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50 ÉVE KEZDTE MEG ADÁSÁT A MAGYAR TELEVÍZIÓ
A Magyar Posta bélyeg kibocsátásával köszönti a jubileumát ünneplő
Magyar Televíziót.
Bár az intézmény működését már évekkel korábban megkezdte,
születésnapjának mégis 1957. május 1-jét tekintjük, mivel ekkor
kezdődtek meg a többórás, rendszeres közvetítések. Az évfordulóra a
Posta is szívesen emlékezik, hiszen hajdan munkatársai sokat tettek
azért, hogy ötven évvel ezelőtt elindulhasson a rendszeres adás. A
televízió-technikát ugyanis a Magyar Posta Kísérleti Intézetének dolgozói – dr. Magyari Endre,
Nemes Tihamér és kollégái – a Magyar Televízió Vállalat munkatársaival közösen fejlesztették ki.
„1957. február 23-án a szabadság-hegyi 1 kW-os adóról megindult az 50–90 km-es körzetben
fogható kísérleti adás, heti két napon, zenei és irodalmi műsorokkal. Megérkezett az első
közvetítőkocsi, amely mikrohullámú adójával 20–30 km távolságban játszódó események
továbbítására is alkalmas volt. Áprilisban a Népstadionból Szepesi György közvetítette a húsvéti
labdarúgó tornát. A Hősök teréről sugárzott május 1-jei adást már a közönség is láthatta. Május 9én volt az első „zárthelyi” közvetítés: a Párizsi Jégrevü műsora a Fővárosi Nagycirkuszból.
Működésbe lépett a 94 m magas, 11 emeletes szabadság-hegyi tévéállomás. Ettől kezdve már a
hét három napján adtak műsort, a filmek mellett állandósultak a sport- és színházi közvetítések
is.” Forrás: http://mek.oszk.hu
A bélyegképen a televíziót szimbolizálva, a közismert monoszkóp részlete látható. Az alkalmi
borítékon az MTV szabadság téri székházának épülete, valamint a magyar televízió képi világát
meghatározó, jól ismert népművészeti motívum, a lovas huszár alakja látható. A kompozíciót az
MTV logója teszi teljessé. Az alkalmi bélyegző grafikáján az 50. évfordulót köszöntő jubileumi logo
található.
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