
A MI KÉPERNYŐNK 

FEJEZETEK, KULISSZATITKOK A PÉCSI TELEVÍZIÓZÁS 
TÖRTÉNETÉBŐL (1976-2011) 

Szerkesztő: 
Gerner András 



5 

 

„Megszülettünk!” 

„Jó estét kívánok, kedves nézők Pécsről, a Magyar Televízió Pécsi Körzeti 

Stúdiójának minden munkatársa nevében!” – szólt egy 28 éves fiatal-

ember, Gombár János 1976. november 24-én, majd másodpercekkel 

később felcsendült az a szignál, melynek lágy, fülbemászó dallama hosz-

szú évekre meghatározóvá lett, s jelentette mindig az adáskezdést. A 

pécsi televíziózás történetének első adásában a lelkes műsorvezető 

mellett az akkor már régóta közismert televíziós személyiség, Balogh 

Mária kérdezgette terveiről a másik három alapító tagot, Hárságyi Mar-

gitot, Füzes Jánost és Pánics Györgyöt. 

De mi vezetett el idáig? 

 

Dr. Nagy Richárd, a Magyar Televízió elnöke gratulál Békés Sándor 

stúdióvezetőnek, a díszvendégek között Aczél György ül 

(az első sorban balról a második) (1976. november 24.) 
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A pécsi televíziózás kezdeteinek 
történelmi előzményei 

Pécs a magyarországi televíziózásban úttörő szerepet játszó város volt. 

A budapesti Szabadság téri adó mellett elsőnek a baranyai megyeszék-

helyen épült – a város és a helyi lakosok közreműködésével – televíziós 

adótorony. A Magyar Televízió (MTV) hivatalos születésnapja 1957. 

május 1-je, az akkori adások sokáig csak Budapest környékén voltak 

láthatók. A másik térség, ahol érdemes volt készüléket venni, és ahol a 

televízió mindennapos társa lett az embereknek, az éppen Pécs volt, 

hiszen a Misinatetőn, az egykori Kiss József kilátó mellett épített tv-

torony biztosította az adást. 

A körzeti televízióstúdiók létrehozásának célját a Magyar Szocialista 

Munkáspárt (MSZMP) Politikai Bizottsága jelölte ki az 1970-es évek 

elején. A politikai-társadalmi előzmények 1968-as kelet- és nyugat-

európai eseményekkel függenek össze, ezeket fel kellett dolgoznia az 

akkori politikai vezetésnek. Különböző eredmények születtek az ese-

mények értékelésekor, melyeket az ipari és kulturális decentralizáció 

elnevezésű koncepció alapozott meg. Az egyik legfontosabb következ-

tetésként elhatározták, hogy a lakossággal való információs kapcsolatot 

sokkal szorosabbá teszik. A politikai vezetők kinyilvánították, hogy arról 

kell az emberekkel beszélni, ami érinti őket. Ez tükröződött a lapok 

példányszámában, amelyhez megfelelő mennyiségű papírt biztosítot-

tak, szemben a korábbi gyakorlattal, amikor megesett az is, hogy a 

papírhiány miatt oldalakat kellett kivenni egy-egy lapszámból. 

A lakossággal való hatékonyabb párbeszéd kialakítását a hatalom tehát 

a megyei lapok, majd később a körzeti televíziók segítségével próbálta 

megvalósítani. Amikor nyilvánossá vált a terv, hogy az MTV körzeti 

stúdiókat épít, Pécs város elsőként csapott rá erre a lehetőségre. A 

Politikai Bizottság azt írta elő, hogy a helyi problémák feltárása és fel-
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dolgozása miatt kell körzeti televízió stúdiókat létesíteni, de nem jelölte 

ki azok telephelyét. 

A pécsi stúdió megalapításának előkészítésében két embernek – dr. 

Nagy József közgazdász-bankárnak, az MSZMP Baranya Megyei Bizott-

sága akkori első titkárának, valamint Bocz József ideológiai titkárnak, a 

Dunántúli Napló korábbi főszerkesztőjének – különösen fontos szerep 

jutott. Ekkor került a képbe Békés Sándor. „Hogyan esett rám a válasz-

tás? Örök titok marad. Hívattak egyik nap, ismertették a tervet, és meg-

ígérték, hogy hamarosan bemutatnak Nagy Richárdnak is. Valószínűleg 

egy fiatalembert kerestek, aki tud alkalmazkodni az új technikához és 

döntő szerepe lehetett a regionális szemléletemnek.” Interjú Békés 

Sándorral (2011) 
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