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 » „Betelefonált valaki, 
mint kiderült, Erdély-
ből, de én annyit tettem 
össze, hogy Romániából 
telefonál, és azt gondol-
tam, hogy ő egy olyan 
srác, aki megtanult 
magyarul, de ő Románi-
ában él, és megkértem, 
hogy mondjon valamit 
az ő saját anyanyelvén” 
– szabadkozott a műsor-
vezető.

H I R D E T É S

NÉHÁNY „FESZÜLTSÉGKELTŐ” MIATT ELHALASZTOTTÁK A MAGYARORSZÁGI MŰSORVEZETŐK SZÉKELYFÖLDI LÁTOGATÁSÁT

Csíki ellenállás a Balázs-adással szemben
A csíkszeredai Szabadság 
téren tartotta volna pénteken 
reggeli műsorát Sebestyén 
Balázs, Vadon Jani és Rákó-
czi Feri, a látogatást viszont a 
közösségi médiában megje-
lent rosszindulatú hozzászó-
lások és a feszültségkeltés 
miatt tegnap lemondták. A 
Rádió 1 csapata viszont nem 
tett le végleg a székelyföldi 
kiszállásról.

 » ISZLAI KATALIN

M agyarország legnagyobb 
hallgatottságú reggeli 
adása, a Rádió 1-en futó 

#Balázsék teljes stábja, azaz Se-
bestyén Balázs (portrénkon), 
Vadon Jani és Rákóczi Feri is 
Csíkszeredába látogatott volna 
pénteken, hogy rendhagyó mó-
don a Szabadság térről sugároz-
zanak. Az utazást a Csíki Sör, 
a Csíki Csipsz, a csíkszeredai 
városháza és a Hargita Megyei 
Tanács biztosította volna, ám az 
elképzelés meghiúsult, miután 
Balázsék lemondták, pontosab-
ban elhalasztották a székelyföldi 
kiszállást.

A székely anyanyelve 
a román?
Az előzményekkel kapcsola-
tosan érdemes tudni, hogy az 
utazásuk hírére számos rosszin-
dulatú bejegyzés és hozzászólás 
jelent meg a Facebook közösségi 
oldalon és egyéb felületeken. A 
legtöbb egy elszólás köré épült: 
Balázs évekkel ezelőtt egy má-
sik rádióműsorban arra kért 
egy erdélyi betelefonálót, hogy 
az anyanyelvén köszönjön el, 
arra számítva, hogy azt román 
nyelven fogja megtenni. Tegnap 
a Rádió 1 reggeli műsorában 
Balázsék hosszasan beszéltek a 
Csíkszeredába tervezett kiszál-
lásról és a halasztás okairól. 
Mint fogalmaztak, több mint 
tíz éve dédelgetik azt a tervet, 
hogy Erdélybe látogassanak és 

innen rádiózzanak. „Elképesz-
tő volt az, ahogy ott minket 
vártak, hihetetlen az a szeretet, 
ami felénk áradt az elmúlt egy-
két hétben, amikor kiderült, 
hogy megyünk Erdélybe. Most 
jön viszont a de. A történethez 
hozzátartozik, hogy még régen 
a Classon, valamikor a Morning 
Show-ban sok-sok évvel ezelőtt 
volt egy rettenetes, béna, osto-
ba, szerencsétlen elszólásom” 
– mondta Sebestyán Balázs. 
Hozzátette, ez olyan élethelyzet, 
amikor egy rádiós műsorvezető 
egyszerűen fáradt, nem fi gyel 
oda teljesen a betelefonálóra, 
és volt egy olyan ostoba kérése, 
amiért már ott azonnal elnézést 
kért, nem akart senkit sem meg-
bántani. „Betelefonált valaki, 
mint kiderült, Erdélyből, de én 
annyit tettem össze, hogy Ro-
mániából telefonál, és azt gon-
doltam, hogy ő egy olyan srác, 
aki megtanult magyarul, de ő 
Romániában él, és megkértem, 
hogy mondjon valamit az ő saját 
anyanyelvén” – szabadkozott a 
műsorvezető. Mint folytatta: a 
srác teljesen normálisan lerea-
gálta, hogy „hát erdélyi vagyok, 

nekem magyar az anyanyel-
vem”, mire Sebestyén Balázs 
abban a pillanatban mondta, 
hogy ne haragudjon. „A követ-
kező megszólalásban elnézést 
kértem, borzasztó hibának tar-
tottam, de aki ismeri a műsort, 
azt pontosan tudja, hogy ebben 

semmiféle bántó szándék nem 
volt, mindenki értette, hogy ez 
egy elszólás volt, a srác sem 
sértődött meg rajta” – idézte fel 
Sebestyén Balázs.

Kicsi, de hangos csoport 
tiltakozott
A műsorvezető arról is beszélt, 
egy nagyon kicsi, de hangos 
csoport szerette volna a Csíksze-
redába tervezett látogatásukat 
elrontani, tönkretenni azzal, 
hogy odamennek az adás hely-
színére, bekiabálnak, hangos-
kodnak. „Ennek a műsornak az 
a szellemisége, hogy azért me-
gyünk, hogy együttérzést, sze-
retetet, jó hangulatot vigyünk 
bárhová, ahová megyünk. Ha 
csak öt-tíz ember odajön, és azt 

mondja, hogy neki ez a műsor 
nem tetszik, feszültséget kelt, 
beleköt azokba a hallgatókba, 
akik szeretnek-imádnak min-
ket, megmérgezik a hangula-
tot” – mondta a műsorvezető. 
Mint fogalmazott, úgy érzik, ez 
nem festene jó képet az egyéb-
ként nagyon vendégszerető, 
barátságos, mély érzésű csík-
szeredaiakról, az erdélyiekről, 
az ott élő magyarokról. Ezért 
egész egyszerűen úgy döntöt-
tek, nem mennek. „Nagyon szo-
morúak vagyunk, a Csíki Sör és 
a városháza is rengeteg munkát 
pakolt ebbe, rengeteget készül-
tek. Attól senki sem tud minket 
elrettenteni, hogy akár magán-
emberként, akár műsorként 
elmenjünk Erdélybe. Mi sem 
szoktunk cserbenhagyni senkit, 
most sem szeretnénk, tervezzük 
ezt újra, de a műsor szellemisé-
ge nagyon más, és nem hagyjuk, 
nem engedjük, hogy bárki egy 
ilyen hallgatótáborral ellátott 
műsoron keresztül a saját ideo-

lógiáját, eszméjét, haragját úgy 
használja fel, hogy abból előnyt 
kovácsoljon” – húzták alá.

Nem akarták megosztani 
a közösséget
Az esettel kapcsolatosan a 
csíkszeredai városháza is köz-
leményt adott ki. Mint írják, 
az önkormányzatot nyár ele-
jén kereste meg a Rádió 1 egy 
hangulatos reggeli műsor után, 
amelyben Sebestyén Balázs, 
Rákóczi Ferenc és Vadon János 
műsorvezetők arról beszéltek, 
hogy szívesen közvetítené-
nek egy adást Székelyföldről, 
amelyben itteni embereket, he-
lyeket, értékeket mutatnának 
be. „Balázsék műsora jelenleg 
Magyarország legnagyobb hall-
gatottságú reggeli adása, ezért 
mi óriási lehetőséget láttunk 
abban, hogy négy órán át Er-
délyről, Székelyföldről és Csík-
szeredáról beszéljenek benne, 
és ezáltal az itteni magyarok, 
székelyek élete, világa eljusson 
olyan anyaországi magyarok 
otthonaiba is, akik ritkábban 
hallanak rólunk” – olvasható 
a közleményben. Mint a város-
háza illetékesei írták, a magyar 
kormány által kezdeményezett, 
magyar–magyar összetartozás-
nak ez is része, hiszen igazából 
így tudunk egymás fele nyitni, 
egymást megismerni, így tud-
juk igazából megérteni, hogy 
magyar és magyar összetartozik. 
A Rádió 1 megkeresése után ren-
geteg helyi véleményformálóval 
egyeztettek – művészekkel, egy-
házi emberekkel, vállalkozókkal, 
vendéglátókkal, sportolókkal, 
újságírókkal, közéleti szereplők-
kel, akik mindannyian egyértel-
műen támogatták a rádiós „ki-
telepedést”, és vállalták, hogy 
megszólalnak a műsorban. Ko-
rodi Attila csíkszeredai polgár-
mester megkeresésünkre arról 
is beszélt, összetett kérdés az, 
hogy miért halasztották el Ba-
lázsék a kiszállást, de meglátása 
szerint példásan jártak el abban 
a tekintetben, hogy nem akar-
ták megosztani a közösséget.

A csíkszeredai Szabadság térről jelentkeztek volna be élőben 
a népszerű magyarországi rádiós műsorvezetők
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