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Magyarország legnagyobb 
hallgatottságú reggeli 
adása, a kereskedelmi be-

sorolású Rádió 1-en futó #Balázsék 
műsor teljes stábja, azaz Sebestyén 
Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri 
is Csíkszeredába látogatott volna 
pénteken, hogy rendhagyó módon 
a Szabadság térről rádiózzanak. Az 
utazást a Csíki Sör, a Csíki Csipsz, a 
csíkszeredai városháza és Hargita 
Megye Tanácsa biztosította volna, 
ám az elképzelés meghiúsult, mi-
után Balázsék lemondták, ponto-
sabban elhalasztották a székelyföl-
di kiszállást.

Az előzményekről

Az előzményekkel kapcsolatosan 
érdemes tudni, hogy az utazásuk 
hírére számos rosszindulatú be-
jegyzés és hozzászólás jelent meg 
a Facebook közösségi oldalon és 
egyéb felületeken. A legtöbb egy 
elszólás köré épült: Sebestyén 
Balázs évekkel ezelőtt egy másik 
rádióműsorban arra kért egy er-
délyi betelefonálót, hogy az anya-
nyelvén köszönjön el, arra számít-
va, hogy azt román nyelven fogja 
megtenni.

Kedden a Rádió 1 reggeli mű-
sorában Balázsék hosszasan be-
széltek a Csíkszeredába tervezett 
kiszállásról és az elhalasztásá-
nak okairól. Mint fogalmaztak, 
több mint tíz éve dédelgetik azt a 
tervet, hogy Erdélybe látogassa-
nak és innen rádiózzanak. „Elké-
pesztő volt az, ahogy ott minket 
vártak, hihetetlen az a szeretet, 
ami felénk áradt az elmúlt egy-két 
hétben, amikor kiderült, hogy me-
gyünk Erdélybe. Most jön viszont 
a »de«. A történethez hozzátar-
tozik, hogy még régen, az [azóta 
megszűnt] Class rádióban, vala-
mikor a Morning Show-ban sok-
sok évvel ezelőtt volt egy rettene-
tes, béna, ostoba, szerencsétlen 
elszólásom. Egy olyan élethelyzet, 
amikor egy rádiós műsorvezető 
egyszerűen fáradt, nem figyel oda 
teljesen a betelefonálóra, és volt 
egy olyan ostoba kérésem, amiért 
már ott azonnal elnézést kértem, 
nem akartam senkit sem meg-
bántani. Betelefonált valaki, mint 
kiderült, Erdélyből, de én annyit 
tettem össze, hogy Romániából 
telefonál, és azt gondoltam, hogy 
ő egy olyan srác, aki megtanult 
magyarul, de ő Romániában él, és 
megkértem, hogy mondjon vala-
mit az ő saját anyanyelvén. A srác 
teljesen normálisan lereagálta, 
hogy hát »erdélyi vagyok, nekem 

magyar az anyanyelvem«, mire 
én abban a pillanatban mondtam, 
hogy ne haragudjon. A következő 
megszólalásban elnézést kértem, 
borzasztó hibának tartottam, de 
aki ismeri a műsort, az pontosan 
tudja, hogy ebben semmiféle bán-
tó szándék nem volt, mindenki 
értette, hogy ez egy elszólás volt, 
a srác sem sértődött meg rajta” – 
idézte fel Sebestyén Balázs.

A folytatás

Sebestyén Balázs így folytatta: egy 
nagyon kicsi, de hangos csoport 
szerette volna a Csíkszeredába 
tervezett látogatásukat elrontani, 
tönkretenni azzal, hogy odamen-
nek az adás helyszínére, bekia-
bálnak, hangoskodnak. „Ennek a 
műsornak az a szellemisége, hogy 
azért megyünk, hogy együttérzést, 
szeretetet, jó hangulatot vigyünk 
bárhová, ahová megyünk, és ha 
csak öt-tíz ember odajön, és azt 
mondja, hogy neki ez a műsor nem 
tetszik, feszültséget kelt, beleköt 
azokba a hallgatókba, akik szeret-
nek-imádnak minket, megmérge-
zik a hangulatot. Úgy érezzük, ez 
nem festene jó képet az egyébként 
nagyon vendégszerető, barátsá-
gos, mély érzésű csíkszeredaiak-
ról, az erdélyiekről, az ott élő ma-
gyarokról. Ezért egész egyszerűen 

úgy döntöttünk, nem megyünk. 
Nagyon szomorúak vagyunk, a 
Csíki Sör és a városháza is rengeteg 
munkát pakolt ebbe, rengeteget ké-
szültek. Attól senki sem tud minket 
elrettenteni, hogy akár magánem-
berként, akár műsorként elmen-
jünk Erdélybe. Mi sem szoktunk 
cserben hagyni senkit, most sem 
szeretnénk. Tervezzük ezt újra, de 
a műsor szellemisége nagyon más, 
és nem hagyjuk, nem engedjük, 
hogy bárki egy ilyen hallgatótá-
borral ellátott műsoron keresztül a 
saját ideológiáját, eszméjét, harag-
ját úgy használja fel, hogy abból 
előnyt kovácsoljon” – húzták alá.

Városházi közlemény

Az esettel kapcsolatosan a csík-
szeredai városháza is közleményt 
adott ki. Mint ebben írják, az ön-
kormányzatot nyár elején keres-
te meg a Rádió 1 egy hangulatos 
reggeli műsor után, amelyben Se-
bestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és 
Vadon János műsorvezetők arról 
beszéltek, hogy szívesen közvetí-
tenének Székelyföldről egy adást, 
amelyben itteni embereket, helye-
ket, értékeket mutatnának be. „Ba-
lázsék műsora jelenleg Magyaror-
szág legnagyobb hallgatottságú 

reggeli adása, ezért mi óriási lehe-
tőséget láttunk abban, hogy négy 
órán át Erdélyről, Székelyföldről és 
Csíkszeredáról beszéljenek benne, 
és ezáltal az itteni magyarok, szé-
kelyek élete, világa eljusson olyan 
anyaországi magyarok otthona-
iba is, akik ritkábban hallanak 
rólunk. A magyar kormány által 
kezdeményezett magyar–magyar 
összetartozásnak ez is része, hi-
szen igazából így tudunk egymás 
felé nyitni, egymást megis-
merni, így tudjuk igazából 
megérteni, hogy magyar 
és magyar összetartozik” 
– hangsúlyozták. A Rádió 1 
megkeresése után rengeteg 
helyi véleményformálóval 
egyeztettek – művészekkel, 
egyházi emberekkel, vállalkozók-
kal, vendéglátókkal, sportolókkal, 
újságírókkal, közéleti szereplőkkel 
–, akik mindannyian egyértelmű-
en támogatták a kitelepedést, és 
vállalták, hogy megszólalnak a 
műsorban. Korodi Attila csíkszere-
dai polgármester megkeresésünk-
re 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 akarták 
megosztani a közösséget.

Elszalasztott imázsépítés. 
A csíkszeredai Szabadság téren 
rendezték volna be 
a rádióstúdiót

▾  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  
     F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Egyelőre nem jönnek Balázsék
Néhány feszültségkeltő miatt elhalasztották a rádiósok csíkszeredai látogatását

Balázsék mint műsor 

A Balázsék egy magyar nyelvű, 
reggeli rádióműsor, melynek 
házigazdái Sebestyén Balázs, 
Vadon János és Rákóczi Ferenc. 
A három rádiós műsorvezető 
először 2009. január 5-én ült 
mikrofon mögé a budapesti 
Danubius Rádió Pirítós című 
műsorában, ahol egészen a rádió 
megszűnéséig, 2009. november 
18-áig vezették a műsort. Bár az 
új induló adó a Danubius Rádió 
szinte összes műsorvezetőjét 
átvette, a műsor csak egy másfél 
hetes szünet után (november 
30-án) folytatódott, ugyanazon 
a frekvencián, de már a Class FM 
berkein belül. A műsor jogi aka-
dályok miatt nem vihette tovább 
a Pirítós nevet, ezért átmenetileg 
cím nélkül szólt a műsor. Később 
levédették a Morning Show 
brandet, így a műsor december 
10-étől egészen 2016 novembe-
réig ezen a néven futott. A Class 
FM körül forgott viharos körül-
mények között távozott az egész 
csapat a rádiótól, majd nem 
sokkal később a Class FM analóg 
adása is megszűnt. Sebestyén 
Balázsék triója jogi névvita miatt 
nem használhatja a Morning 
Show brandet. A műsor 2016. de-
cember 5-e óta hallható a Rádió 
1-en, 2017. július 14-éig Reggeli 
Show, július 17-étől Balázsék név 
alatt. (Forrás: Wikipédia)

• A csíkszeredai Szabadság téren tartotta volna pénteken reggeli műsorát Sebes-
tyén Balázs, Vadon Jani és Rákóczi Feri, a látogatást viszont a közösségi médiában 
megjelent rosszindulatú hozzászólások és a feszültségkeltés miatt kedden lemond-
ták. A budapesti Rádió 1 csapata viszont nem tett le végleg a székelyföldi kiszállásról.




