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Viszi a lapot 
Andirkó Krisztián, lapunk 
kézbesítője fél kettőkor kel, 
ha kell, segít is olvasóinknak. 

7. OLDAL 

TOVÁBB APAD A TISZA 
Már csak első fokú az árvízvédelmi 
készültség a Tisza megyei szakaszán. A folyó 
tovább apad, nem várható újabb árhullám. 
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Átvizsgálás és finanszírozás - A Lombard ezt kínálja önnek. 

Szeged. Dorozsmai út 9. • 62/551-700 
Hmvhely. Szántó K. J. u. 178. • 62/535-700 

<SE> i 
TOYOTA 

TESZT- ÉS SZALONAUTÓK 
RENDKÍVÜLI 

KEDVEZMÉNNYEL! 

Karcsikát Törökországba lopta, Sebastiant Németországba várja az apja 

Szülők között hánykolódva 

Szemetes a plázató 

Bővebben az 5. oldalon 

Nem volt még ilyen rangú kiállítás a megyeszékhelyen 

Marc Chagall-tárlat 
lesz a szegedi várban 

A Szeged Plaza mögötti Búvár-tó 
köré öt évvel ezelőtt pihenőparkot 
ígért a beruházó. Tavaly az izraeli 
tulajdonosa eladta a szegedi áru-
házat a francia Klepierre cégnek. 
Mivel - a városfejlesztési alpol-
gármester szerint - az új birtoko-
son nem lehet számon kérni a ré-

gi ígéretet, újabb elképzelések 
születtek. A plázaüzemeltetők je-
lenleg az önkormányzattal tár-
gyalnak. A város a francia cég 
anyagi hozzájárulását kéri sport-
pálya kialakításához. 

Cikkünk a 4. oldalon 

A költségek nagy részét kereskedők, szponzorok állták 

Telt házas hétvége 
A városnak mindössze négymillió forintjába került a hídi vásár, a bor-
fesztivál és a koncertek megrendezése. Szeged valószínűleg vendég-
csúcsot döntött, csak egy-egy nagy nemzetközi kajak-kenu verseny 
dob ekkorát a forgalmon. A szállásadók kitehették a „megtelt" táblát, 
sok csoport kért idegenvezetést. Mindehhez kellett persze a napfé-
nyes, kellemes, szinte kora nyári idő, de az idén először bevetett vilá-
gító plakátok is csalogatták Szegedre a vendégeket. 

Az idegenforgalmi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a ren-
dezvény nem nőhet nagyobbra, mert akkor a torlódások már zavar-
nák a helyieket és a vendégeket is. 

Szeged valószínűleg leglátogatottabb hétvégéjének fő programjai 
összesen 28 millió forintba kerültek, ebből 12 millió forintot a támo-
gató cégek adtak össze. Jövőre még több szponzori bevételre számíta-
nak, a rendezvény akár városi támogatás nélkül is életképes lehet. 

Vérző fejű hajléktalant talált a szegedi Acél utcában vasárnap 
Molnár Ferenc. A 41 éves férfi - elmondása szerint - kórházról 
kórházra járt a hajléktalan Vér Józseffel, mire ellátták a sebét. 
Simonka János Aurél professzor úgy nyilatkozott lapunknak, hogy 
ők mindent megtettek a betegért, aki nem volt életveszélyben. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Molnár Ferenc vasárnap délben 
az Acél utcában lakó ismerősé-
hez ment gépkocsiján, amikor 
meglátta, hogy egy férfi fekszik a 

földön. A negyvenegy éves szege-
di férfi elmondása szerint a haj-
léktalannak egy vágás volt a fe-
jén, amelyből szivárgott a vér. 

- Az ötven év körüli ismeretlen 
eszméleténél volt. Közölte, hogy 

elesett, és beütötte a fejét - mesél-
te Molnár Ferenc, aki gondolko-
dás nélkül a két éve hajléktalan 
Vér József segítségére sietett. Beül-
tette autójába a férfit, akinél nem 
volt sem személyi igazolvány, sem 
taj-kártya. Elhajtottak a városi 
kórházba, ahol a portás közölte: 
vasárnap az új klinikán látják el a 
balesetet szenvedett személyeket. 

Folytatás az 5. oldalon 

Marc Chagall, akinek 43 litog-
ráfiáját mu ta t j ák be szeptem-
ber közepétől a szegedi várban, 
egy kilencgyermekes zsidó csa-
lád sarjaként 1887-ben a belo-
russziai Vityebszkben szüle-
tett . A nyomatok a művész 
1952-ben és '54-ben tett gö-
rögországi utazásai u tán ké-
szültek, és az Alliance Françai-
se és a Budapesti Francia Inté-
zet közvetítésével Nizzából ér-
keznek Szegedre. A múzeum 
kiegészítő programokkal és ki-
adványokkal is készül a nagy 
eseményre, valamint gondo-
san tervezi a több milliárd fo-
rintot érő gyűjtemény őrzését. 
A 98 éves korában, 1985-ben 
elhunyt Chagallhoz hasonló 
rangú képzőművésznek soha-
sem volt még kiállítása Szege-

Zombori Sebastian Kisteleken állta a kíváncsiskodó riporterek rohamát Fotó: Schmidt Andrea 

S Z E R E T N É N K , HA Ö R Ö M É T L E L N É A U T Ó J Á B A N 

Molnár Ferenc meglátogatta Vér Józsefet a klinikán Fotó: Káinok Csaba 

Magánszemélytől akar használt autót vásárolni részletre? 
Ne járja le a lábát, keresse fel a Lombard Lízing Csoport irodáját! 
A kedvező részletfizetési fettételeken túl díjmentes eredetiség-
vizsgálattal és Lombard-szakértői szemlével állunk rendelkezé-
sére. Ne késlekedjen, mert első 30 ügyfelünk 15 ezer forintos 
benzinkártyát kap ajándékba! 
A részleteket keresse irodánkban! Az akció J005. május 15-tól 2005. július 1 -ig tart. 
A Lombard Pénzügyi és Lízing Rt. az akció fettételeinek változtatási jogát fenntartja. 

den, ezért a szervezők óriási 
érdeklődésre számítanak. 

Az elvált szülők gyermeke kálváriájaként is 
jellemezhető a 8 éves szegedi Mehmet Ká-
roly és a 11 esztendős makói Zombori 
Sebastian története. A Törökországba lo-
pott fiú és a Németországból hazamene-
kített gyerek sorsának alakulására egy or-
szág figyel. 

Mehmet Károly és Zombori Sebastian tör-
ténetében azonos, hogy mindkét fiú eseté-
ben az édesapa szeretne gondoskodni 
gyermeke jövőjéről. A szülők válásakor a 
bíróság Károlyt az anya, Sebastiant az apa 

gondjaira bízta. De az ítélet ellen lázad a 
perben alulmaradt szülő: Károlyt az apja 
Törökországba lopta, Sebastaint az anyja 
hazahozta, és nem szeretné visszaengedni 
a németországbeli apához. Károly apja, il-
letve Sebastian anyja jogellenesen vette 
magához fiát. A két anya érzéseiről és vé-
leményéről lapunkban is sokat írtunk: 
Károly anyja ú j családjába is visszavárja 
első házasságából született, most Török-
országban ismeretlen helyen búj ta tot t fi-
át, s csalódott a török hatóságokban; Se-
bastian anyja a kiadatás miat t aggódik, 

fél, hogy a német hatóságok valamilyen 
módon elveszik tőle fiát. Az anyák igazuk 
támogatására jogvégzettek segítségét ké-
rik. 

A hatóságok Törökországban még mindig 
keresik Károlyt, Sebastian sorsáról pedig a 
hazai és a német gyámügyesek vitáznak. Az 
anyja és apja között vergődő gyermek érzései-
ről Károly esetében semmit, de Sebastiant 
kérdezve is keveset tudunk. Az apák egyelőre 
hallgatnak. 

írásaink a 3. oldalon 

nap múlva ér Szegedre! 
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írásunk, jegyzetünk a 3. oldalon 

Chagall egyik munkája előtt 

A m i n i s z t e r e l n ö k 
ígérete szerint 

azM5-ös autópálya 

Molnár Ferenc kórházról kórházra járt a vérző fejű hajléktalannal 

Háromszor kért segítséget 

http://www.delmagyar.hu
http://www.lombard.hu

