
hanem tekerjenek a rádió frekven-
ciájára. Akkor még romantikus volt 
az egész, még éjjeli szolgálat is volt. 
Mindenképp örvendek, hogy átélhet-
tem, különleges, úttörő dolog volt.”

Orosz-Pál Levente, aki 2000-től lett 
a Príma Rádió igazgató-főszerkesz-
tője, rámutatott: azt szerették volna, 
hogy közösségi rádió legyen, az ud-
varhelyszékiek rádiója, és eszerint 
igyekeztek a műsorsávot kialakítani. 
„Megismerkedtem Budai Laci ba-
rátom segítségével a Kossuth Rádió 
csapatával. Akkor Kondor Katalin 
volt az elnöke, és nagyon felkarolta 
ezt a kezdeményezést – továbbképző-
ket tartottak, közös műsoraink voltak 
–, és nem csak közösségi, hanem köz-
szolgálati útra próbáltuk a rádiót te-
relni. Természetesen a kereskedelmi 
jellegét mindig megőrizte, de nagyon 
sok réteget próbáltunk külön-külön 
egyenként lefedni. Sok művészetek-
ben, közszolgálatban gondolkodó 

embert be tudtunk vonni a rádió csa-
patába. Volt olyan időszak, amikor 
több mint ötvenen jártak be valami-
ért a rádióba, szerkesztettek, mesét 
mondtak, hihetetlen energia volt oda-
bent. Nagyon tetszett, de borzasztóan 
nehéz volt ennyi embernek valami-
lyen juttatást nyújtani, és ez anyagi-
lag megerőltette a céget. Elkezdtünk 
kitalálni különböző rendezvényeket, 
hogy az onnan származó jövedelem-
mel legalább nulla legyen a működte-
tő cég mérlege – halászati konferen-
ciát szerveztünk, Őszi Vásárt stb.”

Kifejtette, sok kollégájukra büsz-
kék, később többen kerültek közülük 
más médiaorgánumokhoz. Ő maga is 
vezetett műsort, a Magasfeszültség-
gel a rockzenét próbálták megszeret-
tetni, megértetni a hallgatókkal.

„Ebben a húsz évben minden ben-
ne van. 2008-ban jött a gazdasági 
válság, a reklámpiac teljesen meg-
halt, majdnem a csőd szélére került 
a rádió, és akkor muszáj volt drasz-
tikusan változtatni. Megpróbáltunk 
azzal a pár emberrel, akik maradtak, 
egy-két műsor éltetésével túlélni. És 
igazából a hallgatók hálásak voltak, 
nem pártoltak el, az udvarhelyszé-
kiek a magukénak tekintik a Príma 
Rádiót.”

Visszatekintve Csizmadia Attila is 
úgy véli, nagy dolgot jelentett a rádió 
a város életében már a kezdetekkor. 
„Két évig volt a rádiózás őskora Szé-
kelyudvarhelyen, utána megjelent 
a konkurencia, a Star Rádió, és ez a 
Príma Rádió életében változásokat 
hozott. Megoszlott a hallgatóság, 
munkatársak mentek át a konkuren-
ciához, de ez egy természetes folya-
mat volt. Az, hogy a rádió mennyire 
volt fontos a hallgatóságnak, mutat-
ja, hogy rengetegen betelefonáltak, 
fontosnak tartották, hogy elmondják 
a véleményüket, kézzel írott leveleket 
küldtek. A szerkesztőségben már a 
legelején kialakult egy családi han-
gulat. Hétvégenként mindig valame-
lyik kollégánál gyűltünk össze, vagy 
együtt kirándultunk, rengeteg dolgot 
csináltunk közösen.”

Verestóy Enikő is úgy emlékszik 
vissza, hogy folyamatosan égtek a te-
lefonvonalak, és mint fogalmazott, a 
Príma Rádió minden udvarhelyszéki 
háztartásban egyfajta családtag volt. 
„Nagyon szerettek bennünket. Elő-
fordult, hogy a titkárságra behozták 
a frissen sült fánkot, hiszen úgy érez-
ték, hogy kedveskedniük kell a rádi-
ósoknak.”

Molnos Zoltán azt is felidézte, hogy 
egy alkalommal élő műsorban egy 
kislány felhívta a rádiót azzal, hogy 

az édesanyja ott van a szomszédban, 
és kéri, hogy menjen haza, mert ha-
marosan kifut a tej, amit feltett főni. 
„Ebből is látszott, hogy sokan úgy 
gondolták, hogy minden lakásban 
szól a rádió.”

A legfontosabb hozadéka az volt 
a Príma Rádió létrehozásának, hogy 
más hangok is nyilvánossághoz jutot-
tak, mint korábban – emelte ki Szőke 
László. „Kiegyensúlyozta a különbö-
ző ideológiájú, álláspontú közéletet 
és nyilvánosságot. Abban az időben 
nagyon súlyos volt a Szász Jenő-elle-
nesség, mert ő akkor mint fi atal pol-
gármester hozzányúlt a székelyud-
varhelyi viszonyokhoz, és ez nyilván 
nem tetszett azoknak a szereplőknek, 
akik addig »birtokolták« a várost és a 
nyilvánosságot.”

Emlékkönyv született

2017 végén megszületett egy egyez-
ség, hogy egy médiakonszern van elő-
készületben, és annak szerves része 
lenne a Príma Rádió, és megtörtént a 
Príma Press Kft .-nek az eladása – ma-
gyarázta Orosz-Pál Levente. „János ke-
resett meg azzal, hogy itt egy nagyon 
szép húsz év zajlott le a rádió életé-
ben, és ezt nem szabadna feledésben 
hagyni, elevenítsük fel, hogyan indult 
és mi történt a húsz év alatt. A rádiót 
kezdetben az Impar Kft . működtette, 
majd létrejött a Príma Press Kft ., vol-
tak előttem is felelősök, vezetők, aki-
ket megszólítottunk és bevontunk a 
közös munkába. És így jött az a csapat 
össze, Verestóy Enikő, Molnos Zoli, 
László János és jómagam, akik eldön-
töttük, hogy mi legyen a koncepciója. 
A szerkesztést Katona Zolira bíztuk, 
csatlakozott Csizmadia Attila és Sző-
ke Laci is. Minden volt munkatárstól 
Molnos Zoli kért egy visszaemlékező 
írást vagy fotót. Van bennem egy kicsi 
hiányérzet, mert vannak munkatár-
sak, akik nem írtak, de ezt írjuk is a 
kiadványban, hogy a teljesség igénye 
nélkül készült. Aki úgy érezte, úgy 
gondolta, szívesen betettük, ha kül-
dött anyagot.”

A visszaemlékezések mellett a ki-
adványba Katona Zoltán megírta a 
székelyudvarhelyi rádiózás történe-
tét. „Igaz, hogy ’97-ben létrejött a 
Príma Rádió, de fontosnak tartottam, 
hogy megnézzük, mi volt előtte, hon-
nan indult ez. Mert addig is voltak 
üzemi- és iskolarádiók Udvarhelyen. 
Ott van például Balázs Árpád, aki a 
nyolcvanas években üzemi rádiós 
volt, később tévés és rádiós lett, vagy 
Csiszka, aki diákkorában iskolará-
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diós volt, és a mai napig az egyik 
ismert hangja és alapembere a rádi-
ónak” – magyarázta Katona Zoltán, 
aki szintén tagja volt a Príma Rádió 
csapatának, több mint hét évet dol-
gozott ott, sportműsort vezetett, illet-
ve a sporthíreket mondta.

Lezárult egy korszak

Az üzleti világban tevékenykedő 
ember ne csak fi gyelje, hogy mi tör-
ténik a közéletben, a közösségében, 
hanem aktívan vegyen részt ben-
ne – hangsúlyozta László János. „A 
rádió által láttam például, hogy a 
médiában dolgozó emberek hogyan 
gondolkodnak. Nagy élmény volt és 
elég sok tapasztalatot is hozott, mert 
megismertem, hogy mi az a média, 
hogy kell ezt korrekt módon csinálni. 
Úgy gondoltam, hogy a húsz év úgy 
tud maradandó lenni, ha egy emlék-
könyv formájában rögzítjük, és ha 
pár évtized után előveszi az ember, 
akkor biztos, jó érzés fogja eltölteni. 
Mindenképp szeretném szolgálni a 
közösségemet továbbra is, de ezzel 
egy korszak, egy nagyon kemény 
korszak lezárult, és remélem, hogy 
jön még egy csendesebb, de tartalmi-
lag gazdag időszak.”

Nehéz elengedni – vallja Verestóy 
Enikő, mivel együtt nőttek fel, együtt 
fejlődtek az évek során a rádióval, 
együtt tanulták a rádiózást. „Most is, 
és azóta is, ’97 óta, amióta felcsen-
dült az első Príma Rádiós szignál, 
otthon is minden nap a rádióval éb-
redünk, ahogy beérkezek az irodába, 
már a rádiógombon van a kezem. 
Elengedtük, mert el kellett engedni, 
nincs már a portfóliónkban, de meg-
maradt a kötődés. Én további sok si-
kert kívánok, és azt, hogy maradjon 
meg az életünkben!”
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