
Holnaptól rádió nélkül marad Szentes 

Szentes - Ma még van frekvenciaengedélye a Rádió Szentesnek, holnap már csak a 
csöndet hallgathatják a hallgatók. A médiummal egy kft.-t alkotó helyi újság 
sorsáról is hamarosan dönteni kell.  

Ma éjfélkor lejár a frekvenciaengedélye, így a 106,1 
MHz-en örökre elhallgat az önkormányzati 
fenntartású Rádió Szentes. Megírtuk: az elkészült 
pályázati anyagot a stúdióvezetı, Besenyei Gábor 
nem adta be idıben, a másik két aspiráns, a szentesi 
Kultúr-Média Kft. és a budapesti Life Essence Kft. 
anyagáról pedig még nem döntött a Médiatanács. A 
szeptemberi képviselı-testületi ülésen szóba került, 
hogy két alkalmazottnak, aki munka nélkül marad, a 
város segít „házon belül" elhelyezkedni. Az elmúlt 
hónapokban a rádió már csak ideiglenesen 
hosszabbított passzusokkal mőködött. Ez a lehetıség 
továbbra is fennállna, ameddig a nyertes pályázó nem kezdi el sugározni adását, a 
város azonban most nem élt ezzel. 
 
– Úgy gondoltuk, talán két hétig mőködhetett volna a Rádió Szentes, már nem 
akartunk pénzt áldozni az ideiglenes engedélyre – indokolt Szirbik Imre polgármester. 
– A két alkalmazottal nemrégiben megbeszélést folytattam, nem kecsegtettem ıket 
semmivel. A nyertes pályázóval majd megpróbáljuk a megfelelı együttmőködést 
kialakítani, de ameddig nem ismert a cég, és hogy milyenek a feltételek, nem 
mondhatok semmi pontosabbat. 
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A rádió megszőnése a város másik önkormányzati fenntartású médiumára, a Szentesi 
Élet címő hetilapra is hatással lesz. Még egy éve sincs, hogy az újságot és a 
mősorszolgáltatót egy társasággá olvasztották össze, a stúdió vezetıje volt egyben a 
lap fıszerkesztıje is. A városházán így a helyi kiadvány sorsáról és a fıszerkesztı 
személyérıl is dönteni kell. A kérdésben a polgármester sem tudott kielégítı választ 
adni, mindössze annyit válaszolt: a stúdióvezetıt irányító pozícióban nem tudja 
elképzelni, más munkakörben azonban esetleg igen. Besenyei Gábor érdeklıdésünkre 
elmondta: a kft. sorsával és az ı további tevékenységével kapcsolatban is sok a 
nyitott kérdés, a döntéseket a képviselı-testületnek kell meghoznia. Úgy tudjuk, a 
részleteket az újság alkalmazottai sem ismerik. A rádió újjáéledésének egyetlen 
esélye, ha a közeljövıben sikeresen indul azon az egyelıre csak tervezett pályázaton, 
amelyet a 95,7 MHz használatáért írnak ki.  

Már csak órák vannak hátra a Rádió Szentes életébıl a 106,1 MHz-en. 
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