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Távoznia kellett posztjáról a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatójának. Távoznia kellett
posztjáról a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatójának. Székely Gabriella székét az MA 450 milliós
Irodalom2005 filmpályázata ingatta meg, amely az igazgató "inspirációjára" alakult át az MTV
Nagy Könyv produkciójának házi pályázatává. A nyertes cégek nevei a június 23-ai döntés elõtt
pár nappal már kiszivárogtak. A program elõre kiválasztott arcai: Geszti Péter, Hernádi Judit,
Kulka János és sokan mások. A Mûsorszolgáltatási Alap a kötelezõ nyílt pályáztatás helyett
csupán 12, elõre nyertesnek tekintett céget vont be egy 450 milliós pályázat elõkészítésébe. A
cégek a rájuk esõ részbõl az MTV Nagy Könyv produkciójának 12 legjobbjáról készíthettek
volna irodalmi kampányfilmeket. Jó ügyet szolgált Az alapot személyi ügyekben felügyelõ
ORTT elnöksége az ügy miatt csütörtökön lemondatta az MA igazgatóját, Székely Gabriellát,
aki álláspontjuk szerint, "túlságosan engedett a Magyar Televízió vezetõinek", és gyakorlatilag
zárt pályázattá változtatta az eredetileg az ORTT üléssel egy idõben záruló pályázatot. Az
Indexnek nyilatkozó, neve elhallgatását kérõ informátor szerint Székely "jó ügyet szolgált",
amikor megpróbált segítséget nyújtani az irodalmi mûvek képernyõre kerüléséhez, de "hiba volt
az MTV által kiválasztott cégek kizárólagos részvételével" lebonyolítani egy pályázatot.
Forrásunk szerint ugyanis Székely sugallta az MA apparátusa számára, hogy csak a 12 cég
kerülhet a pályázók közé. Szûk körben konzultáltak A bejelentés szerint azonban néhány
nappal a pályázat június 23-ai lezárulása elõtt az MA mégis tartott ilyen konzultációt a 12 cég
vezetõi számára, ahol az alap munkatársai ráadásul személyesen is közremûködtek a
formanyomtatványok helyes kitöltésében. Geszti és más ismert arcok Koltai Judit, a Nagy
Könyv tévés szerkesztõje nem nyilatkozott az elkészítendõ kisfilmekrõl, mert mint mondta
ennek a felvonásnak "még nincs szerkesztõje, aki tájékoztatni tudná a sajtót, csak csütörtökön
17 óra körül lesz", így információkért az MA konzultációján részt vett cégeket kerestük meg.
"Az elsõ 12 könyv versenyez egymással, ehhez készülnek a huszonvalahány perces
kampányfilmek" - mondta Csáky Attila a Cameofilm Kft. producere. Filmjük, A Pál utcai fiúkat
népszerûsítõ alkotás augusztusi forgatását az uno hírportál már ma délben, a pályázat
elbírálása elõtt be is jelentette. "12 produceri irodát hívtak meg és nekik ajánlották fel ezt a
lehetõséget - tette hozzá Csáky - A 12 film 12 rendezõvel és 12 arccal készül, a mi rendezõnk
Török Ferenc, az arcunk pedig Geszti Péter." "Az MTV kérte fel a legnépszerûbb könyvek
mûsorához az arcokat" - árulta el késõbb Geszti Péter is. Elmondása szerint akkor tudta meg,
hogy Törökkel biztosan forgatnak, amikor "kihirdették az eredményt", és ez "pár napja" már
megtörtént. Geszti még felsorolt néhány mûsorvezetõt, akik a nyertes filmekben mûködnek
közre, köztük Kulka Jánost, Hernádi Juditot, Alföldi Róbertet és Sebestyén Mártát. "Mi a
Gyûrûk Ura-filmet csináljuk, a rendezõnk ifjabb Vitray Tamás, és aki interpretálja a könyvet az
Csányi Vilmos" - mondta az Indexnek a Filmplus Kft. ügyvezetõ-igazgatója, Hollósi G.
Zsuzsanna. És hogy hogyan születtek meg a stáb összetételérõl a döntések? "Folyamatosan
egyeztettünk az MTV-vel"- árulta el. Az ORTT kihátrált Az ORTT nem kíván partner lenni egy
olyan elfogadhatatlan eljárásban, amelyet az MTV kényszerített rá a testületre - jelentette ki
Szalai Annamária, a testület fideszes delegáltja. Szalai szerint példátlan hogy már fél éve
jelentek meg sajtóhírek arról, hogy az ORTT háromszázmillióval támogatja majd a köztévé
licenszmûsorát, holott errõl semmilyen döntés nem született, késõbb pedig az MTV szabta meg,
hogy milyen producerek nyerjék el az idõközben még meg is toldott támogatást. Az ORTT ezért
azonnali hatállyal, csütörtökön felmentette Székely Gabriellát, a Mûsorszolgáltató Alap
vezetõjét. Az elvileg csütörtökön záruló pályázat határidejét pedig tíz nappal meghosszabította
és konzultációt írt ki minden pályázni kívánó cég számára.
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Bulgakov: A Mester és Margarita Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk Szabó Magda: Abigél Jókai
Mór: Az arany ember Gárdonyi Géza: Egri csillagok J.K. Rowling: Harry Potter és a bölcsek
köve A.A. Milne: Micimackó Gabriel García Márquez: Száz év magány Fekete István:
Tüskevár A tavaly több mint 1,6 milliárd forintot elosztó MA eljárását egy konkurens cég
jelentette be Kovács György ORTT-elnöknek. A cég szerint megpróbáltak pontos információkat
szerezni az Irodalom2005 filmpályázatról, ám az alap munkatársaitól azt az információt kapták,
hogy személyes konzultációra nincs mód. Gõzsy Kati, Spirk József
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