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Alig egy héten belül két vitorlázórepülőgép-baleset történt Szegeden 

Ketten szörnyethaltak 

A légi balesetben szereplő másik gép sérült törzzsel is szerencsésen landolni tudott. Fotó: Gyenes Kálmán 

Folytatás az 1. oldalról 

A másik, KA-7-es típusú vitorlá-
zógépet tavaly novemberben 
vizsgálták át teljes körű műszaki 
ellenőrzésen, azaz mind a kettő 
jó műszaki állapotban szállt fel. 

Szakértők szerint a két szeren-
csétlenül járt pilótának csak ak-
kor lett volna esélye a túlélésre, 
ha az ütközés után azonnal kiug-
ranak a gépből és ejtőernyővel ér-
nek földet. A spirálban zuhanó 
repülőben ugyanis olyan terhelés 

hat a pilótákra, hogy szinte lehe-
tetlen elhagyniuk. Egyébként az 
oktató is megkezdte kioldani a 
biztonsági övét, ám ő már nem 
tudott kiugrani a gépből. 

Alig egy héten belül ez már a 
második légi baleset Szegeden. 
Korábban ugyancsak oktatórepü-
lés közben vétettek hibát a piló-
ták, oktató és tanuló. Túl alacso-
nyan kezdték el a leszállást és 
nem jutottak el a repülőtérig. Az 
elhibázott manőver közben a fu-
tópályát övező árok szélébe csa-

pódott a szintén Góbé típusú 
gép. Bár a repülő törzse teljesen 
összetört, az oktató és a tanuló 
könnyebb sérülésekkel ki tudott 
szállni a gépből. Az akkori bal-
eset szemtanúja volt egyébként 
az a rendkívül tapasztalt, „D" pi-
lótavizsgával rendelkező férfi, 
aki most azt a gépet vezette, 
amely az ütközést követően még 
sérülten is landolni tudott. 

A Polgári Légi Biztonsági Szol-
gálat és a Polgári Légi Közlekedé-
si Hatóság is vizsgálja az ügyet, 

Húszmillióval nő havonta 
a szentesi kórház adóssága 
Jelenleg havonta húszmillió forinttal nő a szen-
tesi kórház adóssága - hangzott el a megyei 
közgyűlés csütörtöki ülésén. Hétfőn kórházi ér-
tekezletet tartanak a közgyűlés vezetői és az 
adósság kezelésével megbízott cég szakemberei. A 
megoldás a jelek szerint a dolgozók pénztárcáját 
is érinti. 

Májusban, rendkívüli ülésen tárgyalja meg a 
Csongrád megyei közgyűlés azt a javaslatcsoma-
got, amely a szentesi kórház adósságának kezelésé-
ről szól. Az intézmény gazdasági helyzetének kon-
szolidálásával megbízott Citifund Kft. azonban 
már most megfogalmazott néhány kérést, melyek-
ről a csütörtöki ülésen tárgyaltak a megyei képvise-
lők. Az ülés előtt néhány nappal kiosztott előter-
jesztésről szólva Baláspiri Csaba, a konzervatív 
frakció tagja azt mondta, nincs oka vitatni a szen-
tesi kórház gazdasági helyzetét felmérő jelentés 
számait, ám aggályosnak tartja, hogy olyan jogkö-
rökkel ruházzák fel a Citifund Kft. által javasolt 
szakembert, dr. Borzi Mártát, a csepeli kórház ko-
rábbi igazgatóját, amely lehetővé teszi, hogy sze-
mélyi változásokkai, létszámleépítéssel kapcsola-
tos döntéseket hozzon. Baláspiri szerint nem lenne 
jó, ha a közgyűlés hozzájárulna a kórházban dolgo-
zókra vonatkozó kollektív szerződés felfüggesztés-
éhez, ahhoz, hogy bizonyos juttatásokat ne fizesse-
nek ki nekik. Mert bár valóban nehéz helyzetben 
van a kórház, nem lenne jó, ha a vétlen dolgozók-
kal fizettetné meg a fönntartó az adósságkezelés 
árát. Bartha László, a konzervatív frakció vezetője 
azt mondta, azért sem tudnak közösséget vállalni a 

közgyűlés vezetésével ebben a kérdésben, mert az 
MSZP-s irányítású pénzügyi bizottság választotta 
ki a helyzetet kezelő céget. A Citifund ügyvezető 
igazgatója, Pa tó Gábor leszögezte: ha a közgyűlés 
nem tart igényt a munkájukra, azonnal abbahagy-
ják. Azt mondta, a szentesi kórház adóssága ha-
vonta húszmillió forinttal nő, annak következté-
ben, hogy bár az orvosok elvégzik a kezelést a szak-
ma szabályainak megfelelően, ezek rögzítése nem 
mindig történik meg és így nem érkezik a finanszí-
rozás. Azt is megállapították, hogy budapesti vi-
szonylatban is sokat költenek az intézményben 
gyógyszerekre. Személyi változásokra pedig szük-
ség van abban az intézményben, amelyben jó né-
hány megfáradt ember is irányít, amelyet most újra 
fel kell építeni, illetve gazdaságossá kell tenni, an-
nak érdekében, hogy az állami támogatással induló 
konszolidáció valóban elérje a célját. Hozzátette: a 
mostani helyzetben a törvény egyébként is lehető-
vé teszi a Citifundnak, hogy fölfüggessze a kollek-
tív szerződést és erre szükség is lehet a megoldás 
érdekében, mert olyan kifizetésekről is szó van, 
amelyek törvénytelenek. Frank József, a közgyűlés 
elnöke a javaslat elfogadását kérte. Szirbik Imre 
szentesi polgármester azt mondta, dr. Borzi Mártát 
humánus szakembernek ismerte meg, s módosító 
javaslata nyomán Baláspiri Csaba és a konzervatí-
vok is elfogadták az előterjesztést. Megállapodtak 
abban is, hogy a közgyűlés vezetői és az egészség-
ügyi bizottság tagjai folyamatosan tájékozódnak a 
Citifund munkájáról, hétfőn pedig együtt vesznek 
részt a kórházi értekezleten. 
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az esetet katasztrófának minősí-
tették. 

A tragédia körülményeit a 
rendőrség is vizsgálja, de még 
nincs eredmény - nyilatkozta la-
punknak vasárnap délután Bá-
rány Zoltán, a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság ügyeletes 
szóvivője. Podolcsák Andrástól, a 
Szegedi Repülőtér vezetőjétől 
megtudtuk, a vizsgálat idejére 
sem függesztették fel a vitorlázó-
repüléseket Szegeden. 

K.B. 

Csökkenhet 
a közös 
költség 
Az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület (OFE) szerint a társas-
házi közösségek számára csök-
kenthető lenne a költség, ha a 
közös képviseletet vállalkozás-
ban ellátó közös képviselők ké-
rik a tárgyi adómentességet, 
amire utoljára hétfőn, április 
28-án van lehetőségük. A gya-
korlatban az idén 25 százalék-
kal, az áfa mértékével csökken-
teni lehetne a közös költségnek 
a képviselő díjazását fedező ré-

A magyar 
misszió 

PANEK SÁNDOR 

Hogy véget ért-e az iraki háború vagy sem, azt még nem tudni, de 
a magyar parlamenti pártoknak dönteniük kell, küld-e az ország 
békefenntartó csapatot Irakba. Csak az biztos, hogy az amerikai 
katonai fölény meghozta eredményét, az iraki rendszert felszá-
molták, de a tömegpusztító fegyvereket, amelyek veszélyére hi-
vatkozva a nemzetközi szervezeteket mellőzve indult a háború, 
sehol nem találják. Van viszont etnikai felfordulás Irakban és az 
érdekek felfordulása a világpolitikában, amelyek közül egyik sem 
kedvez a döntés előtt álló Magyarországnak. 

Honnan is érkezett a felkérés?A NATO-tól nem, mert a NATO 
berkeiben még arra nézve sem sikerült közös álláspontra jutni, 
hogy a nemzetközi törvényekkel összhangban volt-e az Irak elle-
ni támadás. Az Egyesült Államok most üzenget Franciaország-
nak, hogy visszaszorítja az atlanti szervezetben, és üzenget azok-
nak a háborút ellenző szövetségeseknek, mint Németországnak, 
amelyeket nem tud nélkülözni egy Amerika dominálta NA-
TO-ban, hogy el lesz felejtve az incidens. Az ENSZ-től még kevés-
bé jöhetett, hiszen a világszervezetet teljesen megfosztotta jelen-
tőségétől az amerikai katonai siker. A felkérés az amerikai nagy-
követségen át az Egyesült Államoktól érkezett, és amerikai érde-
keket tükröz. Félő, hogy a magyar misszió küldésének jelenleg 
kevésbé a tényleges iraki békefenntartásban, hanem ismét csak 
az Európában alkalmazott amerikai szalámitaktikában lenne 
szerepe. 

Ha történetesen Magyarországnak lenne lehetősége elvszerúen 
dönteni, akkor a békefenntarásban való részvétel fejében biztosí-
tékokat kérne arra nézve, hogy az Egyesült Államok a katonai 
győzelem nyomán önkorlátozást tanúsít, és nem avatkozik bele 
az Európai Unió konszenzusos külpobtikájának kialakításába. Ez 
persze utópia; Washington jó alkalmat lát az új uniós alkotmány 
kapcsán a francia-német tömb és a kisebb országok közötti vita 
mérgesítésére. Nincs álnokabbul kreált ellentét, mint a Vén Euró-
pa-Új Európa páros, amelynek semmi köze Európa történetéhez. 
Magyarország kényszerhelyzetben sodródik e két agyalágyult ki-
fejezés között, miközben a budapesti amerikai nagykövetségen 
sajnálják, hogy az amerikai nép alapvető értékei vonódtak két-
ségbe a magyar emberek szemében. Szakasztott ugyanez a jelen-
ség játszódott le az orosz értékekkel annak idején, mert az embe-
rekben történelmileg kialakult a belső szuverenitás, ha ilyen tor-
zulásokkal jár is. 

De tegyük fel, hogy a magyar politika igent mond a misszióra. A 
magyar egység megérkezik Irakba, és jó esetben humanitárius 
feladatot kap. A hírek szerint egy etnikai határövezetbe kell men-
nie Észak-Irakba, a kurd többségű terület és a síita muzulmánok 
lakta terület határára, ahol a 30 százalékos kisebbségben élő szu-
niták is megtalálhatók. Mindhárom népcsoportnak külön-külön 
is ellentéte van egymással: a kurdok és a szuniták nem akarnak 
vallási államot, a síiták és a szuniták nem akarnak Kurdisztánt, a 
kurdok és a síiták gyűlölik a Szaddám-párt vezetőit adó szunitá-
kat. Ide kellene 300 magyar, hogy béke legyen. 

A magyar parlament jelenleg egyetlen módon hozhat a magyar 
érdekeknek megfelelő döntést: ha nem dönt. Megvárja, amíg az 
ország hatáskörén teljesen kívül eső háború befejeződik, és 
egyensúlyba jut az a kérdés, hogy a magyar jövő számára fontos 
szervezetek, elsősorban az Európai Unió, miiyen álláspontot ala-
kít ki. 

Légzőszervi betegség előfordul Vásárhelyen a szárnyasok között 

Nincs baromfivész 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

A baromfiinfluenza, mely Belgi-
umban már sok gondot okozott, 
veszélyezteti a megye aprójószá-
gait is, ezért a hétvégén konzul-
tációra Vásárhelyre hívták az ál-
latorvosokat - értesült lapunk. 
Ezt az információt cáfolta dr. Szi-
geti Sándor megyei főállatorvos. 
Elmondta: semmilyen, a barom-

fiállományt érintő, aggodalomra 
okot adó betegségtől sem kell tar-
tani. Vásárhelyen néhány kis-
üzemben egy vírusos betegség, a 
gumboró ütötte fel a fejét, azon-
ban ez minden tavasszal előfor-
dul, ezért nincs ok pánikra -
hangsúlyozta a főállatorvos 
újabb kérdésünkre válaszolva. A 
baromfik légzőszervét és im-
munrendszerét megtámadó ví-

rus terjedése itatásos vakciná-
zással kiválóan kezelhető. A főál-
latorvos azt is elmondta, hogy ez 
a betegség nem tartozik a beje-
lentési kötelezettség alá. 

További érdeklődésünkre más 
forrás nem kívánta sem megerő-
síteni, sem pedig cáfolni a ba-
romfiinfluenzáról és az állator-
vosi tanácskozás összefüggéséről 
szóló híresztelést. 

Fúvószenekarok találkoztak a szentesi díszkútnál 

Európa-parti a strandon 
A szentesi önkormányzat mint-
egy 460 millió forintot költött a 
ligeti strandfürdő felújítására. 
Hivatalosan április 30-án, szer-
dán Pál Béla államtitkár adja át 
a ligeti uszodát a közönségnek. 

Állami, területfejlesztési és saját 
források felhasználásával meg-
közelítőleg 460 milló forintot 
költött a város a szentesi strand 
felújítására. A beruházás csak-
nem teljesen befejeződött és Pál 
Béla turizmusért felelős állam-
titkár avatja fel szerdán délután 
1 órakor az uszoda új medencéit, 
öltözőit és kabinsorát. Az Euró-
pa-parti nevű kétnapos program-
sorozat illeszkedik ahhoz a 
nyolcéves hagyományhoz, ami a 
munka ünnepét megelőző estét 

teszi emlékezetessé az időseb-
beknek és a fiataloknak. A rend-
szerváltozás előtti időkben tö-
megeket vonzott Szentesen a 
május l-jét megelőző estén a 
lampionos felvonulás. A város 
vezetői most is ilyen sétára hív-
ják a helybelieket este 8 órára a 
Luther téri díszkúthoz. 

De ezt a programot még meg-
előzi a városi könyvtárban 2-kor 
kezdődő tanácskozás a térség 
polgármestereinek részvételével. 
Ezen a rendezvényen Pál Béla ál-
lamtitkárral elemzik majd az 
idegenforgalom helyzetét a régi-
ónkban. Az Európa-parti kereté-
ben délután fél 4-kor nyílik meg 
a művelődési és ifjúsági házban 
az Ezeréves örökségünk, avagy 
Csongrád megye hozománya cí-

mű fotókiállítás. A válogatást 
Marosvári Attila, a megyei köz-
gyűlés alelnöke ajánlja az érdek-
lődők figyelmébe. A lampionos 
felvonulás előtt, fél 6 órától talál-
kozik a díszkútnál a megye jó né-
hány fúvószenekara és mazso-
rettcsoportja, hogy Mihály Béla 
szentesi karnagy vezetésével eu-
rópai uniós show-műsorral szó-
rakoztassa a publikumot. Fenyő 
Miklós és az Inflagranti együttes 
közreműködésével rendezik meg 
este fél 9-től az utcabált az ifjúsá-' 
gi parkban. Május l-jén pedig 
délelőtt 10-től az éjszakai órákig 
fürdőmajális helyszíne lesz a li-
geti strand, amelyet mindkét 
nap díjtalanul látogathat a kö-
zönség. 
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V e r t i c a l - I n v e s t 
IINGATLANBEFEKTETÉSI é s -HASZNOSÍTÓ SZÖVETKEZET 

A Szövetkezet beruházásában a Falcon Hotel a XII. 
kerület legszebb ősfas részén épül. Tagjaink részére 
a jövőben a hosszú lávú ingatlanbefektetésen túl 
kedvező feltételekkel üdülési jogokat biztosítunk az 
5 csillagos komplexumban. További részletek 
ügyfélszolgálati irodáinkban és weboldalunkon. 
Nyitva tartás: minden hétköznap 9-18 óráig. 
A Budapesti irodákban szombaton 9-13 óráig 
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