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Nem bízik a török hatóságokban az édesanya -Afőkonzul is segítene 

Karcsikát várja mamája 
A török hatóságok nem erősítették meg, hogy 
megtalálták Mehmet Karcsikát. A fiú édes-
anyja a török Zaman című lap cikkérc rea-
gálva elmondta, nem hiszi, hogy megtalálták 
a fiát, viszont segítheti ügyüket, hogy az 
édesapa végre elismerte: nála van a gyermek. 
Az isztambuli magyar főkonzul telefonját 
nem kapcsolja ki, várja a híreket a fiúról. 

Saját szobája várja a nyolcéves, 2004. júliu-
sában édesapja által Törökországba csempé-
szett Mehmet Karcsikát abban a lakásban is, 
melybe Bogosné Papp Edina és új családja 
nemrég költözött. A Zaman című török lap 
cikke szerint a kisfiút megtalálták, boldog, és 
nem akar hazajönni. 

- Egy nyolcéves gyerek nem fogalmaz úgy, 
hogy boldog vagyok az apámmal - jelentette 
ki tegnap szegedi otthonában Papp Edina. -
De még ha el is fogadom, hogy a fiam ezt 
mondta, akkor is figyelembe kell venni, hogy 
ő nem tudja: akaratom ellenére tartják Tö-
rökországban. Talán elhitették vele, hogy ne-
kem ő már nem kell, mert megszületett a 
másik gyermekem. Az apja valószínűleg -
ahogy itthon is - elhalmozza ajándékokkal, 
nem kell iskolába járnia, nincsenek kötele-
zettségei - magyarázta a háztartási baleset 
miatt törött bokával otthon fekvő édesanya. 

Bogosné a török újság cikke ellenére sem 
hiszi, hogy Karcsikát megtalálták, hivatalos 
értesítést ugyanis erről egyelőre nem kapott. 
A török hatóságokban az édesanya már nem 
bízik, mert csupán három héttel ezelőtt tu-
datták vele: fia már szeptember 17-e óta tö-
rök állampolgár. 

Az édesanya mégis úgy érzi, ügyük a finis-
hez közeledik, mivel a cikk után az apa már 
nem tagadhatja: nála van a fiú. Tüysiiz Meh-
met sokáig azt állította ugyanis, hogy Karcsi-
kát nem ő vitte el. 

A Külügyminisztérium helyettes szóvivője, 
Szabó Ferenc elmondta, a Zaman cikkének 
megjelenése után hivatalos jegyzékben kér-
ték a török hatóságokat, amint megtalálják 
Mehmet Károlyt, adják át az ankarai nagykö-
vetségen vagy az isztambuli főkonzulátuson. 
A főkonzul mobiltelefonján nem kapcsolja 
ki, várja a híreket a kisfiúról. A török hatósá-
gok egyelőre nem erősítették meg, hogy meg-
találták a gyermeket. 

G. ZS. A kisfiú képe mindig szem előtt van. Bogosné gyors megoldást remél Fotó: Karnok Csaba 

Kisteleki meghallgatás a makói fiú kiadatásáról 

Patthelyzet Sebastian ügyében 
Nem igazolódtak be a makói Zombor i Sebastian édesanyjának 
aggodalmai a tegnapi kis teleki gyámhatósági meghallgatással 
kapcsolatban - igaz, pozit ív fordulat sem tö r t én t a fiú kiadatá-
sának ügyében. Zombor i Kriszt ina a gyámhatóságtól azt kérte: 
a kiadatás t követelő, Németországban élő édesapát is idézzék 
be, mer t ő személyesen még egyetlen hivatalos e l járáson sem 
jelent meg. 

- Zombori Sebastian kiadatásá-
val kapcsolatban nem történt 
előrelépés. Az ügy továbbra is fo-
lyamatban van, ezért többet nem 
tudok róla nyilatkozni - mondta 
el a közel kétórás meghallgatást 
követően a sajtó szép számban 
összegyúlt képviselőinek Kern 
György, a kisteleki polgármesteri 
hivatal gyámhivatalának vezető-
je. Mint megírtuk, a tizenegy 

esztendős makói kisfiú szülei vá-
lófélben vannak, és Németor-
szágban élő édesapja a hágai 
egyezmény alapján követeli ki-
adatását. Ezt a bíróság már jog-
erősen megítélte, annak ellenére, 
hogy Sebastian állítja: édesapja 
rendszeresen verte, bántalmazta. 
A kiadatás végrehajtását egyszer 
már elrendelték, majd formai 
okok miatt visszavonták - most 

egy közbenső gyámhatósági 
meghallgatásra került sor. 

Sebastian édesanyja, Zombori 
Krisztina útban Kistelek felé azt 
mondta nekünk: aggódik a meg-
hallgatás miatt, fél, hogy valami-
lyen módon most elveszik tőle 
Sebastiant. Aggodalmai azonban 
alaptalannak bizonyultak, bár 
megfogalmazása szerint tovább-
ra is patthelyzet van. 

A család ügyvédje, Erdélyi Mik-
lós azt mondta, ügyfele törvény-
tisztelő állampolgárként tudo-
másul veszi, hogy a jogerős vég-
zés szerint köteles kiadni Sebas-
tiant az apának, ám meglátása 
szerint a gyermek érdeke, bizton-
sága fontosabb, mint érvényre 

juttatni egy szerinte hibás bírói 
döntést. Bejelentette azt is: kér-
ték, a gyámhatóság próbálja meg 
beidézni az édesapát - aki eddig 
egyetlen tárgyaláson sem jelent 
meg - , hogy ő is hallja: a fiú nem 
akar hozzáutazni. A jogi képvise-
lő hozzátette: egyelőre várják, 
hogy Szegeden elbírálják az ítélet 
végrehajtása ellen benyújtott ké-
relmüket. 

Sebastian elmondta: a meg-
hallgatáson újra elismételte, 
hogy apja hároméves kora óta 
rendszeresen verte. Nem hiszi, 
hogy ez változna, ezért nem sze-
retne hozzá kerülni - ha mégis 
elviszik, visszaszökik Makóra. 

SZ. I. M. 

A világhírű művész milliárdokat érő 43 htográfiáját hozzák el Nizzából 

Chagall-tárlat jön a szegedi várba 
Valószínűleg sohasem volt még olyan ran-
gos képzőművészeti kiállítás Szegeden, 
mint amit most készít elő a város: Marc 
Chagall 43 litográfiáját hozzák el Nizzából 
és muta t ják be szeptember közepétől a 
szegedi várban. 

Már hónapok óta rebesgetik, hogy nagy do-
básra készül a múzeum: a budapesti nagy si-
kerű kiállítások mintájára rangos francia 
képzőművészeti tárlatot szeretnének Szeged-
re csábítani. Információink szerint az önkor-
mányzat közreműködésével az 1985-ben el-
hunyt Marc Chagall munkáiból rendeznek 
kiállítást. 

- A hír igaz, a háttérben már egy éve foly-
nak az előkészületek. Szeptember 15-én a 
várban nyílik a Chagall-tárlat, amelyen a 
művész 1952-ben és '54-ben tett görögorszá-
gi utazásai után készült 43 litográfiáját lát-
hatjuk. A kollekció az Alliance Française és a 
Budapesti Francia Intézet közvetítésével test-

vérvárosunkból, Nizzából, a Chagall Barátai-
nak Társaságától érkezik - mondta Pászti 
Ágnes kulturális tanácsnok, aki szerint azért 
nem verték eddig nagydobra a szenzációnak 
ígérkező kiállítást, mert csak június elején ír-
ják alá a részleteket rögzítő szerződést a mú-
zeummal és a francia partnerekkel. Az érté-
kes gyűjtemény öt hétig lesz Szegeden, majd 
Budapesten és Debrecenben is bemutatják. 

- Nagy kihívás számunkra ez a tárlat, mert 
szeretnénk, ha tartalmas kísérő rendezvé-
nyek is kapcsolódnának hozzá. Nemcsak 
Chagall életét és pályafutását, hanem a litog-
ráfiák megszületésének korszakát is szeret-
nénk bemutatni. Koncerteket szervezünk, 
kiadványokkal is jelentkezünk; minderre pá-
lyázattal másfél millió forintot nyertünk a 
Nemzeti Kulturális Alapprogramtól - hang-
súlyozta Vörös Gabriella, a Móra Ferenc Mú-
zeum igazgatója, aki azt is elárulta: biztonsá-
gi szempontból is fel kell készülniük. A teen-
dőket több oldalas szakvélemény sorolja fel. 

A minőség 
vonzása 
SULYOK ERZSEBET 

Chagall-kiállítás lesz. A legújabb hírek szerint olyan anyag kerül 
ide Nizzából, Szeged testvérvárosából, amire a fél Európa okkal 
lehet kíváncsi. Csak egy nappal régebbi hír. hogy bécsi kivételes 
értékek is láthatók lesznek nálunk, közelesen, amire ugyancsak 
gyűlhetnek a népek. 

Talán nem kell már arról győzködni senkit, hogy Szegednek ez 
az egyetlen esélye. Mármint: olyan minőséget mutatni ország-
nak-világnak tudományban, szellemi életben és művészetekben, 
ami egyéníti a hazai nagyvárosok között, s amiért nemzetközileg 
is jegyzik a nevét. 

Vegyük bátran példának Pestet. Az a kiálhtás sorozat, amelyet 
újabb időkben a fővárosi múzeumok produkálnak, bebizonyítot-
ta, hogy Budapestnek pont olyan vonzereje lehet, mint London-
nak, Párizsnak, Prágának, Berlinnek. Csak kell valami, amiért 
ide kell jönni. Ahogyan a magyarok százai vándoroltak át Bécsbe, 
megnézni a Lautrec:kiállítást, úgy jöttek az osztrákok és mások 
ide, megnézni Monet és barátait. Vagy Mirót, Dalit. Ahogyan tó-
dulnak a népek Prágába Mucha színházi plakátjaiért, úgy jönnek 
ide Munkácsyért. Ahogyan a magyarok járnak, hagyományosan, 
a bécsi koncert csemegékre, úgy jönnek ma már a külföldiek a 
Budapesti Tavaszi Fesztivál rangos hangversenyeire. 

Ha a Chagall-litográfiák itt lesznek, Szegeden, akkor ide fognak 
jönni a vendégek. Mint ahogyan jöttek, amikor Montserrat Caballet 
a szabadtérin énekelt. És Caballet-val együtt Szegeddel volt tele min-
den újság, minden tévécsatorna. Forgptt a város neve. És akár hisz-
szük, akár nem, bizonyított tény: ez érték. Haszna van. Vagy lesz. 

Mint ahogyan érték az, hogy Európában kezdik biopoliszként 
emlegetni a várost. Hiába, hogy nincs itt még egyetlen árva 
high-tech cég se - na jó, legföljebb egy -, le merném tenni a főes-
küt, hogy lesz, éspedig nem kis részben éppen azért, mert beleke-
rült a nemzetközi köztudatba: Szeged, biopolisz. Annak, hogy a 
tudósok a saját, eredeti, egyedi szellemi termékeikkel együtt vi-
szik a város nevét szerte a világba, meg annak, hogy néhány más 
kivételes személyiség, mint Gregor fózsef vagy Lékó Péter viszi 
Szegedet - annak kifejezetten anyagi értéke is van. Vagy lesz. 

Nincs mese: erre kell menni. Minőséget kell nyújtani. 

Semmi nem bizonyítja Özkurt Valéria állításait 

Öttömösi puskahang 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

„Bár hivatalos bejelentés nem ér-
kezett a hivatalhoz, ennek elle-
nére kivizsgáltuk Özkurt Valéria 
súlyos állításait. Hasonló ered-
ményre jutottunk, mint koráb-
ban a vadásztársaság és a rendőr-
ség: a mi vizsgálatunk sem tá-
masztotta alá, hogy Öttömös ha-
tárában a település lakóit veszé-
lyeztetve vadásznának. Az embe-
rek megnyugodhatnak" - nyilat-
kozta lapunknak korábbi cik-
künkre reagálva Öttömös jegyző-
je, Gárgyán István. 

A falu szélén, erdős területen 
népes családjával együtt lakó 
Széli Attila is azt mondta, ő sem 
tapasztalta, hogy vadászok miatt 
veszélyben lennének. Gyerekeit 
is csak azért oktatta ki, hogy le-
hetőség szerint soha ne járkálja-
nak egyedül az erdőben, mert az 
erdőknek is vannak szabályai, 

amiket az ott élőknek be kell tar-
tani, mint ahogy a városokban 
lakóknak is figyelembe kell ven-
ni számos körülményt. 

- A mi iskolába, vagy onnan 
haza tartó gyermekeinkre is le-
selkednek veszélyek, csak nem 
ugyanazok, mint például egy vá-
ros központjában élő gyermekre. 
Egyébként meg elhatárolom ma-
gam az olyan állításoktól, ame-
lyek szerint a falu szélén veszé-
lyes lenne élni - mondta Széli 
Attila. 

Lapunkban korábban megír-
tuk, a község határában családjá-
val lakó Özkurt Valéria azt állí-
totta, a falu szélén, házuk köze-
lében is, rendszeresen felbuk-
kannak vadászok, akik szerinte 
veszélyeztetik az ő és családja 
testi épségét. A nő, amikor meg-
kérdeztük, hogy mit szól a vizs-
gálatok megállapításaihoz, csak 
annyit mondott: „Gondoltam!" 
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Az elővigyázatosság érthető, hiszen Chagall 
litográfiái esetenként több százezer eurós 
árat is elérnek a nemzetközi aukciókon, azaz 
akár több milliárd forintos értéket kell majd 
őrizni a várban. 

- Végre! Végre! Örülök, hogy ilyen rangos 
tárlatot rendeznek Szegeden - lelkesedett 
Kass fános Kossuth-díjas grafikusművész a 
hírről értesülve. - Chagall minden munkája 
százszázalékos művészet! Arról is híres volt, 
hogy fontosnak tartotta a popularitást. Nem-
csak festményei és grafikái, hanem a litográ-
fiái is jelentősek. Olyan a művészete, mint a 
vitamin. 

- Óriási dolog ez a tárlat, mert hasonló ran-
gú világnagyságnak aligha volt még itt kiállí-
tása. Chagall egyértelműen a modern kor 
egyik legzseniálisabb képzőművésze volt - ál-
lítja Szuromi Pál művészeti író, aki a Képző-
és Iparművészeti Tanácsadó Testület tagja-
ként is támogatja a tárlat megrendezését. 

HOLLÓSI ZSOLT 

Opel Astra Classic II Fantasy extrákkal, 421 000 Ft megtakarítással! 
Képzelje el. hogy au tó ja m inden fontos, a kényelmét, b iz tonságát szolgáló ext rával 
rendelkezik. Képzelje el az Opel Ast ro Classic Fantosy-t, amelynek fan táz iadús extrái: 
ABS vezető- és u taso lda l i légzsák légkond ic ioná ló táv i rányí tású központ i zár 

á l l i t ha tó m a g a s s á g ú vezetőülés á i l i t ha tá kormányosz lop . Ez ná lunk a va lóság. 

Új As t ra és Vectro vásárlása esetén 100 cnrt-es, 2 személyes robogó t adunk a jándékba. ' 
Tovább i kedvezményes hitel lehetőségek. 

*Az ujonlat 2005. május 6. és június 15. között, illetve a készlet erejéig érvényes. 
Opel Astro Classic II fogyasztás {vegyes). 4,6-7,0 l/lOOkm, CO, kibocsátás (vegyes): 124-167 gAm. A részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. A képen látható autó rHusztrác». 

A z Ö n p p e t - p o r t n e í r : Opel Alfa Autóház 
6800 HödmezővOsörhely, Szántó Kovács I utca 149/A 

Tel.: (62) 241-885, (62) 246-568, Fax. (62) 242-939 
info@alf aautoha2.hu 


