
A Csongrádió Szentes felé kacsingat 

Csongrád - Frekvenciát keres Csongrád rádiója, mert az eddigi mősorszolgáltató, a 
kecskeméti Gong Rádió a veszteségek miatt nem ragaszkodik a helyi stúdióban 
készülı napi 4 órás mősorhoz. Úgy tudjuk, a városvezetés a Rádió Szentes felé 
kacsingat. 

Egyelıre a 87,6-os rövidhullámú frekvencián fogható a 
Csongrádió, de korántsem biztos, hogy áprilistól is ezen 
a hullámhosszon lesz elérhetı a napi 4 órában 
jelentkezı helyi mősor. A bizonytalanságot egy 
közlemény váltotta ki, amelyet a kecskeméti Gong 
Rádió adott ki a hét elején. A kereskedelmi adó 
bejelentette, hogy február 15-étıl egységesítik 
mősorrendjüket, ami azt jelenti, hogy napi 24 órában a 
Gong Rádió mősora fog szólni, a helyi stúdiók 4 órában 
mőködtetett saját mősorai pedig megszőnnek. 
Nagykırösön, Solton, Kecelen és Gyömrın már 
elhallgattak a kis stúdiók, Csongrádnak viszont március 
végéig érvényes szerzıdése van a kecskeméti adóval. Utána azonban változhat a 
helyzet.  
 
A Gong Rádiónál nem árultak el részleteket a csongrádi városvezetéssel folytatott 
tárgyalásokról, de annyit megtudtunk, hogy a költségek töredékére sem volt elegendı 
az az összeg, amelyet az önkormányzat utalt a mősorszolgáltatónak. Azt is 
elmondták, hogy a helyi stúdiók saját bevételbıl nem tudták eltartani magukat, az 
anyacég volt kénytelen finanszírozni az egyre nagyobb veszteséget. Tavaly 4,8 millió 
forintot költött arra Csongrád, hogy saját mősorsávja legyen a Gongon. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– Ragaszkodunk ahhoz, hogy Csongrádnak legyen saját közszolgálati mősorsávja – 
jelentette ki lapunknak Bedı Tamás. A polgármester hozzátette, még folynak a 
tárgyalások, de váratlanul érte ıket a Gong bejelentése, amely Bedı szerint 
meglehetısen „sportszerőtlen" volt. Arra a felvetésünkre, hogy bizonyára az 
eddiginél több pénzt – információink szerint közel 10 milliót – kér a négyórás 
idısávért a Gong, Csongrád elsı embere nem akart reagálni, de azt megjegyezte: jó 
esély van rá, hogy megoldást találjanak, de nem feltétlenül Kecskeméten.  
 
Bár ennél többet nem volt hajlandó elárulni Bedı Tamás, más forrásból úgy 
értesültünk, hogy szentesi kollégájával, Szirbik Imrével vette föl a kapcsolatot 
rádióügyben. A Kurca partján napi 24 órában mőködik az önkormányzati adó, a Rádió 
Szentes, amelyet évrıl évre kevesebb pénzzel támogat a város. Tavaly 12 milliót 
kaptak, az idei büdzsétervezetben már csak 10,8 milliós városi forrás szerepel. Vagyis 
jól jönne némi pluszbevétel a Rádió Szentesnek is, de ez azzal járna, hogy mindennap 
pár órában jórészt csongrádi témájú beszélgetéseket, információkat közvetítene a 
Kurca-parti adó.  

Áprilistól lehet, hogy odébb kell tekerni.  
A szerzı felvétele
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