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Magyar főszerkesztő váltja Alin 
Gelmăreant a Román Televízió 
(TVR) kolozsvári területi stúdiója 
kisebbségi szerkesztőségének 
élén. Pákai Enikő azt reméli, 
hogy a veszélyhelyzettel együtt 
járó „túlélés” után építkezni is 
tudnak majd.

 » PAP MELINDA

P ár napja ismét magyar főszer-
kesztő irányítja a román köz-
szolgálati televízió kolozsvári 

stúdiójában a kisebbségi szerkesztő-
ség munkáját. Pákai Enikő február 
8-án kapta meg megbízatását, mely 
elmondása szerint 2022 márciusáig 
szól. A Krónika megkeresésére el-
mondta, hogy teljes egészében ő veszi 
át a kisebbségi szerkesztőség irányí-
tását. Mint arról beszámoltunk, ezt a 
feladatot két hónapig a szerkesztőség 
több tagjának a megdöbbenésére a 
stúdió munkáját is irányító, román 
nemzetiségű Alin Gelmărean látta el.

Pákai Enikő lapunknak kifejtette, 
egyelőre a járványhelyzet miatt nem 
várhatók nagy változások a kisebbsé-
gi szerkesztőségben, de bíznak ben-
ne, hogy a veszélyhelyzet elmúltával 
elkezdődhet az építkezés. „Egyelőre 
nem sok változás történhet a járvány-
helyzet miatt, és amiatt, hogy állami 
intézmény lévén nem alkalmazha-
tunk a megüresedett állásokra em-
bereket. Költségvetésünk sincs, úgy-

hogy egyelőre próbálunk túlélni és 
egy kicsit összezárni a sorainkat. Azt 
várjuk, hogy járjon le a veszélyhely-
zet, és akkor remélhetőleg meghirdet-
hetjük a versenyvizsgákat az elég sok 
betöltetlen állásra. Akkor elkezdhe-
tünk majd építkezni, mert elég nagy 
leépülés történt a szerkesztőségben 
az elmúlt másfél-két évben” – fo-
galmazott a régi-új főszerkesztő, aki 
2012–2016 között is irányította már a 
szerkesztőség munkáját. Elmondta, 
jelenleg négy betöltetlen állás is van, 
miközben ugyanennyi szerkesztő 
igyekszik nap mint nap legyártani a 
magyar adást.

A napi munka mellett a szerkesztő-
ség tagjainak az elmúlt időszakban a 
Telesuli televíziós tanórák gyártásá-
val is foglalkoznia kellett, ugyanis a 
kolozsvári stúdión volt a sor, de Pákai 
Enikő szerint jelenleg újravételben 
játsszák be az órákat, mivel nem kez-
dődött meg az újabb adások felvétele. 
A főszerkesztő szerint az itteni stúdió 
nagyon sok tanórát felvett már, így 
egyelőre ezeket engedik be műsorba.

A vakáció idején ezeket mellőzni 
lehetett, így naponta voltak egyórás 
élő adásaik, vázolta a helyzetet Pá-
kai Enikő. „A járvány kezdete óta 
nem fogadunk meghívottakat a stú-
dióban, csak internetes felületeken 
kapcsoljuk a vendégeinket adásba. 
Ezt tesszük most is a fél adásidőben. 
Valamennyit, minimálisat fi lmezhe-
tünk is a járványügyi korlátozásokhoz 
igazodva, így próbálunk meglenni ez-
zel a néhány emberrel, hogy le tudjuk 

fedni az adásidőt” – magyarázta. Úgy 
vélte, kicsit javulhat majd a helyzet, 
ha az alkalmazottak megkapják a ko-
ronavírus elleni védőoltást, ugyanis 
a köztelevízió munkatársaiként és 
terepező újságírókként az oltási kam-
pány második szakaszában jogosul-
tak erre. „Az alkalmazottak beoltása 
is folyamatban van, biztos, hogy ez 
is hozzájárul majd ahhoz, hogy több 
helyszíni anyag készüljön. Szigorú 
szabályok írják elő, hogy milyen ese-
tekben mehetünk ki terepre fi lmezni, 
és milyen esetekben lehet beltérben 
meghívottat fogadni. De a kollégák 
felelőssége is, hogy mit vállalnak, 
és ha beoltatjuk magukat, bizonyá-
ra ilyen szempontból könnyebb lesz 
majd mozogni” – értékelt lapunknak 
Pákai Enikő.

Mint arról beszámoltunk, a TVR ko-
lozsvári regionális stúdióját idéntől 
Alin Gelmărean irányította, és ő vezet-
te a kisebbségi szerkesztőség munkáját 
is, igaz, csak papíron, hiszen a román 
nemzetiségű korábbi programigazgató 
kinevezésekor előrebocsájtotta, hogy 
nem kíván beleszólni a magyar adás 
tartalmába. Kompromisszumos meg-
oldásra jutott a magyar szerkesztőkkel, 
miszerint heti váltásban ők látják el a 
főszerkesztői teendőket. Gelmărean 
azután került a kolozsvári stúdió élére, 
hogy Doina Gradea, a köztévét közel 
négy éve irányító elnök-vezérigazgató 
az év utolsó napjaiban nem hosszab-
bította meg a tévéadó központi és re-
gionális csatornáinál megannyi vezető 
beosztású munkatárs mandátumát.

O rbán Viktor miniszterelnök levél-
ben fejezte ki részvétét a vasárnap 

elhunyt, szerdán örök nyugalomra 
helyezett Farkas Árpád Kossuth-díjas 
költő hozzátartozóinak. A levelet a 
Háromszék napilap közölte, amely-
nek közel két évtizeden át Farkas Ár-
pád volt a főszerkesztője. Orbán Vik-
tor felidézte azt az ősi szokást, hogy 
zord időkben őrtüzeket gyújtottak az 
emberek, hogy lángjuknál összegyűl-
jenek és felmelegedhessenek. „Farkas 
Árpád több évtizedes pályája során 
ilyen őrtüze lett Háromszéknek, Er-
délynek és az egész magyarságnak. 

Konok, olthatatlan lánggal fénylő szö-
vétnek-ember, aki a romániai diktatú-
ra évtizedei alatt és a forradalom után 
sem fogadott el más rendet azon kívül, 
mint ami a magyar nyelvhez, a szülő-
földhöz és az ősök útmutatásaihoz 
való ragaszkodás örök érvényű paran-
csaiból számára következett. Félelem 
helyett büszkeséggel élte meg, hogy 
kisebbségi sorsba született magyar-
ként neki nem mentőövvel, hanem 
malomkővel a nyakában kellett úsz-
nia” – írta a miniszterelnök. Úgy vél-
te: Farkas Árpád ennek köszönhette 
határozott, szálegyenes tartását is, 

amellyel egész életében nemet tudott 
mondani mindenre, ami sértette saját 
közössége önbecsülését, de mindig 
készen állt együtt harcolni azokkal, 
akik szívükön viselték a magyarság 
sorsát. „Hálásak vagyunk, hogy ver-
seiben, publicisztikáiban és számos 
jelentős erdélyi lap szerkesztőjeként 
is a magyar nemzet határokon átívelő 
összetartozásának bátor szószólója 
volt” – fogalmazott részvétlevelében 
a miniszterelnök. A Kossuth-díjas 
költő hosszú betegség után élete 77. 
évében hunyt el Sepsiszentgyörgyön. 
(Krónika)
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Közszolgák veszélyben

A fene gondolta volna, hogy Romániában ennyire kockázatos 
közalkalmazottnak lenni. Most nem arra gondolunk, hogy ha 
valaki nem kellő szakértelemmel és szorgalommal végzi a 
dolgát, a szigorú, objektív és mindenkire érvényes szakmai 
kritériumok alapján azonnal páros lábbal rúgják ki. Hanem 
arra, hogy mennyi különféle veszélyességi pótlékkal kell arra 
sarkallni a közalkalmazotti szférát, hogy egyáltalán beme-
részkedjen a munkahelyére. Ahol olyan veszélyek leselked-
hetnek rá, mint a számítógépek által kibocsátott sugárzás, a 
szálló por, a zajszennyezés, a mentális túlterhelés vagy akár 
csak az, hogy bizalmas információkkal kell foglalkoznia.

Mindez most annak kapcsán vált aktuálissá, hogy a kor-
mány éppen az idei költségvetés kidolgozásával küszködik 
– ami már eleve nevetséges így február közepén, pandémia 
ide vagy oda –, és fölmerült, hogy a különféle közalkalma-
zotti pótlékok jelentős terhet jelentenek az államkassza szá-
mára, így nem ártana megnyirbálni őket. Illetve ami teljesen 
indokolatlan, azt el is kellene törölni. Itt most természetesen 
nem arról van szó, hogy bárki sajnálná az orvosoktól azt a 
pótlékot, amelyet az éjszakai vagy jóval több mint nyolcórás 
ügyeletekért kapnak, a pedagógusoktól a pluszórákért járó 
pénzt, vagy azt az összeget, ami azért jár, ha egy közalkalma-
zott túlórázni, pláne hétvégi munkára kényszerül. Hanem a 
már a nyitányban is említett, akár már arcátlannak is nevez-
hető jogcímeken kifi zetett összegekről. Amelyeket ráadásul 
közpénzből folyósítanak.

Hiszen mégis mitől lenne károsabb az irodai környezet egy 
közalkalmazottra, mint egy magánvállalkozás munkatársára, 
aki ugyanúgy legalább napi nyolc órát tölt el a számítógép 
előtt? Miért jár többletpénz annak, aki valamely állami intéz-
mény képviseletében külföldi partnerek előtt reprezentálja 
az illető hatóságot csak azért, mert más nemzetiségű szemé-
lyekkel kerül kapcsolatba? Vajon ki és miért gondolja, hogy 
ha valaki 15 százalékos pótlékot kap azért, mert bizalmas 
információkkal kerül kapcsolatba, azokat nem fecsegi ki egy 
pohár sör mellett, vagy pláne akkor, ha mondjuk – ad abszur-
dum – egy külföldi hatalom képviselője legalább kétszer ak-
kora összeget ajánl érte?

Talán nem járunk messze a valóságtól, ha mindennek a 
hátterében bizonyos politikai okokat vélünk felfedezni. Sok 
esetben arról van szó, hogy az aktuális országos, illetve me-
gyei és települési hatalom a saját szimpatizánsaival, támo-
gatóival tölti be a különböző közalkalmazotti tisztségeket 
– legyen az egy egyszerű titkárnői vagy akár osztályvezetői 
állás. Ez többek között a hűséges vidéki párttagokra és csa-
ládtagjaikra vonatkozik, de adott esetben a választási kam-
pány fi nanszírozását is honorálhatják közalkalmazotti tiszt-
séggel valamely hivatalban. Mivel azonban a közalkalmazotti 
bérek – főleg az alacsonyabb szinteken – nem feltétlenül 
verdesik az eget, kitalálták a mindenféle, gyakran valóban 
nevetséges, sőt pofátlan pótlékok intézményét, amelyekkel, 
ha elég sok van belőlük, már egész széppé lehet varázsolni 
a hónap végén a bankszámlán megjelenő fi zetés összegét. 
Így mindenki jól jár – főleg, ha esetleg valóban létezik az a 
gyakorlat, amely értelmében a politikai hátszéllel kapott köz-
alkalmazotti tisztségért járó fi zetés egy szerény hányadát illik 
visszacsorgatni a pártkasszába. Emellett az elmúlt években 
számos kormány próbálta a különféle pótlékok által bizto-
sítani a maga számára a népes közalkalmazotti szféra – és 
még népesebb családjuk – lojalitását és szimpátiáját, ami 
adott esetekben a szavazásokon leadott voksokban vagy 
egyéb, számukra kedvező intézkedésben nyilvánult meg. Ha-
sonló a helyzet a bírák és ügyészek, illetve egyéb kategóriák 
luxusnyugdíjával is, amelyet egyes kormányok azért vezettek 
be, hogy szavatolják a bírói és ügyészi testület jóindulatát. 
Vélhetően ennek tudható be, hogy még a jelenlegi, a pandé-
mia miatt előállt gazdasági válság idején is csak ódzkodva, 
félszájjal beszélnek a kormány illetékesei az aberrált pótlé-
kok megszüntetéséről. Pedig ez egy rendkívül kártékony és 
álságos rendszer, hiszen nem a valós teljesítményt bátorít-
ja és honorálja. Egy decens alapfi zetést biztosító, a szak-
mai felkészültséget és teljesítményt díjazó, kiszámítható 
közalkalmazotti életpályamodell eleve fölöslegessé tenné 
az ilyen stikliket. Ám nagy kérdés, be meri-e vállalni a kor-
mány, hogy – költségvetési hiány ide vagy oda – hosszú 
távon magára haragítsa a közalkalmazottak népes seregét. 
Meg persze az is fölvetődik, mit szólnának hozzá például 
az alkotmánybírák, ha megkísérelnék megnyirbálni a stresz-
szes munkahely és az idegi kimerültség miatt nekik járó 
pótlékot, amelyből mindjárt kettő is létezik. Hiszen a saját 
speciális nyugdíjuk eltörlését, illetve megadóztatását már 
néhányszor alkotmányellenessé nyilvánították.
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Ismét magyar a főszerkesztő
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Képbe került. Pákai Enikő másodszor lett a magyar adás főszerkesztője, 2012–2016 között is vezette a szerkesztőséget 

Orbán: Farkas Árpád Háromszék őrtüze volt




