  sza tit kát osz tot ta meg a részt ve võk -
kel, Szász Szi lárd a morfondir.ro kép vi se lõ je
köz lé si fe lü le tet aján lott azok nak, akik a gaz -
da sá gi vi lág ban ott ho no san mo zog nak.

A MÚRE- RMKT kép zés má so dik ré sze, a
cél feb ru ár 22-én az új ság író kat vár ta, gaz da -
sá gi alap fo gal mak tisz tá zá sá val. Szé kely im -
re, a Babes-Bolyai Tu do mány egye tem ta ná ra
„A gaz da ság sok szí nû valóság“ cím mel tar tott
elõ adást a kí ván csi új ság írók nak, pi a ci me cha -
niz mu sok ról, ku dar cok ról.

Bitai Lász ló, a Ma gyar Mág nás Egye sü let
ala pí tó ja, a Pénzügyikézikönyv szer zõ je a pénz -
ügyek rõl és a tõzs dé rõl tar tott elõ adást. Ki -
emel te a cél ki tû zé sek fon tos sá gát, majd ar ra
pró bál ta rá ven ni a hall ga tó sá got, hogy el ér he -
tõ cé lo kat tûz ze nek ki, ame lye ket be lát ha tó
idõn be lül meg tud nak va ló sí ta ni és mer je nek
koc káz tat ni ap rán ként, mert a tõzs de nem sze -
ren cse já ték.

So mai Jó zsef köz gaz dász, a Ro má ni ai Ma -
gyar Köz gaz dász Tár sa ság ko ráb bi el nö ke az
er dé lyi ma gyar gaz da sá gi szak új ság írás je le -
né rõl és múlt já ról be szélt – és ar ról, hogy a
hely zet na gyon so kat vál to zott.

Ciotlãus Pál, Kö zép-Er dé lyért fe le lõs
RMKT-alelnök elõ adá sá ból ki de rült, hogy a
dif fe ren ci á lás és po zí ci o ná lás ho gyan kap cso -
ló dik egy más hoz, il let ve a már kák nak nem
csak a pi a con, ha nem gyak ran in kább a fe jek -
ben és a szí vek ben kell a he lyét meg ta lál ni.

Györfy Le hel, a Babes-Bolyai Tu do mány -
egye tem ta ná ra a szer ve ze ti kul tú rá ról és a ve -
ze té si stí lu sok ról is be szélt, el is mé tel ve: a jó
me nedzs ment is mér ve, hogy a ha té kony irá -
nyí tás alatt az em be rek ko ráb ban el ér he tet -
len nek tûnt ered mé nye ket ér nek el.

Ambrus Attila elõadása
Kolozsváron az RMKT
székházában. Egy meg
egy nem mindig kettõ



Ha õsz, akkor Nagykároly
2014 szep tem ber 19-21. kö zött a Szatmár me -
gyei Nagy ká roly ban szer vez kon fe ren ci át és
köz gyû lést a Ma gyar Új ság írók Ro má ni ai
Egye sü le te. Ele mez zük a tu riz mus sal fog lal -
ko zó saj tó anya go kat, va la mint az épí tett
örök ség hasz no sí tá sá val, a kul tu rá lis tu riz -
mus sal fog lal ko zó elõ adá so kat hall ga tunk
meg. A ren dez vény hely szí ne a Nagy ká ro lyi
Ter mál strand.

Ki pró bál hat juk az eme let ma gas csúsz dá -
kat, a ter mál vi zes me den cé ket és meg kós tol -
juk a kár olyi bo ro kat is. Van még a stran don
mes ter sé ges ökotó, amely ben a tisz tí tást
nem vegy sze rek kel, ha nem a víz fo lya ma tos
for ga tá sá val, nö vé nyek kel, ha lak kal vég zik.

Aki nem akar (vagy nem tud) úsz ni, azt el -
vis  szük ki rán dul ni Kaplonyba.

Min den kit sze re tet tel vá runk!

TámogatónkaCommunitasAlapítvány,
a BethlenGáborAlapkezelõZrt,

Nagykároly MunicípiumPolgármesteri
Hivatalaés a HelyiTanács.


