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Lehet, hogy az Európai Emberjogi Bíróságon folytatódik az ügy 

Sebastian anyja nem adja fel 

A budapesti Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben Nagy Zoltán igazgató főorvos, Herczeg Ilona osztályvezető főorvos és 
Sirkó Éva főorvos sajtótájékoztatója Sebastian ügyében Fotó: MTI/Kovács Attila 

A kedd este Németországba szállított Zom-
bori Sebastian édesanyja és nagymamája 
egyelőre kerüli a nyilvánosságot - beszélni 
tudtunk viszont a nagyapával, Bálint Bé-
lával. A család ügyvédje, Erdélyi Miklós azt 
mondta, ha a felülvizsgálati kérelmüket 
elutasítják, meglehet, a család az Európai 
Emberjogi Bírósághoz fordul. 

A keddi éjszakát a Nyugati pályaudvaron töl-
tötte az édesapjának átadott tizenegy éves 
makói fiú édesanyia, Zombori Krisztina, il-
letve mamája, Bálintné Lakatos Rózsa - teg-
nap pedig ki sem mozdultak a házból és a 
nagyapa, Bábnt Béla által azt üzenték ne-
künk, a héten nem nyilatkoznak senkinek. A 
nagyapa is szűkszavú volt. Mindössze annyit 
közölt velünk: a televízióban látta, hogy Se-
bastian milyen szívélyesen viselkedik az ap-
jával, ám minthogy már az ő kezei között 
van, saját jól felfogott érdekére tekintettel 

nyilván nem is tehetett másként. Az előző 
nap eseményeiről ezen túlmenően nem akart 
beszélni, nem akarta értékelni a történteket, 
de elgondolkodtatónak nevezte, hogy az apa 
a végrehajtáskor sem jött el Makóra. Az elke-
seredett nagyapa megismételte, amit lapunk-
nak kedd délelőtt nyilatkozott, nevezetesen, 
hogy „csak egy jó erős kötél" segíthetne már 
- célozva arra, hogy az öngyilkossága miatt 
talán észbe kapnak az illetékesek és felfigyel-
nek az ügyre. Arra kértük, ilyesmin ne is 
gondolkozzon, ezzel semmit sem oldhat meg 
- ő azonban csak legyintett lemondóan. Ar-
ról sem nyilatkozott, milyen további lépése-
ket tervez a család. Azt kérte, ez ügyben jogi 
képviselőjüket, a hódmezővásárhelyi Erdélyi 
Miklóst keressük. 

Az ügyvéd lapunknak azt mondta: további 
lépéseiket a gyermekek érdekeit szem előtt 
tartva teszik meg. Álláspontjuk szerint téves 
az a bírói döntés, amit kedden hajtottak végre 

és emiatt per-újrafelvételi kérelmet nyújtottak 
be, amit formai okok miatt elutasítottak; az 
elutasítás ellen felülvizsgálati kérelmet nyúj-
tottak be és most ennek elbírálására várnak. 
Ha ez kedvezőtlen lesz, kellő megfontolás 
után esetleg az Európai Emberjogi Bírósághoz 
fordulnak, mert úgy gondolják, mivel a gyer-
meket a bíróság nem hallgatta meg, az eljárás 
nem volt korrekt és sértette az ENSZ gyerme-
kek jogairól szóló alapokmányát. Erdélyi Mik-
lós szerint ennek az ítélet végrehajtása után 
sem csak elvi jelentősége van. A gyermekek el-
helyezéséről véglegesen döntő perben ezt nyil-
ván számításba fogják venni - az anya tovább-
ra is úgy gondolja, az apa alkalmatlan a két fiú 
nevelésére. A végrehajtási eljárást jogi szem-
pontból nem kívánta megítélni. Mint mond-
ta, ellentmondásos információi vannak a tör-
téntekről, ezek alapján pedig nem akar véle-
ményt alkotni. 

SZ. I. M. 

Vádak és viszontvádak az édesapának jogszerűen átadott gyermek ügyében 

Indulatok a makói kisfiú miatt 
Tbvábbra sem csillapodnak a ke-
délyek a már Németországban 
lévő Zombori Sebastian ügyé-
ben: a pszichiátriai intézet fő-
igazgatója azzal vádolta meg a 
végrehajtókat, hogy brutálisan 
léptek fel, az esélyegyenlőségi 
miniszter bírálta a civil szer-
vezeteket, amire Morvái Krisz-
tina jogvédő éles kirohanással 
válaszolt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Zombori János és kisfia, Sebas-
tian szerda délelőtt megérkezett 
Németországba. Mint azt teg-
nap megírtuk, az édesapa kedd 
éjszaka az Országos Pszichiátri-
ai és Neurológiai Intézetben 
vette magához 11 éves kisfiát, -
a gyermeket anyai nagyanyja 
rejtette ott el a bírósági végre-
hajtó elől. 

A kisfiú önként hagyta el az in-
tézetet, ahol megállapították, 
ott-tartózkodásának semmilyen 
indoka nem volt - jelentette ki 
tegnap délután Krejniker Miklós, 

a Magyar Bírósági Végrehajtói 
Kamara elnöke. 

Néhány órával korábban a 
pszichiátriai intézet főigazgatója 
sajtótájékoztatót tartott, ame-
lyen többek között azt állította: a 
végrehajtók brutálisan és agresz-
szíven léptek fel. (Budapesten 
nem ugyanaz a végrehajtó járt el, 
mint Makón, azaz a főigazgató 
kijelentése nem rá vonatkozott. 
- A szerkesztő) 

- Ebben a helyzetben azt kel-
lett mérlegelni, hogy a gyermek 
számára mi a legkedvezőbb meg-
oldás. Mivel a kisfiú barátságo-
san viselkedett az apjával, az in-
tézet munkatársai úgy döntöt-
tek, megengedik a gyermek elvi-
telét, amire állapota is lehetősé-
get adott - mondta a távirati iro-
da tudósítása szerint Nagy Zol-
tán főorvos. 

Göncz Kinga esélyegyenlőségi 
miniszter szerint vitatható volt a 
civil szervezetek szerepe az ügy-
ben. A gyermek érdeke ellenében 
történtek a dolgok - jelentette ki. 

Göncz Kinga a média szerepét 

is kifogásolta: azt mondta, bor-
zalmas volt látni, hogy a gyerek-
re az állandó szereplések egyre 
nagyobb lelki terhet róttak. 

- Gyakorló pszichiáterként 
rengeteg családi konfliktust lát-
tam, és egyértelműen az volt a 
tapasztalatom, hogy nagyon sok-
szor a szülők a gyereken keresz-
tül próbálnak egymáson ütni, és 
egymás ellen valamit lépni, mi-
közben a gyereknek egyértelmű-
en az az érdeke, hogy ez ne tör-
ténjen meg - jelentette ki Göncz 
Kinga, aki az t is e l m o n d t a : ked-
den ő is beszélt a pszichiáterrel. 
A pszichológiai vizsgálatok azt 
mutatták, hogy a gyerek ragasz-
kodik mind a két szülőjéhez. 

Éles szavakkal utasította visz-
sza a civil szervezetekre tett mi-
niszteri megjegyzést Morvái 
Krisztina, az ügyben jelentős sze-
repet vállaló Női és Gyermekjogi 
Központ vezetője, aki szerint ép-
pen Göncz Kingát terheli súlyos 
felelősség, mert - miht mondta -
nem tette meg, ami a gyermek-
védelemnek törvényben foglalt 

kötelezettsége lett volna. Szerin-
te a gyermekvédelemért felelős 
miniszter súlyos mulasztását 
próbálta a civil szervezet pótolni. 

Mint azt többször is megírtuk, 
Zombori Sebastiant tavaly hús-
vét óta jogellenesen tartotta ma-
gánál a válófélben lévő édesany-
ja, Zombori Krisztina. A tizenegy 
éves fiú kiadatását azért kérte az 
apa, mert a szülők között koráb-
ban, a bonni családjogi bíróságon 
született egy megállapodás, 
amelynek értelmében a gyermek 
és testvére tartózkodási helyéről 
kizárólag az apa dönt. Ezt sértet-
te meg az anya, amikor tavaly, a 
húsvéti szünetre Magyarországra 
hozta a gyermekeket, de nem vit-
te vissza őket a megbeszélt időre, 
az apa csak a kisebbikkel tudott 
hazautazni. A Pesti Központi Ke-
rületi Bíróság jogerős határozatá-
ban elrendelte a végrehajtást. 
Ennek időpontja kedd délelőtt 
lett volna, de a gyereket Makóról 
pánikrohamra hivatkozva a 
nagymama az országos pszichi-
átriai intézetbe szállította. 

Nemzeti konzultáció Szegeden és további tizenkét településen 

Orbán Viktor megyénkben 
is megkérdezi az embereket 
MUNKATÁRSUNKTÓL 

- Orbán Viktor megkérdezi az embereket, 
akik szabadon, azaz előzetes egyeztetés nél-
kül beszélhetnek problémáikról, örömeikről. 
Remélhetőleg az emberek elmondják, hogy 
milyen országot szeretnének, hisz a Nemzeti 
Konzultáció 2005 rendezvénysorozatnak ez 
a célja - tájékoztatta lapunkat Nagy Sándor 
elnöki koordinátor. 

A Fidesz-MPSZ elnöke holnap fél egykor 
érkezik Kistelekre, majd onnan Balástyára, 
Szatymazra és Szegedre megy. Orbán Viktor 
kora délután a megyeszékhelyen tanácskozik 

különböző civil szervezetek és a Nagycsalá-
dosok Egyesülete képviselőivel. Még ugyan-
ezen a napon, este hat órától a szegedi mű-
jégpályán Kudlik fúlia és Rákay Philip közre-
működésével részt vesz a Nemzeti Konzultá-. 
ció nyilvános rendezvényén. 

Nagy Sándor elmondta, hogy a Nemzeti 
Konzultáció házhoz megy! program kereté-
ben az erre a célra kialakított buszok szom-
baton Deszken, Klárafalván, Ferencszálláson 
Makó-Rákoson, Csanádalbertin és Pitvaro-
son, vasárnap Székkutason és Hódmezővá-
sárhelyen, hétfőn pedig Fábiánsebestyénen 
állnak meg. 

Hivatal-
blues 
SULYOK ERZSÉBET 

Műemlék, vagy legalábbis műemlék jellegű, de az biztos, hogy 
nagyon elegáns minden mosdó. Ez a helyzet most a Szegeden 
családiason csak szürke háznak nevezett hivatali épületben, 
amelyre alighanem nemcsak a színe, hanem a mellette pávásko-
dó, kétségtelenül előnyösebb küllemű városháza miatt akasztó-
don a szürke jelző, s nem azért, mert - hivatal. 

A magam részéről örülök ennek a tegnapi hírnek. A mosdó le-
gyen elegáns. Hiszen tudják, madarat tolláról, emberi barátjáról -
na és a fürdőszobájáról lehet a leginkább megismerni. Ha a hiva-
talnoknak szép a mosdója, rossz ember nem lehet. 

Bizakodjunk. Hiszen emberbarát köztisztviselőkért imádko-
zunk, valahányszor a hivatalba kényszerít bennünket az élet. 
Egyesek szerint ez csak megszokás, hiszen ott már mindenki ügy-
félbarát - azaz úgy viszonyulnak hozzánk, mint egy lebutított 
számítógépes program, így könnyítve meg ehgazodásunkat 
ügyes-bajos dolgaink intézésében. Mások szerint tényleg csak az 
ima segíthet. Mert a hivatalban pont úgy van, mint mindenütt. 
Vannak a munkájukat jól végző emberek és vannak a többiek. 

Ha a szegedi szürke házban meglesz az építés második üteme is és 
az irodák ugyanúgy megszépülnek, mint a mosdók - ez akkor is így 
marad. De ha majd ránk köszönt az e-ügyintézés szép új világa és 
tényleg csak lebutított számítógépes programokkal találkozhatunk, 
emberekkel alig-akkor tudjuk meg csak igazán, hol lakik a Jóisten. 

Csakhogy addig még előttünk egy közigazgatási forró ősz, jósol-
ják jól értesült médiamunkások, merthogy a köztisztviselőknek 
elegük lett. Hecckampány folyik ellenük, legmagasabb kormány-
szinten - közvetíti a média a szakszervezeti vezetőjük vélemé-
nyét. Sok a szó a karcsúbb apparátusokról, valóban, meg arról, 
hogy iszonyat drága az egész, mégis folyton zökken a munka. 

Hát én nem tudom. Hajlok arra, hogy legalábbis az önkor-
mányzatoknál elkel annyi köztisztviselő, amennyi van. Legföl-
jebb többen lehetnének közöttük, akik jól dolgoznak és keveseb-
ben a többiek. Viszont a szabályok-rendeletek ritkulhatnának. A 
közigazgatás reformját alighanem azok között kéne elkezdeni, s 
nem fűnyírót ereszteni a hivataliakra. 

Végtére szép a mosdójuk. 

Határőrnap Röszkén 
A hét végén, szombaton tizen-
egyedik alkalommal rendezik 
meg Röszkén az immár hagyo-
mányos határőrnapot. 

Már javában folynak a szombati 
röszkei határőrnap előkészületei, 
amely a tizenegyedik lesz a sor-
ban. Árva Béla alezredes, a Szege-
di Határrendészeti Kirendeltség 
vezetője elmondta, a határőrnap 
megrendezése Magyari László, 
Röszke polgármestere és Zakar 
János alezredes, akkori kirendelt-
ség-vezető ötlete volt - egy évtize-
de. A programokra a szomszédos 
megyék határőreit is várják. 

Izgalmas focimeccsekkel kez-
dődik majd a nap, amit további 
változatos programok, bemuta-
tók, versenyek, szórakoztató 
műsorok követnek. A gyerekek 
sem unatkoznak majd Rösz-
kén: a kicsiket többek között 
játszótér, kerékpáros ügyességi 
verseny, trambulin és arcfestés 
várja. 

A rendezvénynek lapunk is tá-
mogatója, fővédnöke Árvái Fe-
renc ezredes, a Kiskunhalasi Ha-
tárőr Igazgatóság vezetője, Frank 
József, a Csongrád Megyei Köz-
gyűlés elnöke és Frank Sándor 
mesterszakács. 

Magyar-szerb fórum 
A határ menti gazdasági kapcsolatokat segítő kormányzati támoga-
tásokról is szó lesz azon a magyar-szerb fórumon, amely holnap, 10 
órakor kezdődik a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara új 
s z é k h á z á b a n . A va jdaság i p r i v a t i z á c i ó s l e h e t ő s é g e k r ő l Pásztor Ist-
ván, a Vajdasági Autonóm Tartomány végrehajtó tanácsának elnöke 
tart előadást. 

Szent Iván-éji Opel csodák! 

Akadémiai vezetőség a SZAB-nál 

Elnöki vizit 
A Magyar Tudományos Akadémia nemrégi-
ben újraválasztott elnöke, Vízi E. Szilveszter 
ma Szeged tudományos műhelyeibe látogat. 
A köztestület elnöksége ugyanis a Szegedi 
Akadémiai Bizottságon (SZAB) tartja soros 
kihelyezett ülését, amelyen az elnökség tag-
jai tájékoztatókat is meghallgatnak: a 
SZAB-ról annak elnöke, Telegdy Gyula aka-
démikus, a városról Botka László polgármes-
ter, a Szegedi Tudományegyetemről pedig 
Szabó Gábor rektor beszél. Vizi E. Szilveszter 
már tegnap Szegedre érkezett és este beszél-
getést folytatott a szegedi akadémikusokkal. 
Ma délelőtt a városházán fogadja a polgár-
mester, ellátogat az Akadémia Szegedi Bioló-
giai Központjába, délben pedig az egyetem új 
épületét, a TIK-et tekinti meg. 

Három napon át megháromszorozzuk induló részletét, és még három ajándék közül is 
válöszthat! 
Szent Ivón-éji akciónk okrlt Opei Corsa Fantasy Cooi vagy Opel Astro Classic II Fontosy modellek vósórlósa 
esetén megháromszorozzuk induló részletét 300 000 Ft-jo nálunk most 900 OOOel ér. és autójához további 
3 ajándék közül vókiszthot. Az akció ideje alatt egyes Opel modelleket akár 1 200 000 Ft megtokaritássol 
vásárolhat meg. Akciónk 2005. június 23-25. között érvényes. 
Az ajánlóról a 3005 június 23. *s 25. között kzrogfinanszirozássol megrendelt ovtókio kűrlározott dorabszöoibon érvényesek. 
Az induló részlet megháiamszorozóso Opel Crxsa fontasy Coot és Opel Astro CkBSKHFaorosynwdeteklízjngtinansivozássoltöriénő 
vásárlása esetén vehető igénybe 300 OOOFtsopt rész erejéig. CO. kibocsátás tkomtxndltt 121-178 gAm Fogyasztás (kombv*5ft): 
í.4-7.4 l/100km 
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