
Amatır tévésekbıl profi stáb 

Szentes - Idén ünnepelte 5. születésnapját a szentesi Civil Tv, amely egyedi 
módon önfenntartó mősorszolgáltatóként mőködik. A fıszerkesztıi székbe a 25 
éves Sinka Henrietta került, aki a kezdetektıl az amatırök alapította tévénél 
dolgozik. 

Szegváron indult a kezdeményezés, aztán kis idı 
múltán Szentesen is felismerték, hogy érdemes az 
amatır mősorkészítık mögé állni – így nıhette ki 
magát a ma már naponta 15–20 perces híradóval, 
hétvégén magazinmősorokkal jelentkezı, élı 
közvetítéseket sugárzó Civil Tv, amely a kistérség 
legfıbb elektronikus médiuma lett. Kezdetben 
havonta egy, majd kettı, néhány hónap után pedig 
heti összeállítással csalogatta a nézıket az idén 5 
éves televízió. Az is újdonság volt, hogy jó darabig 
mindezt senki nem honorálta, a riporterek és az 
operatırök kedvtelésbıl készítettek mősort. Jelenleg 
6 fıt foglalkoztat a tévét mőködtetı Szegvárért Közösségfejlesztı Egyesület, és több 
külsıs is dolgozik nekik. Akik a fizetett stáb tagjaivá váltak, legalább fél évig – de 
volt, aki tovább – ingyen dolgoztak a Civil Tv-nek. 
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Arra sem lehet sok példát találni, ahogy fenntartja magát ez a kistérségi 
mősorszolgáltató. A megye nagyobb városaiban mőködı helyi televízióknak leginkább 
az önkormányzat a támogatójuk, a Civil Tv-nél viszont ez másképp van. Idén például 
mintegy 18 millióból gazdálkodhat a tévé, de csak 3 millió származik a szentesi 
önkormányzattól, a többi pénzt pályázati forrásokból, egyéb támogatásokból, 
kommunikációs megbízásokból és hirdetésekbıl győjtötték össze. Az évek során be 
tudták rendezni stúdiójukat, a legújabb – egymilliós – fejlesztésnek, két speciális 
kamerának pedig a testületi ülések nézıi örülhetnek. 
 
– Hogy a biztonságos mőködéshez szükséges anyagiakat elıteremtsük, külön kellett 
választani a mősorkészítést és a menedzselést – nyilatkozta lapunknak a fıszerkesztıi 
széket nemrég elfoglaló Sinka Henrietta. A 25 éves hölgy a kezdetek óta a Civil Tv-nél 
dolgozik, ahová tanára, Gellérfy László irányította. A hamarosan pedagógusként 
diplomázó televíziós szerint meg kell ırizni a Civil Tv fiatalosságát és nyitottságát, 
mert eddig is ez volt sikerük záloga.  

Sinka Henrietta (balra) a kezdetek óta a Civil Tv-nél dolgozik, nemrég fıszerkesztı lett. 
A szerzı felvétele
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