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Elhunyt Koncz Rózsa, főszerkesztő, producer

Már egyikünk sincs velünk: Koncz Rózsa és Bálint György Gyurka bácsi 100. születésnapi
ünnepségén
Fotó: családi archívum

A rendszerváltás idején kezdett televíziózással foglalkozni Kaposváron. Később Práger György
oldalán rengeteg agrárműsor készítésében vett részt szerkesztőként, riporterként, majd
felelős szerkesztőként. Később agrárműsorok főszerkesztőjeként és producereként járta
csapatával Magyarországot.
A TV2 Faluvilág című műsorának készítésében annak 1997-es indulásától meghatározó szerepet
töltött be. A kereskedelmi csatornán ez a napi agrárhíradó volt a leghosszabb ideig futó közszolgálati
műsorelem.
Fontosabb műsorai: Kapos Televízió és Kapos Rádió: szerkesztő-riporter, ATV, Agráresték:
szerkesztő, TV2, Faluvilág: riporter-felelős szerkesztő-főszerkesztő-producer, Echo Tv, Vidéki Mozaik:
főszerkesztő-producer
Nyugdíjba-vonulása után családja körében az írás felé fordult, novellái a Holnap Magazinban, illetve
több antológiában jelentek meg.
A TV2 Faluvilág egykori csapata így emlékszik rá: „Ugye viccelsz? Az nem lehet, hogy te nem
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vagy! Az igazi emberi nagyság abban mutatkozik meg, hogy hányan és hányan hallgattak a
szavadra, kérték a segítségedet. Sok embernek hiányzol most és hogyha ezt mind összeadjuk
kirajzolódik egy életmű mosolyokból, humorból, beszélgetésekből, emlékekből. A TV2 Faluvilág
csapatát tyúkanyóként fogtad össze és soha nem szűnő lelkesedéssel jártad be az
országot, háttérből is folyamatosan segítve a munkát. Mindig nagyra becsültük, ahogy
minden nehézséget legyőzve mindig kerested, hogy miképpen tartsd egyben a kereskedelmi
televíziózás kezdetén alakult csapatodat, amely mindannyiunk kedvenc munkahelye volt. Szakmai
munka mellett barátságok, sőt szerelmek szövődtek a közös munkának köszönhetően. Foggalkörömmel harcoltál a műsor megszűnése után is, hogy a stáb együtt maradjon és más csatornán
dolgozva mutathassuk be, hogy milyen az élet a vidéki gazdaságokban, hogy milyen szabályozások
érintik és milyen támogatások segítik a mezőgazdaságból élők munkáját. Köszönjük, hogy
ismerhettünk és veled dolgozhattunk! Elmentél, de itt vagy velünk, bennünk, mert az nem lehet,
hogy te nem vagy.”
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