
A 
Príma Rádió létreho-
zása egy új helyzetet 
hozott Udvarhely 
éle tében, mert addig 
csak egyhangú volt a 
média, ezáltal pedig 

egy alternatív hangot ütött meg – mu-
tatott rá László János, a rádió alapító-
ja, tulajdonosa. „Az akkori politikai 
helyzetre való tekintettel volt szük-
ség erre. Korábban az önkormány-
zati képviselők »egyszínűek« voltak, 
1996-ban jött létre az udvarhelyi al-
ternatíva a függetlenekkel. ’96-tól én 
is független önkormányzati képvise-
lő voltam, és rájöttünk, hogy kellene 
egy új média, így átvettem egy brassói 
frekvenciát, és elkezdődött a Príma 
Rádió felépítése. Utána létrehoztuk 
az Udvarhelyszék hetilapot, majd a 
Képújságot. Az újság két-három évig 
volt életképes, maradt a Képújság és 
a Príma Rádió, amely több mint húsz 
éven keresztül szolgálta Udvarhelyt. 
Az indíttatás ugyan a politikai erőnek 
a fenntartásáért volt, de lényegében 
ez egy közszolgálati média volt. Én a 
gazdasági vonalat képviseltem, hogy 
megteremtsem a gazdasági feltétele-
ket ahhoz, hogy létrejöjjön egy ilyen 
média. Az volt az elképzelésem, hogy 
olyan médiaszakemberek vezessék, 
akik a saját arcukat adták, saját el-
képzelésüket, így felkértem erre Lu-
kács Csabát és Szőke Lászlót. Akkor 
lepődtem meg, amikor bedolgozókkal 
együtt mintegy harmincfős csapat 
alakult ki. Gazdasági szempontból 
veszteséges volt, de lassan-lassan 
sikerült úgy alakítani, hogy fenntart-
ható legyen” – magyarázta az alapító.

Épül a csapat

Szőke László, a Príma Rádió első 
főszerkesztője rámutatott, a függet-
lenekből álló önkormányzati képvi-
selői csapat egységesen kampányolt 
1996-ban, és ez megágyazott annak, 
hogy az akkori egységes, egysíkú 
RMDSZ-es közélet teljesen megválto-
zott Udvarhelyen. „Akkor lett hang-
súlyosan legalább két nézőpontú, két 
jól körülhatárolható szembeálló fél a 
közéletben. De ez nem volt érvényes 
a médiára. A média akkoriban az 
UTV-t jelentette és a helyi Udvarhelyi 
Híradót, amelyek tulajdonképpen az 
RMDSZ-szel működtek, és amikor jött 
a Szász Jenő-éra, nem volt médianyil-
vánossága az alternatív hangoknak. 
Ebből az igényből született, hogy kell 
valamilyen médium.”

Mivel korábban már épített szer-
kesztőségi csapatot az Ati Beta tévé-
nél, illetve az Udvarhelyi Híradónál, 
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Az, hogy a 
rádió meny-
nyire volt 
fontos a hall-
gatóságnak, 
mutatja, hogy 
rengetegen 
betelefonál-
tak, fontosnak 
tartották, hogy 
elmondják a 
véleményüket, 
kézzel írott 
leveleket küld-
tek. A szer-
kesztőségben 
már a legelején 
kialakult egy 
családi hangu-
lat.

Az első romániai magyar nyelvű kereske-
delmi rádió történetének fontosabb szaka-
szait, pillanatait villantja fel a Top Invest 
kiadónál megjelent Két évtized Príma Rádió 
– Udvarhelyszék hangja című emlékalbum 
visszaemlékezések és fotók által, ugyan-
akkor helyet kapott benne a székelyud-
varhelyi rádiózás története is. Ennek apro-
póján tekintettünk vissza az alapítókkal a 
kezdetekre, arra, hogy milyen értékvilágot 
képviselt, illetve milyen szerepet töltött be 
Székelyudvarhely életében a Príma Rádió.

AZ ELSŐ RÁDIÓ INDULÓ H
volt már tapasztalata abban, hogyan 
kell kinevelni egy szerkesztőség tag-
jait. Ezt alkalmazta a Príma Rádiónál 
is, hiszen abban az időben nem vol-
tak rádiós múlttal rendelkező média-
szakemberek a városban. Hozzátette, 
szép kihívás volt, azért is, mivel ez 
volt az első magyar nyelvű kereske-
delmi licenc Romániában, amely 24 
órában sugárzott.

Verestóy Enikő, az Arkum cégcso-
port humánerőforrás-vezetője szerint 
a csapat toborzásánál előnyt jelen-
tett az, hogy újdonságnak számított 
akkoriban, hogy indul egy új média 
Udvarhelyen. Több munkakörre to-
borozták az embereket, és nagyon 
sokan jelentkeztek. „A kiválasztásnál 
a fő hangsúly a beszédtechnikán volt, 
a mikrofonhangokon, illetve hogy ki 
mennyire lámpalázas. Gyakorlati 
tesztek voltak, akkor már fel volt sze-
relve a stúdió, de még nem ment éles-
ben a műsor. Szőke Laci és jómagam 
voltunk a kiválasztásnál. Sok ügyes, 
jó hangú fi atal került oda, DJ-k, hír-
mondók, műsorvezetők.”

1997 nyarán látta meg a toborzás-
ra vonatkozó hirdetést az újságban 
Csizmadia Attila (Csiszka), és mivel 
régi álma volt, hogy rádiózzon – ko-
rábban már bontogatta a szárnyait a 
Gimi rádiónál –, rögtön jelentkezett. 
„Beadtam az önéletrajzomat, majd 
június közepén volt egy gyakorlati 
vizsga a székhelyen. Leültettek egy 
keverőpult elé, mellettem CD-leját-
szók, kazettafonok, megadtak né-
hány témát, és össze kellett állítsak 
egy tízperces műsort, amelyet Mini-
Discre rögzítettünk. Szőke Laci sze-
mélyesen hívott fel, hogy felvettek. 
Így kerültem a Príma Rádióhoz, óriá-
si élmény volt, nagyon örültem, hogy 

bekerülhettem Székelyudvarhely 
első rádiójának az első csapatába, és 
ott lehettem a legelejétől.” Csiszka a 
Príma Rádió sok korszakát megélte, 
23 éve dolgozik ott, és mint mond-
ta, még sokáig szeretne kitartani. 
Sokféle munkakörben dolgozott, a 
kezdetekkor animátor volt (technikai 
munkatárs), majd műsorvezető, pél-
dául a TOP20 nevű műsoré, a Péntek 
esti parázslóé Balázsi Róberttel, a 
Humóráé, a reggeli műsoré és egyéb 
rétegműsoroké. 2002-ben kezdett el 
foglalkozni reklámokkal, marketing-
menedzser is volt 2012 és 2019 között.

Szól a rádió

A Príma Rádió első adását 1997. ok-
tóber 25-én reggel 6 órától sugároz-
ták. A kezdetekkor egyértelmű volt 
az alapítóknak, hogy a legolcsóbb és 
leghatékonyabb az, ha élő műsorokat 
készítenek. „De ugyanez jelentette 

a nehézséget is, mert kapacitásunk 
nem volt, hogy a műsorokat megvág-
juk, kivágjuk a hibákat” – magyaráz-
ta Szőke László.

Az elején hosszú folyamat volt ki-
alakítani mindent – mondta el Mol-
nos Zoltán, a Príma Rádió egykori 
igazgatója és főszerkesztője. „Például 
partneri szerződést kötöttünk a BBC-
vel, nálunk szólalt meg elsőként a 
Deutsche Welle magyar híradása, 
hallható volt az Amerika Hangja ma-
gyar adása, valamint a Szabad Euró-
pa Rádió. Antennát szereltünk, mert 
amikor megjelent a konkurencia, 
magasabban volt az antennájuk, és 
minket zavart. Annyira új volt a rá-
dió Udvarhely életében, hogy nehe-
zen tudtunk reklámot eladni, mert a 
vállalkozók nem értették, hogy mitől 
jó a rádió. Vagy különböző nyere-
ményakciókkal próbáltuk megszok-
tatni a hallgatókat, hogy ne rádióka-
zettofont használjanak az autóban, 

Az első húsz év emlékére 
született a könyv




