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KÖRKÉP 

a l g y ó . Az Algyői Művészkör 
tagja, Ttssényiné Fogarasi 
Margit Falusi hangulatok című 
önálló kiállítása ma nyílik a 
Faluház Galériában. A tárlatot 
megnyitja Molnárné Vida 
Zsuzsanna alpolgármester. A 
kiállítás megtekinthető 
munkanapokon 9-18 óra között, 
augusztus 4-éig. 

BORDÁNY. Szeptember 30-áig a 
falugazdász ügyfélfogadásának 
időpontja megváltozik. Az új 
ügyfélfogadási rend 
megtekinthető a Teleház 
bejáratánál. 
- Családi hétvégét és 
sportnapot rendeznek 
Bordányban az Egészséges 
Települések Alapítvány 
támogatásával szombaton. 
Délelőt t ié i 10-től az 
egészséges, de elfoglalt 
felnőttek számára tar tanak 
szűrővizsgálatokat, így 
vérnyomásmérést , testsúly-, 
testmagasság- és 
haskörfogatmérést, 
vércukorszint- és 
koleszterinszint-mérést. A 
szűrés eredményeit 
kiértékelik, és egészséges 
életmóddal kapcsolatos 
tanácsadáson vehetnek részt 
az érdeklődök. A szűrést az 
ÉGIS gyógyszertár 
munkatársai végzik, dictetikus 
szakemberek segítségével. 
Lehetőség nyílik 
háziorvosokkal való személyes 
konzultációra is. A 
szűrővizsgálatokra előzetesen 
lehet jelentkezni az 
588-091-es telefonszámon. 

MÓRAHALOM. A Móra-Vitái 
Kht. sikeres pályázatot nyújtott 
he a HEFOP programba, 
„Személyközpontú támogatás", 
halmozottan hátrányos 
helyzetűek foglalkoztathatóságát 
növelő integrált projekt a 
Homokháton címmel. Az 
európai uniós forrásból 20 
hátrányos helyzetű, a 
honiokháti kistérségben élő 
munkanélküli részvételével 
integrált képzés-foglalkoztatás 
valósul meg. Időtartama 
összesen 14 hónap. A projektre 
jelentkezők közül 20 főt 
választanak ki, közülük 10-en 
arany-, ezüstkalászos gazda, 5-5 
fő könnyűgépkezelő illetve 
gyógymasszőr képzésen vehet 
részt. 

ÓPUSZTASZER. A Nemzet i 
Tör t éne t i Emlékparkban ma 
délelőtt 11 órakor Nagy 
László igazgató és Ha lmi 
Nándor, a Kulturál is 
Örökségvédelmi Hivata l 
felügyeleti igazgatója nyi t ja 
meg Világszép örökségünk -
az alföldi falvak re j tőzködő 
épí tészete c ímmel Pataky 
Emőke fotókiá l l í tásá t . 
Közreműködik Bárdosi Ildikó 
népdalénekes és Molnár 
Miklós népzenész . A kiál l í tás 
az emlékpark skanzen jében , a 
Vásárhelyi Olvasókörben 
szeptember 3-áig lá togatha tó . 

SZEGED. A Szegcdi Szabadtéri 
Játékok napjain 
nosztalgiavillamost közlekedtet 
az SZKT. A normál díjszabással 
igénybe vehető járatok Rókus 
pályaudvartól 13 és 20 óra 
között óránként indulnak. A 
szegcdi nagyállomástól 13.20-tól 
20.20-ig közlekednek óránként a 
járatok. 
- Konferenciát tartott a megyei 
kereskedelmi és iparkamara 
székházában a Dél-alföldi 
Regionális Fejlesztési 
Ügynökség. A kis- és 
középvállalkozások 
megismerhették a vajdasági 
üzleti környezetet, a 
befektetési lehetőségeket, a 
vajdasági partnerségépítő 
lehetőségeket. A konferenciát 
az Interreg III/A 
Magyarország-Románia és a 
Magyarország-Szerbia és 
Montenegró határon átnyúló 
együttműködési program 
finanszirozásával rendezték 
meg. 

A Tiszába és a városra is eshetett volna a gép 

Egy évet is kaphat a pilóta 
Folytatás az 1. oldalról 

- A gép Szegedről Ferihegyre kapott útvo-
nalengedélyt, Budapest pedig nem Békés-
csaba felé van - felelte Harcsás Zoltán, a 
repülőtér vezetője a kérdésre, hogy mit 
keresett a gép a Tápé előterében lévő vízi 
telepnél. Azt viszont a pilóta dönti el, mi-
kor sorol be a főváros felé vezető légifolyo-
sóra. Addig, amíg ezt nem jelzi a reptér-
nek, szabadon repülhet, például városné-
zés végett tesz egy kört Szeged fölött - tet-
te hozzá. 

A felszállás és a kényszerleszállás idején 
Gyöngyösi Gyula volt a reptér ügyeletese. El-
mondta, a pilóta közvetlenül a felszállás után 
elköszönt tőlük, lezárták vele a kontaktust -
így rögtön Budapest felé kellett volna vennie 
az irányt. 

- Egyértelműen pilótahibának tűnik a bal-
eset, de az csak a vizsgálat után derülhet ki, 
hogy észrevette-e a vezetéket és szándékosan 
akart alatta repülni, vagy nem vette észre és 
véletlenül repült alatta - mondta el Punka 
György, a Polgári Légiközlekedési Hatóság 
szaktanácsadója, szóvivője. Az is kérdéses, 
hogy esetleg valamilyen megbízást, feladatot 
- például fotózást - próbált-e végrehajtani a 
rutinos pilóta, amikor a baleset történt. Azt 
azonban hangsúlyozta, hogy egy ilyen súlyos 
sérülést szenvedett repülővel nem szabály-
szerű átrepülni egy város fölött, ha a közel-
ben is van kényszerleszállásra alkalmas hely. 
A Tisza-gáton kívül például leszállhatott vol-
na. Ugyanakkor a pilóta mérlegelheti, hogy 
képes-e még elnavigálni a gépet a reptérig, 
vagy nem. 

A vizsgálatban megállapított felelősség sú-
lya szerint számos szankcióra számíthat a 
gép vezetője: amellett, hogy korlátlan időre 
felfüggeszthetik vagy bevonhatják sportrepü-
lőre szóló repülési engedélyét, új vizsgára kö-
telezhetik és pszichológiai alkalmasságát is 
megvizsgálhatják. A szaktanácsadó kiemel-
te, óriási szerencse, hogy se a vízbe, se a város 
fölött nem zuhant le a repülő. 

A kényszerleszállást végrehajtó Kováts 
Gábor, aki egy üzleti és sétarepüléssel, piló-
taképzéssel, repülőgép bérbeadással és 
-üzemeltetéssel foglalkozó budapesti cég 
résztulajdonosa és egyben főpilótája, eluta-
sította kérdéseinket. A tegnapelőtt is szófu-
kar férfi, aki több mint harminc éve repül 
és jelenleg a Malévnál Boeing-737-est ve-
zet főállásban, nem kivánt nyilatkozni. így 
nem tudhat tuk meg, szerinte mi történt 
kedden, és azt sem, mit üzen a szülőknek, 
akiknek gyermekei a balesettől csak né-
hány méterre voltak. 

TOMBÁCZ RÓBERT 

G0N0ATLAN VESZÉLYEZTETÉS 
Tuczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rend-
őr-főkapitányság sajtóreferense elmondta: a férfi 
ellen a légi közlekedés gondatlan veszélyeztetése 
vétség megalapozott gyanúja miatt indult bünte-
tőeljárás. A jelenleg hatályos törvények szerint ez 
a cselekmény egy évig terjedő szabadságvesztés-
sel büntethető. 

A BIZTONSAGROL 
A cég, amelynek főpilótája hajtotta végre a sikertelen mutatványt, így ír honlapján hitvallásáról: „Okta-
tóink és pilótáink magasan képzett, a nemzetközi repülésben jártas szakemberek. Szeretnénk a magyar 
közforgalmon kívüli repülés rangját visszaállítani. Szeretnénk, ha a repülés élménye és praktikuma a 
lehető legtöbb emberhez eljuthatna... Szeretnénk elhitetni a kétkedőkkel, hogy a balesetek ellenére a 
repülés, ha a szabályokat tisztességesen betartják, sokkal biztonságosabb közlekedési mód. mint a vi-
lágon bármi." 

Kováts Gábor (elöl] a földet érés után. A szakértő szerint hibázott a pilóta Fotó: Schmidt Andrea 

Várjátékok 
a Stefánián 
Három helyszínen közel negy-
ven program nyújt kikapcsoló-
dást gyerekeknek és felnőttek-
nek a ma kezdődő és vasárnapig 
tartó Szegedi Várjátékokon. 

Idén negyedik alkalommal rende-
zik meg a Szegedi Várjátékokat, A 
ma kezdődő rendezvénysorozat 
célja, hogy a négy nap alatt a csa-
ládok együtt tölthessék szabad-
idejüket, a gyerekeket és a felnőt-
teket is színes programokkal vár-
ják. - A Dél-Alföldön ez az egyet-
len programsorozat, ami össze-
fogja a családokat, a gyerekek pe-
dig azonkívül, hogy szórakoznak, 
tanulhatnak is - mondta Kanosát 
Orsolya, a várjátékok szervezője. 

Ma 11 órakor a várkertszínpa-
don utcazenészek felvonulásával 
nyit a fesztivál. Ezen a helyszínen 
egyébként napközben a gyerekek 
zenés mesejátékokat láthatnak, 
sőt együtt játszhatnak a fellépők-
kel. Emellett a Vár sétányon ki-
próbálhatnak különböző ügyes-
ségi és fajátékokat, megismer-
kedhetnek hagyományőrző törté-
nelmi fegyverekkel, valamint a 
kézművesek munkáival is, és ha 
kedvet kapnak: lesz selyemfestés 
és szalmabábú-készítés is. A vár-
színpadhoz a felnőtteket várják 
Df-kel, koncertekkel, kiállítással, 
színpadi előadásokkal és színvo-
nalas felolvasóesttel. 

Akárcsak tavaly, idén is felállít-
ják az egészségsátrat, ahol a túl-
súlyról, a rossz táplálkozásról, 
valamint annak következmé-
nyeiről tartanak felvilágosítást a 
szakemberek. Azért is tartják 
fontosnak a rendezők ezt a kezde-
ményezést, mert az elhízás a la-
kosság hatvan százalékát érinti. 
Itt egyébként Weisz Veronika bel-
gyógyász és kardiológus állapot-
felmérést végez, sőt a tervek sze-
rint a helyi Vöröskereszt munka-
társai is várják a véradókat. De 
lehetőség lesz állatorvostól is kér-
dezni, aki az állattartással kap-
csolatos hasznos információkat 
osztja meg az érdeklődőkkel. 

GY. N. 

Kitüntetés 
Az Acta Scientiarum Mathema-
ticarum folyóirat szerkesztőbi-
zottságának javaslatára az SZTE 
Bolyai Intézet Tanácsa az egykori 
kiváló szegedi matematikusról 
elnevezett Szőkefalvi-Nagy Bé-
la-érmet Tsuyoshi Andónak ítél-
te oda. A japán Hokkaido Egye-
tem emeritus professzora a ma-
tematika különféle ágaiban ért el 
jelentős eredményeket. Az ünne-
pélyes díjátadást tegnap tartot-
ták a Bolyai Intézetben. 

Utoljára a Dugonics téren: festészeti biennále 

Mától Muzsikáló 
udvar a városházán 
Mától Muzsikáló udvar a sze-
gedi városházán, szombaton pe-
dig nyílik a táblakép-festészeti 
biennále. 

Kozma József alpolgármester 
t egnapi s a j tó t á j ékoz ta tó j án a 
résztvevők ízelítőt hallottak a 
Fool Moon szegedi vokálegyüt-
tes műsorából. Ma este fél 9-kor 
a szegedi városháza udvarán 
lépnek fel a Muzsikáló udvar 
koncertsorozatának nyitóesté-
jén. Vendégük a Megasz-
tár-győztes, Caramel lesz. Az 
önkormányzat zenei referense 
Száz Krisztina elmondta, jövő 
szerdán a Muzsikás együttes lép 
fel, vendégük a moldvai csángó 
énekesnő Petrás Mária. Négy 
koncertet rendeznek augusztus-
ban: 2-án a Liszt Ferenc Kama-
razenekar Mozart műveiből ad 
elő, 4-én Dés László lép fel Ba-
lázs Elemér triójával, és egy 
énekegyüttessel gregorián fel-
dolgozásokat játszanak. 5-én 
Szulák Andrea és vendégei lép-

nek színpadra sanzonokkal, 
musicalrészletekkel, a 6-i záró-
esten hagyományosan Gregor 
Józsefet és barátait láthatja a kö-
zönség. Fellép: Törőcsik Mari, 
Börcsök Enikő és Kulka lános. 

Szombaton délután 5-kor nyí-
lik a XI. táblakép-festészeti bien-
nále a Dugonics téri Olasz Kul-
turális Központban. Utoljára 
ezen a helyszínen, hiszen két év 
múlva már a most felújítás alatt 
álló Tisza Lajos körúti Reök-pa-
lotában rendezik meg. A Bartók 
témában született alkotásokat 
neves művészekből álló zsűri vá-
logatta. Pappné Zánthó Rita, az 
önkormányzat képzőművészeti 
referense elmondta, a idén a fő-
díjat Oroján István gyulai festő-
művész kapja. Az elismerést a 
megnyitón adják át csakúgy, 
mint a város és a Művészetért és 
Oktatásért Alapítvány új díját, a 
Vinkler Lászlóról elnevezett elis-
merést. A tárlat szeptember kö-
zepéig tekinthető meg. 

D.T. 

Megnyílt Stróbl Alajos 
emlékkiállítása Szegeden 

Stróbl Alajos szobrászművész keze nyomát őrzi a szegedi Széchenyi-szobor és a Dóm téri panteon ti-
zenhat alkotása. A szobrász kettős évfordulóján - 150 éve született és 80 éve hunyt el - tegnap em-
léktárlat nyílt a szegcdi Móra Ferenc Múzeumban. Horváth Ferenc megbízott igazgató köszöntő sza-
vai után Stróbl Alajos, a szobrászművész unokája mondot t nyitóbeszédet. A kiállítás szeptember 
3-áig látható • Fotó: Segesvári Csaba 


