
Három tévé már online mősort is ad 

Szeged - Fontosnak tartják a megyében mőködı helyi televíziók, hogy internetes 
oldalukon is elérhetıvé tegyék mősoraikat. A gyakorlat azonban eltérı: a szegedi 
városi tévé, a szentesi Civil tévé és a makói tévé adása online is nézhetı, míg a 
többiek egyes mősorai archívumból tekinthetık meg. 

Szemmel láthatóan fontosnak tartják a megyében 
mőködı helyi televíziók, hogy adásaik vagy egyes 
mősoraik az interneten is nézhetık legyenek. A Szegedi 
Városi Televízió mősora 2005 júliusa óta online 
nézhetı, azaz aki ellátogat weblapjukra, az éppen 
sugárzott mősort láthatja. Ugyancsak élı mősorral van 
jelen a Makói Városi Televízió a neten, illetve a 
szentesi Civil tévé. 
 
A szegedi Telin weblapján az egyes mősorok utolsó 
három adása látható, míg a Csongrád Televízió híradóit 
a kíváncsiak akár 2008 januárjáig visszakereshetik, és a 
tévé más mősoraiból is bıven lehet szemezgetni. Donka Ferenc, a tévé vezetıje 
elmondta: másfél éve minden egyes híradót feltöltenek weblapjukra, és egyéb 
mősoraikat is elérhetıvé teszik, hogy aki esetleg lemaradt valamelyikrıl, itt 
megtekinthesse. Adataik szerint a világ 38 országából nézték már meg mősoraikat. A 
2007. szeptember 1. óta mőködı szegvári Kurca tévé mősorai közül az Agrárpercek 
címő mezıgazdasági mősor adásai láthatók a világhálón. Mint azt Gémes László 
polgármestertıl, a tévét mőködtetı egyesület vezetıjétıl megtudtuk: terveik közt 
szerepel az online közvetítés feltételeinek megteremtése. 
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A csongrádi tévé mősorai az interneten is elérhetık. 
Fotó: Tésik Attila
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Szintén fejleszteni akarja weboldalát a Vásárhelyi Városi Televízió, amely az utóbbi 
idıben eddigi megjelenésén is jelentısen változtatott. Honlapjukon jelenleg csak két 
videó található: Lázár János polgármester parlamenti felszólalása, illetve az Algyı–
HFC futballmérkızés összefoglalója. Illés Béla, a tévé vezetıje elmondta: tervezik a 
videotartalom bıvítését, így a különféle mősorok 5–10 perces, érdekesebb részletei 
kerülnének fel a tévé honlapjára. 
 

Munkában az operatır. A vásárhelyi tévé adása még 
csak sugárzásra készül. Fotó: Tésik Attila
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