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ROSSZ HÍR 

Megalakult a Dclmagyarország Kft. Tagja i : e lap 
újságírói, a szerkesztőség dolgozóiból szerveződött Dcl-
magyarország Üjságíró Egyesület és a Dél-Francia 
Nice-Presse-Invest. (K) 

Most jó a 26-c 
Két levélből idézünk, á m 

több hasonló tar talmú tele-
fonhívást is közreadhatnánk. 
„Utolsó próbálkozásként 
önökhöz fordulok. Az ú j sze-
gedi átjátszó adó több bosz-
szúságot okoz, mint annak 
idején a szentesi. Két hete, 
hogy csak ritkán vagy egy-
általán nem kapunk képet, 
se hangot Újszegedről. Min-
den szóba jöhető illetékest 
végigjártam. A Gelkánál, 
az Elektromos Szövetkezet-
nél, a kábeltévénél csak a 
szaporodó reklamációkból, 
bejelentésekből következtet-
nek arra, hogy az adó „va-
lószínűleg'' elromlott. Egye-
dül a posta zavarvizsgáló 
üzeme „nyugtatott ' ' meg az-
zal, hogy a pestiek vagy a 
szentesiek állítólag javítják 
(?). Végeredményben senki 
nem tud sem.mit, legkevésbé 
az érdekelt néző. Felháborí-
tó ez a nemtörődömség. 
Egyetlen felelős személy 
sincs Szegeden, aki érdemi 
tájékoztatást adna az újság-
ban? Szentes sem vesz any-
nyi fáradságot, hogy infor-
málná a nézőket: mikor ja-
vítja, meddig javít ja az 
adót? A műsort nem ingven 
kapjuk, szeretnénk tudni ez 
az üzemzavar meddig tart, 
ikiküszöbölhető-e egyáltalán 
a hiba? Tájékoztassák az 
embereket, ne fosszanak meg 
bennünket a fnüsortól csak 
azért, mert önhibánkon kí-
vül az újszegedi adóra va-
gyunk rászorulva. Kérem, 
segítsenek, hogy hiteles, 
megnyugtató információhoz 
jussunk." 

* 

„Három-négy hete a 26-os 
csatornán esetenként nem 
jön a televízió l -es adása. 
Kaptam egy telefonszámot: 
26-222. Tv zavarszűrő hiva-
tal. Legalább huszonötször 
próbáltam velük telefonösz-
szeköttetést létesíteni, de 
csak egyszer vették fel a te-
lefont. Azóta hiába próbál-
kozom. Én balga, azt hit-
tem, hogy ez a zavarszűrő 
egy ü g y e l e t . . . Kérdésem: 
miután a posta szolgáltató 
üzem, ha nőm szolgáltat, 

s, de meddig? 
nem kell fizetni? Süketen, 
vakon sistereg a 26-os csa-
torna; ugrott a Delta, a Hét, 
a főműsor! Csak fizetünk 
„adók módjára". 

Mire ezek a sorok megje-
lennek, reméljük minden 
otthonban kifogástalanul ve-
hető a tv—1 adása. A szen-
tesi adóállomás tájékoztatá-
sa szerint ugyanis elhárítot-
ták az üzemzavart, amely 
valóban hetek óta sok bosz-
szúságot okozhatott nagyon 
sok nézőnek. A gyártó cég 
(BHG) és az üzemeltető, 
vagyis a szentesi állomás kö-
zösen javította az újszegedi 
átjátszót, amelyről tudni 
kell, hogy az automatikusan 
működik, azaz kezelősze-
mélyzet nélkül. Ám ez nem 
jelenti azt, hogy ne észlelnék 
nyomban a hibát, de a javí-
tásra akkor is idő kell. Eb-
ben az esetben több napot 
vett igénybe a munkalat . 
Előzetesen, vagy menet köz-
ben pedig azért nem tájékoz-
tat ták a nézőket, mert ga-
ranciát pillanatnyilag sem 
tudnak vállalni arra, hogy 
melyik napszakban, mikor, 
mennyi időre fordulhat elő 
adáskimaradás. Megeshet, 
hogy mire az információt ki-
adnánk, már nem is aktuális 
a nézők megértését, türelmét, 
kérni, mer t időközben elhá-
rították a hibát. Ezúttal per-
sze hosszabb türelmi időről 
volt szó, amely mégiscsak 
indokolja, ha utólag is a né-
zők megkövetését. A szentesi 
üzemigazgatóság lapunkon 
keresztül kér elnézést azok-
tól, akik a 26-os csatorna 
meghibásodása miat t az el-
múlt hetekben a tv—1 adá-
sát nem tudták venni. Kö-
zölték azt is, folyamatosan 
nyomon kisérik és ellenőrzik 
az adó működését és ha ész-
lelik a hibát, azonnal neki-
látnak elhárítani. Nem ha-
talmaztak ugyan fel rá, de 
bizonyára nem veszik zo-
kon, ha elárulom (nem tit-
kos), jómagam a 63/13-366-
os telefonszámon kaptam 
felvilágosítást az ügyben . . . 

G. E. 

Napi 200 ezer üveg Kőbányai Szegedről 
Gyenes Kálmán képösszeállítása 

Elhunyt dr. Mészáros Erzsébet 
Tragikus közúti baleset 

következtében váratlanul 
elhunyt dr. Mészáros Er-
zsébet főorvos. 

Húsz év óta volt a Sze-
gedi Véradó Állomás 
munkatársa és a szegedi 
véradók orvosa. Munkás-
ságának legutóbbi ered-
ménye, hogy Szegeden is 
bevezetésre kerül t a sa-
ját-vér transzfúzió. E 
módon több szívműtétet 
végeztek úgy, hogy idegen 
vérre nem volt szükség, 
mert a betegtől több alka-
lommal vért vettek, ame-
lyet mélyfagyasztással 
konzerváltak, és a műté-
tig akár fél éven á t tárol-
ták. 

A főorvosnő évek óta a 
véradók, a véradás kiváló 

szervezője volt. Példamu-
tatása, meggyőző elő-
adásai, az általa rendezett 
ünnepségek mind hozzá-
járul tak ahhoz, hogy Sze-
ged és Csongrád megye a 
véradók számaránya te-
kintetében messze megha-
ladja az országos átlagot. 
Az emberek megérzik a fe-
léjük á radó szeretetet és a 
véradók őszinte tisztelet-
tel, bizalommal fordultak 
hozzá minden problémá-
jukkal. 

Dr. Mészáros Erzsébet 
főorvos halála Szeged vá-
ros, a Szegedi Véradó Ál-
lomás, a szegedi véradók 
nagy vesztesége. Temetése 
augusztus 30-án, 11 óra-
kor lesz a szegedi Belvá-
rosi temetőben. 

Pillanatkép 

Zumm! 
A strandon -nem hord túl sok ruhát az ember, ne-

hogy e l fáradjon úszás közben a rengeteg göncben. Fő-
leg így van ez, mióta a monokini dívik, s fölváltotta az 
ehhez képest sztereokinit — hála Istennek, a kvadró 
változatot nem is ismerjük. 

E kevés cuccban csak úgy gyöngyözik az emberen a 
víz, testsúlya lecsökken, s hirtelen elkezd szomjazni, 
úgymond gyötri a szomjúság az elsivatagosodó nyárban. 
Sör vagy kóla, mindegy, még a „buboréklovas" kris-
tályvíz sincs kizárva. De hogy' állunk az éhséggel? 
Éhezünk? 

Nem, nem. Egy apa mégis. Előbb átöleli f iacskáját : 
— Gyere, elmegyünk a büféhez! 
— Nem vagyok szomjas, apu. 
A férf in látszik, hogy „bevágott" egy kicsit. 
— Nem inni, enni megyünk. 
— De. apu, ón éhes sem vagyok. 
— Jössz, és kész gurul be a férfi. 
— De móndom, hőgy én nem akarók . . 
Zummmm! — azaz recefice burn-bum-burn! 
A füles után csak úgy tömte magába szegény gye-

rek a s t rand gombás meleg szendvicsét. Aztán ú j ra az 
apa: 

— Kérsz még egyet, f iacskám? 
P. Sz. 

Jelentősen mérséklődik a meleg 
Keleten csak lassan csökken a felhőzet, ott meg 

előfordul zápor, zivatar. A szél fokozatosan mindenütt 
északnyugatira fordul, megerősödik, helyenként viha-
rossá fokozódik. A hőmérséklet reggel i3—18, délután 
23—28 fok között vaJószinű. 

Lavinaveszély a körúton 
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KENYÉRSZEGÉS 
PUSZTAMÉRGESEN 

A Kereszténydemokrata 
Néppárt kenyérszegő ünnep-
séget rendez vasárnap Pusz-
tamérgesen, amely délelőtt 
tíz órakor szentmisével és 
az újkenyér megszentelésé-
vel kezdődik, majd 11 óra-
kor Hasznos Miklós, a 
KDNP országgyűlési képvi-
selője tart ünnepi beszé-
det. 

SZEGEDI ERDÉLY KÖP 

A szegedi Erdélyi Kör 
sá t ra t állít augusztus 20-án 
az ópusztaszeri emlékpark-
ban, ahova e lvá r ja a kör 
tagjait és pártolóit. A sze-
gedi autóbuszállomásról reg-
gel hét órától a Tisza Vo-
lán különjára tokat indít a 
helyszínre. 

Egy, már használhatónak 
tűnő fantomképet s ikerült a 
rendőrségnek készítenie a r -
ról a férfiról, aki július 31-
én a Mokrini utcában és 
augusztus 14-én a Bagoly 
utcában- követett el Késes 
rablást A fényképen imi-
tált f iatalember személy-
leírása: 25-30 éves, 175-180 
centiméter magas, sportos 
testalkatú, fekete hajú, fe -
hér börű, de napbarnított , 
arca sima és kerek, fogazata 
ép, szeme barna, közepes 
nagyságú, or ra egyenes és 
közepes nagyságú. Ruháza-
ta: (első esetben) fekete szí-
nű répa szabású nadrág, 
fekete börböl készült bele-
bújos félcipő, fehér, rövid-
ú j jú póló, melynek mell ré-
szénél egy piros és egy kék 
vízszintes csík díszlett. A 
csikók között az egyik olda-
lon apró háromszogek lát-

hatók. A második esetben: 
világosszürke, vékony vá-
szon, bővebb szárú nadrá-
got, világos színű róvid-
új jú, bal oldalán nagy zse-
bes inget, sötét színű övet és 
sötét színű zárt cipőt viselt. 

A robotkép, illetve a meg-
adott személyleírás és ruhá-
zatok alapján, ha valaki 
felismerné, akkor értesítse a 
szegedi rendőrkapitánysá-
got a 07-es telefonszámon. 

» 


