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Előkerült az egy éve elrabolt szegedi Mehmet Karcsi 

Telefonbeszélgetés 
törökül és magyarul 

Bogosnc Papp Edina: Nem hittem el, hogy a vonal végén a kisfiam szól hozzám Fotó: Miskolczi Róbert 

Egy év után hallotta újra a tavaly nyáron elrabolt 
és Törökországban rejtegetett Mehmet Karcsi 
hangját az édesanyja. Az alig két percig tartó 
telefonbeszélgetés után a fiatalasszony sokkot 
kapott... 

- Megcsörrent a telefonom, láttam, Törökország-
ból hívnak. Azt mondták, átadják a kagylót a fiam-
nak, beszéljek. Rekedtes, számomra teljesen ide-
gen hangot hallottam. Törökül azt kérdezte, mit 
akarok tőle, miért nem hagyom békén az apjánál. 
A hang nagyon lekezelő volt, a stílus megrémisz-
tett. Sokkot kaptam. Nem hittem el, hogy a vonal 
végén a kisfiam szól hozzám, ő ugyanis nem ilyen 
volt - elevenítette fel a két nappal ezelőtti párbe-
széd első pillanatait Bogosné Papp Edina, az egy éve 
elrabolt és hamis papírokkal Törökországba hur-
colt és azóta is ott rejtegetett Mehmet Karcsi édes-
anyja. 

A beszélgetés kihangosított telefonon zajlott. Az 
asszony egyszerűen nem akarta elhinni, hogy való-
ban a fia van a telefonnál, ezért megkérte azt, aki 
felhívta, nézze meg, lát-e valamit Karcsi kezén. Mi-
után meghallotta, hogy egy régi seb nyoma látható, 
már nem volt kétséges számára: a hang mégis a 
gyermekéé volt. Bogosné sírva fakadt. Meggyőző-
dése, hogy az elmúlt egy év alatt a fia olyasmin 
esett át, amit röviden agymosásnak lehet nevezni. 

Az alig kétperces beszélgetésük alatt Edina ma-
gyarul többször elismételte, hogy „Karcsika, én va-
gyok, anya vagyok!", a fiú azonban csak törökül vá-
laszolgatott. 

A szegedi asszony tegnap egy kicsit megnyugo-
dott, ugyanis Karcsival beszélt a nagymamája is, és 
a kisfiú akkor már „értett" magyarul, bár továbbra 
is csak törökül válaszolt. 

- Nem hátrálok meg, nem mondok le a gyerme-
kemről, továbbra is mindent megteszek, hogy en-

nek az egy éve tartó rémálomnak legkésőbb szep-
temberben, az isztambuli bíróságon vége legyen. 
Beszéltem a Karcsit nagyon jól ismerő gyermekor-
vossal, aki azzal biztatott, ne adjam fel, pszicholó-
gus segítségével néhány hónap alatt minden hely-
rehozható - jelentette ki a gyermeke felkutatására 
az elmúlt 12 hónapban milliókat költő, és emiatt 
rengeteg adósságot felhalmozó nő. 

Bogosné Papp Edina beszélt a volt férjével is. 
Mehmet Tüysüz megismételte, amit korábban az 
újságokon keresztül üzent, hogy menjen ki Isztam-
bulba, fizeti az utazás és a kinntartózkodás költsé-
geit, és egyezzenek meg még a tárgyalás kezdete 
előtt. A férfi, miután azt is elmondta, hogy hajlan-
dó Szegeden, az asszony jés közös fiuk) közelében 
lakást vásárolni, megfenyegette Edinát. Egymás 
után többször is kijelentette, „kicsinálja" a bíróság 
előtt. Hogy mivel, arra nem tért ki. 

- Édesanyám tegnap felhívta az Interpol magyar-
országi irodáját, bejelentette, hogy újságírók meg-
találták az egy éve elrabolt, nemzetközi körözéssel 
keresett fiamat. A válaszon megdöbbentünk, 
ugyanis a nő, akivel anyukám beszélt, azt mondta: 
miért nem nyugszunk már meg, hagyjuk ott Kar-
csikát Törökországban. Nem ezt vártuk! - mondta 
a beszélgetésünk alatt végig a könnyeivel küszködő 
asszony. 

OLÁH ZOLTÁN 

KARCSI ALLAMP0L6ARSÁ6A 
Mehmet Karcsit egy éve rabolta el az apja és hamis ok-
mányokkal kicsempészte az országból. A fiú felkutatásá-
ra nemzetközi körözést adtak ki. Karcsi közben török ál-
lampolgárságot is kapott, a török hatóságok születési 
anyakönyvi kivonatot is készítettek neki. Érthetetlen, 
hogy a török hatóságoknak mindközben nem tűnt fel, 
hogy a fiút az egész világon keresik. 

Katona Pál: Az én Nagy Könyvem 

A szeretet ereje 
Lapunk is elindította a Somogyi-könyvtár 
segítségével a maga Nagy Könyv-játékát: az 
izgalmasnak ígérkező szellemi kalandtú-
rában ismert Csongrád megyei közéleti sze-
mélyiségek, tudósok, művészek, üzletem-
berek, sportolók és újságírók vallanak leg-
kedvesebb könyvükről. Katona Pál esperes, 
a földeáki plébánia vezetője Victor Hugó A 
nyomorultak című könyvéről beszél. 

„Szívemnek a legkedvesebb szépirodalmi regény Victor Hugó 
klasszikusa, amelyet már számtalanszor újraolvastam. Azért 
tartom A nyomorultakat az én Nagy Könyvemnek, mert az elvi-
tathatatlan irodalmi szépség mellett bizony számos krisztusi, 
keresztény értéket is hordoz ez a mü, amelynek esszenciája: 
csak a szeretet képes kizökkenteni végveszélybe rohanó életéből 
az eltévedt embert. 

A mű főhőse, Jean Valjean egy velejéig megátalkodott, gonosz 
ember, aki az élet minden bugyrát megjárja, alaposan meg is bűn-
hődik mindazért, amit tesz. A büntetés-végrehajtók fenyitéseinek 
célja, hogy megváltoztassák a személyiségét, életét, de sem a bör-
tön, sem a gályarabság nem teszi jobbá a rosszat. Ezzel szemben 
találkozik egy Krisztus-követő emberrel, egy püspökkel, aki nem 
támadással, hanem megértéssel és szeretettel fordul felé, és ez az 
egyetlen eszköz, ami képes gyógyulást hozni lelkébe. Szerintem is 
csak ezen az úton lehet meggyógyítani a szívek sebeit, minden 

más törekvés és fenyítés gyakorla-
tilag eredménytelen. 

Úgy vélem, hogy a mai világ Jean 
Valjean-jai, megátalkodott gonosz-
tevői az embereket pusztító terro-
risták. Szomorú azonban, hogy a 
jelenkor egyetlen válasza a jelen-
ség megállítására a fegyveres vadá-
szat, a börtön és a megtorlás. Biz-
tos vagyok benne, ha a Föld más 
kultúráit is a Victor Hugó által be-
mutatott megértéssel, szeretettel 
kezelné a Nyugat, ezek a veszélyek 
is jelentősen csökkennének." 

A ponthatárokról 
A Felvételi Információs Szolgálat már július 26-án éjjel a www.fisz.hu 
oldalon közli egyes szakcsoportok, intézmények felvételi ponthatá-
rait, és folyamatosan közzéteszi a legaktuálisabb információkat. A hi-
vatalos felvételi ponthatárokat az Országos Felsőoktatási Felvételi 
Iroda július 27-én reggel bocsátja rendelkezésre. 

Aki az elsők között szeretne értesülni eredményéről, annak már 
most érdemes regisztrálnia a www.fisz.hu oldalon az elektronikus 
Országos Oktatási Hírlevél különszámára, amely a megadott e-mail 
címre küldi el a letölthető ponthatártáblázatokat. 

Bánátiak nyaraltak 
Közösen szervezett kéthetes nya-
ralást az árvíz sújtotta Ótelek 
gyerekeinek a Csongrád megyei 
önkormányzat és Algyő. Az isko-
lás gyerekek július elsején utaz-
tak Balatonszárszóra. 

A megyei közgyűlés április vé-
gén döntött arról, hogy az elön-
tött romániai és vajdasági terüle-
tek fertőtlenítésében, az ivóvíz 
biztosításában segíteni fog. Arról 
is döntés született, hogy az árvíz 
sújtotta települések gyerekeinek 

nyaralását támogatni fogják, Al-
győvel közösen. 

A huszonkét gyermeket és 
felnőtt kísérőiket a Temes me-
gyei RMDSZ választotta ki, az 
utazásuk költségeit az ásotthal-
mi Bedő Albert szakközépisko-
la, étkeztetésüket a megyei ön-
kormányzat, a kirándulások 
költségeit az algyői önkor-
mányzat állta: Ótelek Újvár ré-
sze, Újvár pedig Algyő testvér-
települése. 

m" < 

\ 

]en! 
Apróhirdetését most 

m w 

FEL ARON feladhatja! 

KÖRKÉP 

ÁSOTTHALOM. Holnap este 7 
órától tartja az Ásotthalmi 
Ifjúsági Egyesület ünnepi 
közgyűlését és hatodik 
születésnapját, melyre az 
elnökség szeretettel vár minden 
régi és új tagot az ifjúsági házba 
(Jókai utca 4.). 

BORDÁNY. A helyi kézművesek 
munkáiból tervez kiállítást a 
faluház. Gobelin és horgolt 
kézimunkákkal, hímzéssel, 
hurkolt és kötött alkotásokkal 
lehet jelentkezni a szeptemberi 
kiállításra a faluházban 
júliusban és augusztusban. 

KISTELEK. Folytatódik a Zenés 
Nyári Esték programsorozat. Ma 
este fél 9-kor a sándorfalvi 
Stroke együttes előadásában 
magyar rocksikereket, 
feldolgozásokat hallgathat meg a 
közönség. A koncertet a 
sportcsarnoknál, a szabadtéri 
színpadon rendezik meg. 

PUSZTAMÉRGES. Ma délelőtt 
10 órakor kezdődik az orvosi 
műszerek termékbemutatója a 
művelődési házban. 

SZATYMAZ. Szombaton és 
vasárnap rendezik meg a 
mezőgazdasági kiállítással, 
vásárral és falunappal egybe 
kötött őszibarack-fesztivált. A 
művelődési házban szombat 
délelőtt 10 órakor nyitják meg a 
kétnapos rendezvényt, 
bemutatják a kiállítókat, átadják 
a díszpolgári címeket. Ezt 
követően fél 11-től szakmai 
fórumot rendeznek a 
Homokhátság 
mezőgazdaságának stratégiájáról. 
Előadók: Nógrádi Zoltán 
országgyűlési képviselő, 
Mórahalom polgármestere; Hódi 
Pál, a megyei agrárkamara 
elnöke; Fackellinann István 
kamarai tanácsadó; Kispál 
Ferenc, a Magosz Csongrád 
megyei elnöke; valamint Csomós 
Attila, az RMGSZ Maros megyei 
elnöke. Délután fél 3-kor 
kezdődik a zenés, lovas és fogatos 
felvonulás. 4 órától a sportpályán 
a horgosi és szatymazi ifi és 
felnőtt futballisták rangadója lesz. 
Fél 5-kor emléktáblát avatnak a 
Simsay-iskolánál, majd 5 órától a 
község művészeti csoportjai 
adnak műsort. Este 7 órakor 
kezdődik a falubál, sztárvendég: 
Balázs Pali. A zenét a Drink 
Panthcrs szolgáltatja. Egész nap 
őszibarack, egyéb gyümölcsök, 
zöldségek, biotermékek, virágok, 
mezőgazdasági gépek, autók, régi 
motorok kiállítása. A 
gyermekeket játszóházzal, 
kézműves- fogla 1 knz.isokk.il 
várják. 

SZÓREG. A művelődési házban 
ma délelőtt 10 órától a Vakációs 
programok keretében 
képeslapkészítésre várják az 
érdeklődő gyerekeket. Az 
asztalitenisz-edzés 2 órakor, a 
csuhé szakkör foglalkozása pedig 
5 órakor kezdődik. 

Áthelyezik a trolimegállót 
Útépítés miatt ma reggel 7 órától áthelyezik a 9-es trolibusz Felső Ti-
sza-part, Háló utca előtti megállóját. A Lugas utcai végállomás felé 
tartó kocsikra mintegy 20 méterrel távolabb, a Felső Tisza-part 
18-20. előtt lehet fölszállni. 

A londoni merénylet áldozataira emlékeztek 

Kétperces csend Szegeden 

A polgármesteri hivatal előtt gyászoltak a dolgozók Fotó: Miskolczi Róbert 

A közintézményekben „két percre megállt az össze. Az utakon leállt a forgalom, megálltak a bu-
élet", a dolgozók így emlékeztek a londoni me- szok és a taxik is, a metróállomásokon felkérték az 
rényletben egy hete elhunytakra. utasokat a kétperces emlékezésre. Leállt a kereske-

dés a londoni értéktőzsdén is. 
MUNKATÁRSUNKTÓL Magyarországon a közintézményekben szintén 

gyászszünettel adóztak az elhunytak emlékének. 
A londoni Lloyd's biztosító harangjának gongütésé- Szegeden, a Széchenyi téri polgármesteri hivatal 
re „megállt az élet" két percre csütörtökön dolgozói levonultak az épület elé. A belvárosban 
Nagy-Britanniában: az egy hete történt londoni azonban keveseknek jutott csak eszébe a gyászszü-
merényletsorozat több tucatnyi áldozatára emlé- net. Néhányan úgy gondolták, jó lett volna a város-
keztek. A Trafalgar téren többezres tömeg gyűlt ban harangszóval figyelmeztetni a járókelőket. 

ÚJSZENTIVÁN. A Tisza-Maros 
szög kistérség ifjúsági 
önkormányzatai a tiszaszigeti, 
újszentiváni, szőregi, deszki, 
kübekházi fiatalokkal közösen 
És te mit tudsz? címmel 
tehetségkutató versenyt 
szerveznek fiatalok számára 
július 23-án a sportcsarnokban. 
Nevezni a települések postáin, 
önkormányzatain, ifjúsági 
irodáiban, könyvtáraiban 
ingyenesen lehet a kihelyezett 
formanyomtatványokon, illetve 
az estemittudszCn'vipmail.hu 
e-mail címen. Nevezési 
kategóriák: ének/zene, tánc, 
próza, egyéb. Minden fellépő 
ajándék pólót kap, valamint a 
kategóriák első három 
helyezettjeit értékes 
ajándékokkal jutalmazzák. A 
három legjobb műsorszám 
előadói fellépési lehetőséget 
kapnak a térség nagyobb 
rendezvényein, többek között a 
kübekházi operett faluban, a 
deszki falunapon, valamint a 
szőregi aratóünnepen. 
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