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Nosztalgiavillamos 
Az újjászületett, százesztendős 
tujamatuzsálem a szabadtéri 
játékok alatt közlekedik majd. 

5. OLDAL 

Egy Szín 5-ös testvérpár 
Marton Franciska és Dóra, a Szín 5-ös 
testvérpár - mindenevő. Szinte az összes 
tantárgyat szeretik az iskolában. 

4. OLDAL 

C-Mobfl W». 
Szeged, Napos u. 6. 
* (62) 553-112 
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Készleten lévő 
BMW 3-as modeUek 
hatalmas árelőnnyel! 

Az apa törvényesen vitte magával a kisfiút-Az anya az Európai Emberjogi Bírósághoz fordul 

Sebastian már Bonnban van 

Zombori János és Sebastian már Németországban van, az anyja, Zombori Krisztina kerüli a nyilvánosságot, a nagypapa nagyon elkeseredett Fotó: Schmidt Andrea 

Annak ellenére, hogy Sebastian, akit apja jogszerűen vitt 
magával, már tegnap délelőtt megérkezett Németország-
ba, nem csillapodnak az indulatok a kisfiú körül. 

Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet főigaz-
gatója azzal vádolta meg tegnap a bírósági végrehajtókat, 
hogy brutálisan és agresszívan léptek fel kedd este az in-
tézetben, a végrehajtói kamara elnöke viszont azt állítot-
ta, a 11 éves Sebastian önként hagyta el az intézmény te-
rületét, ahol előzőleg megállapították, ott-tartásának 
semmilyen indoka nem volt. Az apa pedig törvényesen 
vitte magával Németországba, Bonnba. 

Az esélyegyenlőségi miniszter a civil szervezeteket bírálta 
és a média szerepét kifogásolta. Göncz Kinga kijelentette: 
vitatható volt a civil szervezetek szerepe az ügyben, a gyer-
mek érdeke ellenére történtek a dolgok. A miniszter kije-
lentései ellen élesen kikelt a Női és Gyermekjogi Központ 
vezetője. Morvái Krisztina felhívta Göncz Kinga figyelmét, 
hogy éppen őt terheli súlyos felelősség, mert nem tette meg, 
ami a gyermekvédelemnek törvényben foglalt kötelessége. 

Sebastian édesanyja, Zombori Krisztina, illetve anyai 
nagymamája, Bálintné Lakatos Rózsa, miután kedd este 
felszólításra elhagyták az országos pszichiátriai intézetet, a 
Nyugati pályaudvaron éjszakáztak. Tegnap nem mozdul-

tak makói házukból és kerülték a nyilvánosságot. A nagy-
apával, Bálint Bélával azt üzenték, a héten senkinek nem 
nyilatkoznak. A férfi megismételte, amit korábban mon-
dott, hogy nem riad vissza az öngyilkosságiéi. 

A nő ügyvédje lapunknak azt mondta: további lépései-
ket a gyermekek érdekeit szem előtt tartva teszik meg. 
Szerinte Sebastian ügyében téves döntést hozott a bíró-
ság. Ha a magyar és a német bíróságokon nem járnak si-
kerrel, valószínűleg az Európai Emberjogi Bírósághoz for-
dulnak. 

Összeállításunk a 3. oldalon 

Az utolsó 
közgyűlés 
Kéri a város a dorozsmai szél-
malmot az államtól, átütemezik 
az Anna-kúti rekonstrukciót, 
sürgősséggel döntenek a Mars 
tér átépítéséről a szegedi képvi-
selő-testület pénteki ülésén. 

Megvehetik a háziorvosok ön-
kormányzati tulajdonú rendelői-
ket - ha megszavazza a pénteki 
közgyűlés. Az IKV fölértékelte az 
ingatlanokat, de csak ennek az 
értéknek a felét kellene 10 év 
alatt részletekben kifizetni - szól 
az előterjesztés. 

Szentgyörgyi Pál gazdasági al-
polgármester elmondta, a költ-
ségvetést másodszor módosítják. 
A pályázati alapok kimerültek, 
így átcsoportosításokat hajtanak 
végre. 40 millió forintot kapnak 
az oktatási intézmények. 

Solymos László városüzemelte-
tési alpolgármester bejelentette: 
az Anna-kűti csomópont építését 
átütemezik, de a beruházás hama-
rosan elindul. Kérik az államtól a 
dorozsmai szélmalom tulajdonjo-
gát, hogy helyreállíthassák azt. A 
lakásrendeletben apróbb módosí-
tásokat terveznek, hogy az élettárs 
és a házastárs között ne legyen 
megkülönböztetés. De a változta-
tás nyomán a jogcím nélküli bér-
lőkkel is könnyebben boldogulhat 
a város, és új esélyt adhatnak ne-
kik, hogy rendezzék helyzetüket. 

M. B. I. 

Nagy-esküvő 
Nagy László, a Pick egykori, a 
Barcelona jelenlegi kézilabdása 
szombaton Szegeden tartja eskü-
vőjét. Választottja az egykori ju-
niorválogatott, Fazekas Erika, 
akivel négy éve ismerkedett meg. 
Az eseménnyel kapcsolatban -
ilyen sem volt még a sportmédiá-
ban - sajtótájékoztatót tartottak, 
mely során kiderült: az esküvőn 
és a lakodalmon valódi sztárpa-
rádé lesz. Az ifjú párral együtt 
örül, mulat majd Nagy csapat-
társa, Romero és kedvese, Pálin-
ger Katalin, valamint Csepkin, 
feppensen, Ortega és Masip-, de 
eljön a válogatottból is ismert 
Gál és Fazekas, s természetesen 
a Pick-játékosok sem hiányoz-
hatnak a táncból. 

írásunk a 16. oldalon 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-ös autópálya 

nap múlva ér Szegedre! 
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Kiváló adottságok, sok elmaradt fejlesztés 

Még álom az új szegedi 
fürdőparadicsom 
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Eddig egyetlen élményelem volt a SZUE-ban: az a bizonyos, jó 
Öreg dögönyöző Fotó: Karnok Csaba 

Szeged m é g m i n d i g c s a k e s é l y e s 
arra, hogy Dél-Magyarország 
vezető fürdőhelye legyen. A föl-
új í tot t Anna mellől a gyógyszál-
ló hiányzik. Újszegeden meg a 
fejlesztések maradtak el. 

Különleges adottságokkal ren-
delkezik Szeged. Adott egy fölújí-
tott, műemlék élmény- és gyógy-
fürdő a város szívében. Nem 
messze ettől, egy másik gyógy-
forrásra épült az újszegedi fürdő-
komplexum, három fürdő és egy 
gyógyszálló együttese. Utóbbiak 
fejlesztése azonban csak az el-
múlt években folytatódott - úgy 
két évtizednyi szünet után. Ek-
kora elmaradást nem lehet egyik 
pillanatról a másikra behozni. 
Már megvan a viz minősítése, el-
készült a Forrás és a fedett fürdő 
közti összeköttetés, egy szerény 
wellnessközpont, és a SZUE 
úszómedence téli befedése. 
Emellett épül egy élménymeden-
ce és két medence vízforgató be-
rendezése. 

Szeged a Széchenyi-tervet az 
Annára használta föl, saját erőből 
az újszegedi korszerűsítésekre 
nem futja, most külső forrásból 
korszerűsítenek. Pedig egy nagyon 
leegyszerűsített összehasonlítás 
bizonyítja: az újszegedi fürdők 
megközelíthetik a gyulai Várfürdő 
szolgáltatási színvonalát. 

Részletek a 7. oldalon 

Emlékpróba - Bródy János koncertezik Szőregen 

Nyílik a sárga rózsa 

Az én virágom mindig is a sárga rózsa volt, a hűséget, a szeretet 
jelképezi - mondja Bródy János, aki - lapunk a jándékaként -
Emlékpróba címmel pénteken élő koncertet ad a szőregi rózsa-
ünnepen (Részletek a 6. oldalon) Fotó: Karnok Csaba 

Péter László rendhagyó szegedi programajánlója 

Ismerjük városunkat! 
Tarka programokat ajánlanak 
Szeged intézményei és a kör-
nyező települések péntektől va-
sárnapig. A kínálatból Péter 
László irodalom- és helytörté-
nésszel szemezgettünk. 

- A szőregi rózsaünnep első nap-
ján, pénteken én nyitom meg a 
rózsamúzeum kiállítását az idő-
sek otthonában - újságolta Péter 
László, az ismert szegedi iroda-

lom- és helytörténész. - Termé-
szetesen nagyon szeretem a ró-
zsát, otthon az ablakom alatt is 
nyílik. Úgy harminc esztendővel 
ezelőtt szerkesztettem Kanalas 
István rózsakatalógusát. Máig 
fülembe cseng bölcs mondata, 
valahányszor öntözöm a virágai-
mat: a rózsa meghálálja a locso-
lást. 

Folytatás az 5. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

