
6678

– Hogyan fogadta a hírt, amikor megkeresték, hogy legyen 
Ön a soros EU-elnökség arca? Meglepődö" , hogy felkér-
ték erre a szerepre?

– Meglepődtem, igen. A legelső megkeresés tele-
fonon érkeze" , ezt természetesen személyes találko-
zások és tárgyalások köve" ék. Emlékszem, közben 
fel és alá járkáltam a szobában, annyira izgato"  vol-
tam. Rögtön tudtam, hogy az elnökség hazai szó-
vivőjének és egyfajta háziasszonyának lenni óriási 
lehetőség, ráadásul úgy éreztem, hogy ez a feladat 
igazán testhezálló lenne nekem. Mégsem mondtam 
rögtön igent. Tíz év televíziózással a hátam mögö"  
ugyanis végig kelle"  gondolnom, hogy tudok-e és 
akarok-e a kamera másik oldalán állni. Végül meg-
egyeztem a Magyar Televízióval, hogy egy év fi zetés 
nélküli szabadságot kapok, így boldogan mondtam 
igent a felkérésre.   

– Honnan vezete"  az út idáig?
– Az már gyerekkoromban kiderült, hogy olyan 

hivatást kell választanom, ami kommunikációval, 
szerepléssel kapcsolatos. Eléggé cserfes kislány 
voltam, diákként szavalóversenyeket nyertem, Ka-
zinczy-érmet kaptam és konferáltam az iskolai ün-
nepségeken. Zongoráztam és kórusban is énekeltem 
– ezek mind-mind hozzászokta" ak a közönséghez, 
a színpadhoz. A pályaválasztásnál a színészet és a 
televíziós újságírás egy ideig vetélkede"  egymással, 
aztán az utóbbi győzö" . A pécsi Janus Pannonius 
Tudományegyetemen (ma Pécsi Tudományegyetem) 
végeztem magyar-kommunikáció szakon, és már 
ekkor elkezdtem tudatosan keresni a külföldi ösz-
töndíj-lehetőségeket. Németországban egyetemre, 
később újságíró-iskolába is jártam, gyakornokként 
pedig többször is dolgoztam a ZDF, valamint a SAT1 
televíziónál. I" honi pályafutásomat 2000-ben a MTV 
Soproni Körzeti Stúdiójában kezdtem. Három izgal-
mas év után kerültem Budapestre, a Híradóhoz. Kez-
detben hazai és külföldi riportokat forga" am, majd 
kiválaszto" ak híradós műsorvezetőnek.  

– Szóvivőként mi 
lesz pontosan a fela-
data?

– Munkatársaim 
a Külügyminisz-
tériumban azt a 
frappáns megfogal-
mazást találták ki, 
hogy én leszek „az 
elnökség magyar-
országi arca”. Én 
ennél azért szerényebben fogalmaznék: szóvivő és 
egyfajta háziasszony leszek egy személyben. Vagyis 
a magyarországi eseményekről tájékoztatom a sajtót 
és a lakosságot, az elnökséget kísérő kulturális ren-
dezvényeken pedig moderátori feladataim lesznek.   

– Hogyan készül ezekre?
– Bújom a szakirodalmat, az Unió napirend-

jén lévő ügyeket, a magyar elnökség programját, s 
igyekszem követni a magyar és a nemzetközi sajtót. 
Néha olyan érzésem van, mintha újból diplomáznék. 
Eközben természetesen napi szintű egyeztetésekre 
járok és továbbképzéseken veszek részt. Nemrég 
voltam például egy szóvivői tréningen, két Brüsszel-
ben dolgozó magyar kollégámmal. Összesen ugyan-
is hárman leszünk elnökségi szóvivők, én i" hon, ők 
(Polner Gergely és Hajdú Márton – a szerk.) pedig 
Brüsszelben szolgálják ki a sajtót.   

– Gondolja-e, hogy ha az Európai Unió közelebb kerül az 
i" honi lakossághoz, az befolyással lehet a kisebbségek életé-
re is? Segítheti ez a kulturális sokszínűség elfogadását?

– Szóvivőként épp azt szeretném megmutatni, 
hogy milyen sok lehetőség rejlik az Unióban. A kö-
zösség jó oldalát, előnyeit szeretném kidomborítani. 
Hogy ne csak a" ól legyen hangos a sajtó, hogy görbe 
vagy egyenes lehet-e az uborka, hanem mondjuk at-
tól is, hogy a távolsági buszjáratok utasai hamarosan 
ugyanolyan kártérítést követelhetnek majd járatké-

„Szeretném megmutatni,
milyen sok lehetőség rejlik az Unióban”

Interjú Bakos Piroskával, az EU-elnökség magyarországi szóvivőjével

A
A Magyar Televízióból ismert szerkesztő-műsorvezető, Bakos Piroska január óta új fel-
adatok elé néz: ő lett 2011 első felében a magyar EU-elnökség hazai szóvivője. Azóta ott 
volt már valamennyi rendezvényen, többek között az Önkéntesek Évének megnyitóján, 
a Klíma konferencián. Már a felkészülés is sok teendővel jár, így „az elnökség magyaror-
szági arca” kérdéseinkre írásban válaszolt.
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séskor vagy törléskor, mint a repülővel utazók. Erről 
állapodtak meg ugyanis nemrégiben az EU vezetői. 

Külföldi ösztöndíjasként számtalanszor három-
négy-ötféle nemzetiségű diákkal tanultam együ" , 
és ezt mindig gazdagodásként éltem meg. Szeret-
ném, ha a mai fi atalok kihasználnák azokat a lehe-
tőségeket, amelyeket a 27 tagú Európai Unió nyújt, 
és új kultúrákat, gondolkodásmódokat ismernének 
meg. Szerintem ez az egyik legjobb módja annak, 
hogy elfogadjuk és értékeljük, ha valaki valamiben 
más, mint mi vagyunk. 

– Hogyan tudja összeegyeztetni a sűrű programot a 
családdal, kikapcsolódással?

– Hát, nem könnyű... Öt hónapja mentem férjhez 
és a nászút után szinte azonnal belevete" em magam 
az új felada" al járó előkészületekbe. Miután a fér-
jem hasonló tempójú és intenzitású munkát végez 
– reklámszakember és producer –, megérti az élet-
módomat s nagyon támogat. Enélkül nem is menne. 
Persze nem mondom, sokszor jól jönne, ha negyven-
nyolc órából állna egy nap, és jutna idő színházra, 
koncertre, barátokra vagy egyszerűen csak kellemes 
semmi" evésre... De ahogy a szüleim mondani szok-
ták: kislányom, ezt vállaltad, akkor csináld is meg!    

– A Barátság sikeres munkát kíván Bakos Piroskának! 
Papadopulosz Dóra

Az egyetem ala"  és után pár évet kalandozo"  a 
világban – Hollandiában zöldséget válogato"  és 
nemzetközi kereskedelmet tanult, Németországban 
mosóport csomagolt és pénzügytant hallgato" , 
Washingtonban lobbi-irodában dolgozo" . 2005-ben 
végül kikötö"  az Európai Bizo" ságnál, ahonnan a 
Külügyminisztérium kérte kölcsön az elnökségre.

„Az iskolai órákon és a hírekben néha unalmas-
nak tűnhet az EU, de ha a színfalak mögé nézünk, 
valójában nagyon is izgalmas. Hazánk sorsára gya-
korolt hatása pedig óriási” – mondja Hajdú Márton. 
A legnagyobb európai ország is kicsinek számít a 
globális versenyben, az együ" működés tehát fontos, 
különben lemaradunk. Tagállamként pedig lehető-
ségünk van az együ" működésben érdekeink haté-
kony képviseletére, mert „aki nem ül o"  az asztal-
nál, ahol a döntések születnek, az az étlapra kerül.”

Magyarországnak ráadásul az integráció esély a 
gyorsabb felzárkózásra is: „nem kell mindent ma-
gunknak kitalálnunk, kikísérleteznünk, és elkerül-

hetünk korábbi 
zsákutcákat is.”

Soros elnök-
ként pedig most megmutathatjuk azt is, mivel tu-
dunk mi hozzájárulni a közös munka sikeréhez. Fél 
évig a mi feladatunk úgy irányítani a tárgyalások 
menetét, olyan javaslatokkal előállni, hogy a másik 
26 tagállam azt érezze, Magyarország mindenkinek 
megfelelő megállapodásokat tud tető alá hozni.

Ezt a feladatot azonban nem elég „csupán” jól el-
látni, erről tájékoztatni is kell: a polgárokat éppúgy, 
mint a szakmai közvéleményt. Ez az elnökségi szó-
vivő legfontosabb feladata, ami közvetve – az ország 
jó hírét növelve – komoly erkölcsi és politikai tőkét 
jelenthet Magyarországnak.

„Meggyőződésem, hogy ez óriási lehetőség mind-
annyiunk számára” – fejezi be a Brüsszelben élő szó-
vivő, aki szűkössé vált szabadidejét legszívesebben 
feleségével, hároméves kisfi ával és féléves kislányá-
val tölti.

A brüsszeli szóvivő: Hajdú Márton

H
Hogyan lesz egy / atal közgazdászból uniós elnökségi szóvivő Brüsszelben? 
Nyilván alapos felkészülés, sokféle „alkalmassági vizsga” után. Az idegennyelv-is-
meret szükséges, de nem elégséges. Kell, hogy az illető fantáziát lásson az Európai 
Unióban, érdekelje a működése és meg tudja osztani másokkal is az információ-
kat. Hajdú Márton esetében legalábbis így történt.

Kísérje Ön is ) gyelemmel a magyar EU-elnökség munkáját 
a www.eu2011.hu honlapon!


