
25 milliós kérdés a talpon maradásért 

Szentes - Veszteséges volt az önkormányzati hetilap Szentesen, de az ügyvezetı 
szerint stabil a helyzete. A magán-televízió viszont azt állítja: támogatás nélkül 
nem marad fenn, 25 millióra lenne szüksége. A városatyáknak pénteken 
dönteniük kell mindkét médium sorsáról.  

Hónapok óta kérdéses a Kurca-parti városban a helyi 
újság, a Szentesi Élet sorsa, de két nappal az egész 
éves mőködést befolyásoló testületi döntés elıtt még 
nem látszik a végleges megoldás. Hasonlóan a többi, 
önkormányzati tulajdonban álló céghez, a lap is 
benyújtotta idei üzleti tervét. Külön anyag taglalja a 
helyi médiumok szerepvállalását és a város részérıl 
elvárt támogatást. 
 
Utóbbi témakörben a helyi közvéleményt az 
foglalkoztatja, hogy míg az írásban nem található a 
lap mőködését segítı önkormányzati forrás, addig az 
egyesületként mőködı és a testületi üléseket havonta közvetítı Civil Televízió – 
amelynek felelıs szerkesztıje egyúttal a város médiareferense – 25 millió forint 
megszavazását kéri a döntéshozóktól.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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– A helyi újságot kiadó Média kft. nem kért támogatást, az ügyvezetı úgy véli, a 
reklámszerzıdésekbıl fenntartják magukat – fejtette ki a testületi anyagot jegyzı 
Mihály Béláné, a mővelıdési iroda vezetıje. – Jelentıs veszteségeket hoztunk át 
tavalyról, de ha a 2012-re prognosztizált adatokat nézzük, életképes lesz az újság – 
reagált az ügyvezetı, Besenyei Gábor, aki korábban a már megszőnt, szintén városi 
tulajdonban álló Rádió Szentest is irányította. A cég helyzete stabil, írja az ügyvezetı 
az üzleti terv végén. Információink szerint azonban a lap munkatársai eljuttattak egy 
dokumentumot a képviselıkhöz, amelyben az áll: a megcélzott reklámbevételek 
túltervezettek. A döntéshozók bizonytalanságát a Szentesi Élet sorsát illetıen az is 
alátámasztja, hogy – bár az ügyvezetı szerzıdése csak szeptemberben jár le – abban 
a javaslatban, amely a társaságok vezetıinek idei díjazását fejtegeti, mind a személy 
megnevezése, mind pedig a kiadásra vonatkozó számadatok helye üresen áll.  
 
– Nem tudom, mikor hoznak személyi döntést, semmilyen információm nincs ezzel 
kapcsolatban – mondta Besenyei Gábor. Úgy tudjuk: a pénteki ülésig mindegyik 
bizottságnál napirendre kerül a két médium ügye. A 25 milliós támogatási kérelem 
információink szerint meglepte a városatyákat. Arra a kérdésre, hogy a 
költségtakarékosság okán esetleg megpályáztatják-e az ülések közvetítésének jogát, 
a megkérdezettek azt mondták: nem hallottak ilyen tervrıl.  

Veszteséges volt az önkormányzati hetilap Szentesen. 
A szerzı felvétele.

A rovat legfrissebb cikkei 

Diploma, külföldi munka - Soproni 
diákok a terveikrıl

A nyitóoldal témái 

Elúszott az elıdöntı: 
Magyarország-Szlovénia 30-32
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Tavaszi fesztivál nemzetközi sztárokkal Gyırött

Kiraboltak egy gyıri pékséget - elmenekült a rabló

A multikkal még nem tárgyaltak az az Erzsébet-utalványról

Határátkelık nyílnak: Röszkén a régi, Ásotthalmon új 

hirdetés 

10 alkalmas fitnesz 
bérlet 2.950 Ft-ért 
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