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Heti váltásban látják el a főszer-
kesztői teendőket a Román 
Közszolgálati Televízió (TVR) 
kolozsvári stúdiójának kisebb-
ségi szerkesztői – született meg 
a kompromisszumos megoldás, 
miután a köztévé vezetősége ro-
mán újságíróra bízta a kisebbségi 
szerkesztőség vezetését.

 » PAP MELINDA

K ompromisszumos megoldás 
született a Román Közszolgálati 
Televízió (TVR) kolozsvári stú-

diójának kisebbségi szerkesztősége 
és az annak élére kinevezett többségi 
főszerkesztő, Alin Gelmărean között a 
közös munkát illetően. A megegyezés 
szerint – melyet az ideiglenes főszer-
kesztő ajánlott fel – a magyar szer-
kesztők hetente váltásban irányítják 
majd a szerkesztőség munkáját, fel-
ügyelik a tartalomgyártást – erősítette 
meg a Krónikának egy neve elhallga-
tását kérő munkatárs. A szerkesztők 
a pluszmunkáért nem kapnak pénzt, 
javadalmazásukra ugyanis nincs le-
hetőség.

Információink szerint Alin Gelmă-
rean arról egyezett meg a szerkesz-
tőséggel, hogy a soros szerkesztő 
felügyeli a tartalomgyártást, ő pedig 
kizárólag adminisztratív kérdések-

kel foglalkozik abban a hatvan nap-
ban, amelyre kinevezése szól. Erről 
Nagy-Debreczeni Hajnal, a TVR veze-
tőtanácsának RMDSZ által delegált 
tagja is beszámolt a Maszol hírpor-
tálnak, ő maga is részt vett a kisebb-
ségi szerkesztőség hétfői gyűlésén.

Lapunk úgy értesült, hogy a nehéz 
helyzetben lévő kisebbségi szerkesz-
tőség – ahol jelenleg csupán négy 
magyar munkatárs van, ugyanis a 
járványhelyzet miatt nem lehet ver-
senyvizsgát tartani a megüresedett 
másik négy állásra – csakis kompro-
misszumos megoldáshoz folyamod-
hatott, amíg nem tisztázódik a TVR 
bukaresti vezetőségének a helyzete. A 
Gelmărean által felajánlott megoldás 
február végéig marad érvényben, ad-
dig tart ugyanis az ideiglenes főszer-
kesztő kinevezése. A munkatársak 
azt remélik, addig feloldódik a jelen-
legi patthelyzet, és napirendre tűzi a 
parlament a köztévé tavalyi éves je-
lentését. A köztelevízió helyzetének 
rendezéséig a kolozsvári magyar szer-
kesztőségben négy magyar szerkesztő 
készíti el a heti 6 óra műsort, hétfőtől 
a Telesulit is közvetítik, ami az adás-
idő 80 százalékát viszi el. Február 
elsejétől azonban nő a munkameny-
nyiség, ugyanis ekkor átveszik a ma-
rosvásárhelyiektől a telesulis leckék 
gyártását. Lapunk úgy értesült, hogy 
ez már annyira leköti a szerkesztőség 
tagjainak munkakapacitását, hogy 

mellette nem tudnának teljes adáso-
kat legyártani.

Mint arról beszámoltunk, a nagy-
részt magyar nyelvű adást készítő 
kisebbségi szerkesztőség tagjai meg-
döbbenéssel vették tudomásul, hogy 
a TVR vezetősége román újságírót 
nevezett ki a szerkesztőség élére. 
Hasonlóra a rendszerváltás óta nem 
volt példa, a főszerkesztői teendőket 
az utóbbi 31 évben magyar televíziós 
szakemberek látták el. A vitatott ve-
zetőváltás részét képezte a TVR-nél 
történt változásoknak. Doina Gradea, 
a köztévét közel négy éve irányító el-
nök-vezérigazgató nem hosszabbítot-
ta meg a legtöbb stúdióvezető, főszer-
kesztő kinevezését, és feladatkörük 
ellátására január elsejétől mások kap-
tak ideiglenes megbízatást. A vezér-
igazgató a kolozsvári területi stúdió 
élére – a tisztségből 18 év után távozó 
Romeo Couți helyére – Alin Gelmăre-
ant, a programokért felelős korábbi 
főszerkesztőt nevezte ki, és Gelmăre-
anra bízta a kisebbségi szerkesztőség 
vezetését is. Eddig Antal Áron állt a 
kisebbségi szerkesztőség élén.

A többi kisebbségi szerkesztőség-
ben nem történt vezetőváltás, így a 
bukaresti magyar adás élén Mosoni 
Emőke, a marosvásárhelyi stúdió 
kisebbségi szerkesztőségénél Fekete 
Hajnal, míg a temesvárinál a szlovák 
származású Andrei Boroșovici ma-
radt a főszerkesztő.

Erdélyi tudósítások 2021. január 13.
szerda

Utánuk az özönvíz

Ismét bizonytalan körülmények között kezdő-
dött a tanítás a héten, sokadszorra azóta, hogy 
kitört a járvány, és jórészt a képernyők mögé 
szorult az iskolai élet. Sok víz lefolyt azóta a 
Dunán, van új tanügyminiszterünk is – ne is 
számoljuk már, hányadik az utóbbi években. 
Az online oktatás buktatóiról, behozhatatlan 
hátrányairól sűrűn értekeznek illetékesek, 
mindenki tapasztalja a saját bőrén, mennyire 
élet-, gyermek-, ember- és tanításidegen ez 
a módszer. A pedagógusok szerint is össze-
hasonlíthatatlanul kevésbé hatékony, mint a 
hagyományos tanítás – rengeteg nyilvánvaló 
okból kifolyólag.

Az új tanügyminiszter pedig mintha izom-
ból, hirtelen meg akarná szüntetni a távtanítás 
összes hátulütőjét. A minap ugyanis bejelen-
tette, a virtuális tanítás okozta lemaradások 
pótlásaképpen a második félévben – ha törik, 
ha szakad – személyes részvételű órák kere-
tében kell behozni a lemaradást, tanárnak és 
diáknak egyaránt több ideig kell az iskolában 
ülnie, mint a járvány előtt, sőt még szomba-
tonként is tanórákat kellene tartaniuk a peda-
gógusoknak. Az nem vitás, hogy valamiképpen 
be kellene pótolni mindazt, ami a járványhely-
zet miatt kényszerűségből elmaradt. Annál is 
inkább, hogy az online oktatás egészen biz-
tosan nem javított azon, hogy a romániai di-
ákok közel fele funkcionális analfabéta. Sőt 
valószínűsíthető, hogy inkább rontott. Viszont 
felmerül a kérdés: miként is képzeli el a tárca-
vezető, hogy a második félév elején, a járvány 
miatt nagymértékben homályos jövőkép elle-
nére határozottan kĳ elenti: a hagyományos-
nál is intenzívebb személyes iskolai jelenlétet 
rendel el. Most, amikor a pandémia közel sem 
csengett le, sőt egy új, agresszív vírustörzs je-
lent meg, miként lehet magabiztosan terveket 
szőni a következő hónapokra vonatkozóan? 
Vajon a kötelező távolság betartásához hon-
nan lesz nagyobb tér az iskolákban?

Úgy tűnik, ez a miniszter is hasonlóképpen 
cselekszik, mint számos elődje: meglebeg-
tet egy tervnek álcázott kósza ötletet, valami 
olyasmit, aminek közel sem adottak a felté-
telei, ami sem nem átgondolt, sem nem kivi-
telezhető józan ésszel. Aztán hogy az meg-
történhet, vagy sem, van-e reális alapja, vagy 
nincs, más kérdés. Legfennebb másképp ala-
kulnak a dolgok. Fő, hogy a szervezés, terve-
zés, az ígéretek terén haladjunk csak szépen 
előre. Aztán hogy mi lesz a valóságban, a gya-
korlatban a kényszerű távoktatás és a tanügyi 
rendszer eleve meglévő hibái miatt is nehézke-
sen működő oktatással, annak csak a Jóisten a 
megmondhatója. Az egymást váltó miniszterek 
pedig, úgy tűnik, továbbra is megtartják szo-
kásukat: meglebegtetnek egy-két meredek, a 
megszokottat felforgató ötletet, aztán utánuk 
az özönvíz.
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FELVÁLTVA FELÜGYELIK A TARTALOMGYÁRTÁST A KOLOZSVÁRI KISEBBSÉGI SZERKESZTŐK

Kompromisszum a TVR-nél
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Mezei János azt kéri, ne kerüljenek szekrénybe a levont zászlók

Képben maradnak. Február végéig felváltva felügyelik a tartalomgyártást a TVR kolozsvári magyar szerkesztői

 » GERGELY IMRE

M inden jogi eszközt használja-
nak ki, minden lehetséges mó-

don igyekezzenek megvédeni a kitű-
zött székely zászlókat, de ha mégis 
muszáj levenni, akkor se egy szek-
rénybe zárják el, hanem tűzzék ki 
máshol újra – üzente a székelyföldi 
önkormányzati vezetőknek Mezei 
János. Az Erdélyi Magyar Szövetség 
(EMSZ) társelnöke a gyergyóreme-
tei zászlólevonás kapcsán tartott 
tegnapi sajtótájékoztatón kifejtette, 
az tapasztalható, hogy számos szé-
kelyföldi önkormányzati vezető Dan 

Tanasă első felszólítására leveszi 
a székely lobogót a közintézmény 
homlokzatáról, még csak meg sem 
próbálja bíróságon megvédeni azt. 
„Nem székely emberhez méltó, ha 
valaki nem tesz meg mindent a kö-
zössége jelképeiért. Aki polgármes-
teri, megyei önkormányzati elnöki 
tisztséget vállal, annak kötelessége 
megvédeni a közösséget. Fel kell 
vállalnia a küzdelmet, a pereket” 
– fogalmazott Mezei. Rámutatott, 
számos pert sikerült már megnyer-
ni, megvédeni a székely jelképet, 
magyar feliratot. Így a gyergyó-
szentmiklósi városháza felirat is 

megmaradhat. A per során pedig 
az is bebizonyosodott, hogy a ma-
gyarellenes megnyilvánulásairól 
elhíresült Dan Tanasă parlamenti 
képviselőnek jogosultsága sincs pe-
reket indítani a jelképek ellen – hív-
ta fel a település- és megyevezetők 
fi gyelmét.

„Sajnálattal látom, hogy fogynak 
jelképeink, a zászlók, magyar fel-
iratok, amelyeket jogosan tettünk ki 
korábban, mert ezek is jelzik, hogy 
Székelyföldön nem jövevények va-
gyunk, ez számunkra örökölt föld, 
itt szeretnénk élni, és ezt szimbó-
lumainkkal is ki akarjuk fejezni” – 

hangsúlyozta Mezei, aki az RMDSZ-
től is határozottabb kiállást vár el. 
Mint kifejtette, tárgyalást kezdemé-
nyez Kelemen Hunorral, a két párt 
közti megállapodás egyik fontos 
pontjának kivitelezésére: történjen 
meg a jelképhasználatot szabályozó 
törvény módosítása, hogy a későbbi-
ekben már ne legyenek veszélyben a 
közintézményeken a székely szim-
bólumok, magyar feliratok. Ugyan-
akkor a nemrég elfogadott cigányel-
lenességet tiltó törvény mintájára a 
magyarság nyugodt életét szavatoló 
törvény elfogadtatását is szorgal-
mazza az EMSZ társelnöke.

 » „Nem székely 
emberhez méltó, 
ha valaki nem tesz 
meg mindent a kö-
zössége jelképei-
ért” – fogalmazott 
Mezei János.




