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Bonnból válaszolt kérdéseinkre a makói kisfiú édesapja 

Neki a gyerekek a fontosak 
Exkluzív interjút adott lapunknak annak a 
kisfiúnak az édesapja, aki a gyermekét kedd 
éjjel bírósági végrehajtók közreműködésé-
vel kapta vissza. Zombori )ános egyetlen 
kérdés elől sem tért ki, részletesen beszélt 
az elmúlt hónapokról, közben egyetlen szó-
val sem vádolta meg válófélben lévő fe-
leségét és az asszony szüleit. Többször is 
hangsúlyozta, sajnálja, hogy 11 éves fiával 
olyan dolgok történtek, ami még egy fel-
nőt tnek is sok lenne. 

- Arra kérem, hogy már a beszélgetésünk 
elején tisztázzunk néhány, szerintem a 
közvélemény számára fontos kérdést: ön 
valóban gyakran kegyetlenül megverte, és 
forró vízzel lelocsolta a gyermekeit, mint 
ahogy azt a felesége és az asszony szülei is 
állították? 

- Visszakérdezek: ön mit csinálna, ha meg-
tudná, hogy kilencéves gyermeke olyat tett, 
amit nem lett volna szabad, például, hogy 
dohányozott? Mert nálunk többek között 
ilyesmi miatt kapott ki Sebastian. Tehát az 
valóban előfordult, hogy ráütöttem a feneké-
re, ezt elismerem. Mint ahogy minden csa-
ládban megtörténik, hogy ha egy gyermek 
rossz, kikap. De csak ennyi történt, szó sem 
volt kegyetlen apai erőszakról, pláne forró 
vízbe mártásról. 

-Es a feleségét ? 
- Ugyan! Soha! És késsel sem fenyegettem 

meg. Kiderült, a kérdéses időpontban nem is 
voltam, fizikailag nem is lehettem a közelé-
ben. 

- Mielőtt rátérnénk az elmúlt napok tör-
ténéseire, még arra válaszoljon, miért állí-
totta ezeket a felesége ? 

- Őszinte leszek, nem tudom. Ő nem 
ilyen. Pontosabban nem ilyen volt. 

- Közben eszembe jutott még valami, 
amit még az elején fontos tisztázni: a fele-
sége azt is mondta, ő nem tud olyan iratról, 
ami tanúsítaná, hogy megállapodtak volna 
a gyámságról, azaz ön határozhatja meg, 
hol legyenek közös gyermekeik. 

- Több mint másfél éve, 2003 novemberé-
ben az ő kezdeményezésére, hangsúlyozom, 
az ő kezdeményezésére született a gyermek-
elhelyezésről szóló dokumentum, amit ké-
sőbb, miután a bíróság megküldte nekem, én 
is aláírtam. 

- Miért válnak el ? 
- Röviden: megromlott a kapcsolatunk. 

Ebben mind a ketten hibáztunk, elismerem, 
én is. Sokat dolgoztam, túlórákat vállaltam, 
a mai felgyorsult tempójú világ sok házassá-
got tesz tönkre. 

- Kérem, akkor térjünk rá az elmúlt na-
pok eseményeire: mondja el, mi történt, 
amikor több mint egy év után az Országos 
Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben 
meglátta kisfiát ? 

- Amikor Sebastian belépett abba a helyi-
ségbe, ahol előzőleg az orvosokkal beszélget-

Zombori János kisfiával, Sebastiannal. Jól 
megvannak együtt? Fotó: Blikk 

tem, még annyi időm sem volt, hogy feláll-
jak. A nyakamba borult, és azt mondta: apa, 
nagyon hiányoztál, szeretlek, nagyon szeret-
lek. Elérzékenyültem, kicsordultak a köny-
nyeim. 

- Azt mondta az intézet főigazgatója, 
hogy a bírósági végrehajtók brutálisan lép-
tekfel. Mi történt ? 

- Én nem tapasztaltam ilyet. 
- Ott beszélt a feleségével 1 
- Csak néhány szót. Megígértem, hogy ha 

megérkezünk, felhívjuk telefonon. 
- Hosszú volt az út Budapesttől a bonni 

lakásáig. Útközben miről beszélgettek? Ej-
tettek szót az elmúlt hónapokról ? 

- Nem sokat, nem akartam felzaklatni. Se-
bastian annyit mondott, hogy ne haragudjak. 
Én nem faggattam, nem erőltettem. Majd 
egyszer, ha ő is úgy gondolja, beszélni fog ar-
ról, amit ő szükségesnek tart. 

- Hogyan fogadta Sebastiant a testvére ? 
- Amikor megérkeztünk, nemcsak ő volt 

otthon, hanem előző házasságomból szüle-
tett felnőtt, 30 éves lányom és két unokám 
is. Nagyon boldogok voltak. Egymás nyakába 
borultak, és azt mondogatták, de jó, hogy itt 
vagy, de jó, hogy itt vagy! Nem szégyellem, 
akkor is kibuggyantak a könnyeim. Csütör-

A T0RTENET 
• j j Zombori Sebastiant tavaly húsvét óta jogellenesen 
:s :i tartotta magánál a válófélben lévő édesanyja, 

Zombori Krisztina. A tizenegy éves kisfiú kiadatá-
sát azért kérte az apa, mert a szülők között ko-
rábban, a bonni családjogi bíróságon született egy 
megállapodás, melynek értelmében a gyermek és 
testvére tartózkodási helyéről kizárólag az apa 
dönt. Ezt sértette meg az anya, amikor tavaly a 
húsvéti szünetre Magyarországra hozta a gyerme-
keket, de nem vitte vissza őket a megbeszélt idő-
re, az apa csak a kisebbikkel tudott hazautazni. A 
Pesti Központi Kerületi Bíróság jogerős határoza-
tában elrendelte a végrehajtást. Ennek időpontja 
kedd délelőtt lett volna, de a gyereket Makóról pá-
nikrohamra hivatkozva a nagymama az országos 
pszichiátriai intézetbe szállította. Ott adták át az 
apának a kisfiút. 

tök hajnali öt óráig nem tudtam az ágyba pa-
rancsolni a gyerekeket, addig beszélgettek. 

- Megígérte a pszichiátriai intézet orvo-
sainak, hogy Bonnban, megérkezésük után 
azonnal elviszi Sebastiant pszichológus-
hoz. Megtette ? 

- Betartottam az ígéretem. Több mint egy 
órát voltunk ott. Másnap, csütörtök délelőtt 
az ottani gyámhatóságtól is felkerestek. 

- Sebastian beszélt már a Makón lévő 
édesanyjával? 

- Többször próbálkozott, sokszor tárcsázta 
a makói házban lévő telefont, mire felvették 
a kagylót. A nagyapával beszélt, utána átadta 
az öccsének a kagylót. Apósom mondta neki, 
hogy velem is szeretne beszélni. Megkérdez-
te, hogy vagyunk, kérte, engedjem meg Se-
bastiannak, hogy zenéljen, sportoljon, majd 
arról kérdezett, láthatják-e unokáikat, be-
szélhetnek-e telefonon. Megígértem neki, 
hogy ameddig normális lesz a kapcsolatunk, 
ennek nem lesz akadálya. Én betartom a sza-
vam. 

- Milyen az anyagi helyzete ? 
- Nem vagyok nagyon gazdag, és nem va-

gyok szegény. A gyerekeimnek normális éle-
tet tudok biztosítani. 

- Ezután fognak elválni, a bíróság mondja 
ki a gyermekek végleges elhelyezését. Mire 
számít ? 

- Nagyon szeretném, ha a gyerekek nálam 
maradhatnának, bízom is ebben. 

- Majdnem egyórás beszélgetésünk alatt 
egyetlen feleségét és az asszony szüleit bí-
ráló szót sem ejtett, pedig én számítottam 
erre. Nem haragszikrájuk? 

- Nekem csak az a fontos, hogy a két fiú 
élete nyugodt legyen. Nagyon sajnálom, hogy 
az elmúlt egy év alatt számos igaztalan táma-
dás ért, megalapozatlan vádak hangzottak el, 
de én, mint ahogy eddig sem, a jövőben sem 
akarok ebben részt venni. Remélem, min-
denki megnyugszik végre. 

OLÁH Z O L T Á N 

CS. GAT LASZLO 

Rengeteg olyan utca van Szegeden, ahova gépkocsival nagy me-
részség behajtani. Foltozgatják, javítgatják ugyan az utakat, de 
csak ideig-óráig használhatók rendeltetésszerűen, anélkül, hogy 
károsodnának az autók. Es kisvártatva kezdődik minden előröl. 
Miért ? 

Nehéz másra gondolni, mint a jó magyar szokásra: a helyreállítta-
tok szűkösen szabják megarávalót, és a kivitelezők is bevetnek va-
lamilyen furfangot. így hát az útépítőknek mindig van munkájuk. 

Szombattól ismét nagy átépítés kezdődik Szegeden, a Makkos-
házi körút-József Attila sugárút kereszteződés egy szakaszán. És 
kezdődik a cirkusz, a közlekedési káosz - mondanánk. 

De nem mondjuk. Reménykedünk. Egyszer csak nem lesz ten-
gelytörés, nem esik ki a nagymama protézise a gyűrt út zökkenő-
in és nem verődik a fejünk az autótetőbe. Ez megéri, hogy megér-
tők legyünk! Sőt! Mi történne, ha a felújítás tizenkét napjában 
egyszer-kétszer otthon hagynánk az autót? Nem lenne akkora a 
szmog, kisebb lenne a csomópontban a tumultus. A kerékpárra 
pattanók rájönnének, hogy cőkétkerekűvel sokkal gyorsabban és 
olcsóbban lehet a városban közlekedni. Rádöbbennénk, hogy gya-
logolni jó. Nem csak azért, mert van idő nézgelődni. Szmog he-
lyett beszippanthatnánk a koranyárban virágzó fák illatát. Észre-
vétlenül lappadna a sörpocakunk és karcsúsodna, plusz izmosod-
na a lábunk. 

Mit mondjunk még? 
Hajrá, útépítők! 

A tudomány 
milliárdokat használhat 
A magyar tu-
dománynak 
közelítenie 
kell a gazda-
sághoz, a ku-
tatók és inno-
vatív gazdasá-
gi szakembe-
rek közötti 
hagyományos szakadékot át kell 
hidalni - jelentette ki az Akadé-
mia nemrég újraválasztott elnö-
ke, Vizi E. Szilveszter (képün-
kön) tegnap Szegeden. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Az egyetemek, az akadémiai kuta-
tóhelyek, a régiókban működő 
szellemi műhelyek megerősítése a 
Magyar Tudományos Akadémia 
politikája, ezért tartunk kihelye-
zett elnökségi üléseket a területi 
bizottságokon, ezúttal Szegeden -
indokolta a tegnapi látogatást Vízi 
E. Szilveszter, az MTA újabb há-
rom évre megválasztott elnöke. 
Kiemelte, hogy a köztestület régi-
ókban gondolkodik: azon dolgo-

zik, hogy a régiók szellemi, gazda-
sági, kapcsolati tőkéjét egyesítse, s 
ez azért kecsegtet sikerrel, mert a 
köztestület a politikai irányzatok-
tól független. A következő három 
évben olyan pályázatokat írnak 
majd ki, amelyekkel az egyetemek 
és akadémiai kutatóhelyek közöt-
ti együttműködésre inspirálnak. 

A következő költségvetési peri-
ódusban évente akár 50-60 milli-
árdot is elnyerhet a magyar tudo-
mányosság uniós pályázatokon -
ha az egymástól jelenleg elkülö-
nült kutatóhelyek képesek lesz-
nek összefogni. Az Akadémia tá-
mogatja a felfedezések, ötletek 
gyors termékké válásának folya-
matát, segít a régióknak ebben. 
Ezért támogatta kezdettől a sze-
gedi biopolisz tervének megvaló-
sulását is. 

Az MTA elnöksége szegedi ki-
helyezett ülésén tájékozódott a te-
rületi bizottság, az egyetem és a 
város együttműködéseiről. Vízi E. 
Szilveszter járt az SZBK-ban, az 
egyetem új Ady téri épületében, és 
vendég volt a városházán is. 

Orbán Viktor 
Szegeden 
A Nemzeti Konzultáció sorozat-
ban Orbán Viktor, a Fidesz-
MPSZ elnöke ma nyilvános ren-
dezvényen vesz részt Szegeden. 
A Kudlik fúha és Rákay Phihp 
közreműködésével zajló beszél-
getésen - amely este 6 órakor 
kezdődik a műjégpályáján - a 
pártelnök válaszol a felmerülő 
kérdésekre. Orbán Viktor szegedi 
látogatása előtt Kisteleken, Ba-
lástyán és Szatymazon is találko-
zik mindazokkal, akik elmonda-
nák neki, hogy milyen országot 
szeretnének. 

A Fidesz más vezetői szomba-
ton Deszkre, Klárafalvára, Fe-
rencszállásra, Makóra, Csaná-
dalbertire és Pitvarosra, vasár-
nap Székkutasra és Hódmezővá-
sárhelyre, hétfőn pedig Fábiánse-
bestyénre látogatnak. 

Figyelni kell Szegeden a kihelyezett táblákra, hogy ne legyen közlekedési káosz 

Holnap lezárják a Makkosházi körutat 
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A 3-as és a 4-es villamos vágá-
nyának fölújítása miatt szomba-
ton reggel lezárják a József Attila 
sugárút és a harmadik körút ke-
reszteződésében a Maitkosházi 
körút leágazását. A forgalmat a 
nagykörútra terelik, az autó-
buszok két járat kivételével a 
Tarján bisztróig, illetve a ben-
zinkút melletti nyomdáig közle-
kednek. Az Anna-kútig villa-
mospótló buszok járnak. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

Káosz ígérkezik a szegedi Makkos-
házi körút József Attila sugárúti 
végén - ha a közlekedők nem fi-
gyelnek az útlezárásra figyelmez-
tető táblákra. A csomópont Mak-
kosházi körúti ágát a 3-as és a 4-es 
villamos vágányának fölújítása 
miatt zárják le szombaton reggel. 
A Szegedi Közlekedési Társaság 
(SZKT) tájékoztatása szerint az 
átépítés július 6-áig tart. 

A vágánycserére azért van 
szükség, mert a régi sínek nem 
bírták el a nehéz járművek ke-
resztirányú forgalmát. A csomó-
pontban a Tisza Lajos körút 
nemrégiben átépített szakaszá-
hoz hasonlóan rugalmas alátá-
masztású síneket építenek az út-
testbe. A körúton átvezető, 52 
méteres (plusz 4-4 méter átme-
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Holnaptól bonyolultabb lesz közlekedni a szegedi József Attila sugárúton Fotó: Gyenes Kálmán 

neti szakasz) villamospálya föl-
újítása 28 millió forintba kerül. 

A közlekedési dugó elkerülésé-
re a külső körútról a József Attila 
sugárút felé tartó forgalmat a 

nagykörútra terelik. A javasolt 
útvonalra figyelmeztető táblákat 
ma este szerelik föl a fontosabb 
kereszteződésekben. 

Az átépítés alatt villamospótló 

buszok viszik az utasokat Tar-
jánból a Kálvin térig. A buszok 
ideiglenes végállomását a refor-
mátus templom mögött jelölték 
ki. Az Anna-kúttól már villamo-

sok közlekednek a vadaspark, il-
letve Kecskéstelep felé. 

A 84-es autóbusz csak a Tarján 
bisztró és Újszeged között jár. A 
petőfitelepi Fő térről induló 90 
F-es járat is csak a bisztróig szál-
lítja az utasokat. A csomópont 
túloldalán, a benzinkút melletti 
Kossuth Nyomdától indul a 
nagyállomás felé a 90-es busz. 
Csupán két járat kerüli ki az út-
zárat: az 5l-es és a 90 H jelzésű 
autóbuszok az Agyagos utca, 
Gyevi utca kitérő után változat-
lan útvonalon haladnak tovább. 

Fontos tudni, hogy a villamos-
és autóbuszvonalakon átszállók-
nak sem kell a lezárás miatt két-
szer jegyet vásárolni. A 3-as és 
4-es vonalán utazóknak átszállás 
után jegyük számozatlan végét 
ki kell lyukasztani. A 90-esről 90 
F-esre (és viszont) átszállók az 
előző járaton érvényesített jegy-
gyei mehetnek tovább. 

Bizonyára akadnak majd, akik 
nem veszik észre a figyelmeztető 
táblákat és a Makkosházi kör-
úton „beleszaladnak" az útlezá-
rásba. Ok az Agyagos utca, Gyevi 
utca útvonalon juthatnak ki a Jó-
zsef Attila sugárútra. A nagyobb 
járművel közlekedők figyelmébe: 
a „menekülőúton" és a környező 
utcákban legföljebb 5 tonnás jár-
művekkel haladhatnak át. 


