
Köddé válik a Rádió Szentes 

Szentes - A Rádió Szentes nem indult a médiahatóság frekvenciapályázatán, a 
város hamarosan elveszíti saját tulajdonú médiumát. 

Tíz rádiós médiaszolgáltatási lehetıségre vonatkozó 
pályázati felhívást tett közzé a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság Médiatanácsa. A vidéki 
frekvenciák esetében szeptember 14-éig lehetett 
beadni a pályázatokat. Az önkormányzati kézben lévı 
Rádió Szentes hétéves engedélye már január 26-án 
lejárt, két alkalommal ideiglenes hosszabbítást 
kértek. A pályázat sikerességében – mint minden 
hasonló esetben – a város nem lehetett biztos, hiszen 
a tavaly év végén íródott üzleti tervben már kitérnek 
arra: a tulajdonosnak át kell gondolnia, hogy 
amennyiben nem sikerül frekvenciaengedélyt nyerni, 
miként kívánja a kft.-t tovább mőködtetni. A bizonytalanság ellenére január 1-jétıl a 
rádió felügyelete alá utalták a szintén önkormányzati tulajdonban lévı helyi 
hetilapot, a Szentesi Életet. A stúdió munkatársai szeptember 14-én úgy tudták, a 
rádió ügyvezetıje, Besenyei Gábor a fıvárosba utazott, hogy benyújtsa a pályázatot. 
A Médiatanács honlapján közzétett nyilvános adatok alapján azonban a Rádió Szentes 
106,1 MHz-es frekvenciájára mindössze két vállalkozás jelentkezett: a Szentes, Jókai 
utca 12.-ben bejegyzett és nemrégiben alakult Kultúr-Média Kft., illetve a budapesti 
Csurgói út 22–32.-ben székelı Life Essence Kft. A hatóság októberben hirdeti ki a 
nyertest. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás
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– Rádiós frekvenciára önkormányzatok, illetve önkormányzati tulajdonban lévı cégek 
nem pályázhatnak, így a Rádió Szentes Nonprofit Közhasznú Kft. sem. Egy ideig ez 
nem volt számunkra egyértelmő, de a médiahatóság válaszai nyilvánvalóvá tették 
számunkra. Elıkészületeket tettünk, de az anyag már nem készült el. A rádiózás 
jövıje természetesen foglalkoztatja a várost, a nyertes pályázóval reményeink 
szerint megtaláljuk az együttmőködés lehetıségét. Arról nem mondott le a város, 
hogy jelen legyen az éterben – tájékoztatott Csorba Gyula, az önkormányzat 
médiafelelıse. Megosztottuk vele azt az információt, amely szerint a testület 
októberi ülésén napirendre kerül a rádió ügye, ezt azonban nem tudta megerısíteni. 
 
Természetesen szerettük volna megkérdezni Besenyei Gábort is, de határozottan 
elzárkózott a nyilatkozat elıl. Hasonló elutasításban volt részünk a szentesi aspiráns 
cég – más vállalkozásaiban már sikereket elért – ügyvezetıje részérıl is. 

Kapcsolódó cikkek 

Mősorszolgáltatási engedélyek: a Rádió 88 már hosszabbított, a Rádió Plusz még nem 
Több százan őzték Vogát és Bochkort  

A lakat még csak a rácsra akasztva. A Rádió Szentes nem indulhatott a 
frekvenciapályázaton.  

A szerzı felvétele
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A rovat legfrissebb cikkei 

Életveszélyes áramütés ért két 
férfit Mosonmagyaróvár közelében

Gyırben nyitotta meg elsı regionális irodáját a PwC

Megkezdıdtek a Nagycenki Széchenyi István Emléknapok

A nyitóoldal témái 

Gyalogosokat akart elızni, 
kamionnal ütközött - galériával

Kitüntetéseket vett vissza a Fıvárosi Közgyőlés

Börtön elıl bujkált: egy évet élt a fáskamrában a körözött 
férfi

hirdetés    

Palócok, 
ıslábnyomok, 
pampuska… Kíváncsi 
többre is? 
Kattintson! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Minden
hónap 
küzdelem
könyvelőjével?

Minden hónap 
küzdelem 
könyvelıjével? 
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