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Bogosnéval visszafizettetik a felvett családi pótlékot 

Papp Edina ismét 
elindult Karcsihoz 

Év végére befejezik a kármentesítést a Kálvária téren 

Gödör és homokdomb 
A magyar állam visszafizetteti a családi pótlékot a tavaly júliusban 
elrabolt és azóta Törökországban rejtegetett szegedi kisfiú édes-
anyjával. A hivatal szerint csak azt illeti meg a pótlék, aki saját 
háztartásában gondoskodik a gyermekéről. Az anya egyébként ma 
Isztambulban ismét megpróbál élni láthatási jogával, kedden pedig 
újabb per vár rá, ami megint Karcsi elhelyezéséről dönthet. 

Tegnap Isztambulba utazott a tavaly július 11-én elrabolt, és azóta Tö-
rökországban rejtegetett szegedi kisfiú, Mehmet Karcsi édesanyja. Bo-
gosné Papp Edina ismét élni akar láthatási jogával, de nem sok reményt 
fűz hozzá, hogy találkozhat több mint egy éve nem látott gyermekével. 

- Hiába döntött a láthatásról egy hónapja az isztambuli bíróság, Karcsi 
apja, Mehmet Tűysüz a kisfiammal együtt eltűnt. Mehmet Tüysüz test-
vére akkor azt mondta, feleslegesen próbálkozom, lehet, hogy húszéves 
koráig nem láthatom a gyermekemet - mondta elkeseredetten a fiatal-
asszony. - Tudom, arra megy ki az egész, hogy hátha belefáradok és fel-
adom . De nem, szombat délelőtt 10 órakor megint becsöngetek a házba. 

Bogosné Papp Edina még napokig Isztambulban marad, kedden 
ugyanis újabb bírósági tárgyalás kezdődik az ügyben. Alig egy hónap-
ja, mint azt megírtuk, az isztambuli bíróság a hágai törvényt alkal-
mazva, a magyar bírósághoz hasonlóan, az anyának ítélte a gyerme-
ket. Mivel a döntés ellen Mehmet Tüysüz fellebbezett, Bogosné nem 
hozhatta haza Karcsit. A mostani perben valószínűleg addig nem szü-
letik ítélet, míg az előzőben hozott nem emelkedik jogerőre. 

Bogosnét a napokban azzal kereste meg a Magyar Államkincstár 
Csongrád Megyei Területi Igazgatósága, hogy fizesse vissza a Karcsika 
elrablása óta eltelt időszakra felvett családi pótlékot. 

- A hivatal nyilatkozatot kért tőlem, hogy mikortól nem gondosko-
dom Karcsikáról, egyúttal közölték velem, hogy vissza kell fizetnem a 
pótlékot, mivel arra a kisfiam elrablása óta nem vagyok jogosult -
mondta könnyezve az asszony. 

- Jogszerűen csak az jogosult családi pótlékra, aki saját háztartásá-
ban gondoskodik kiskorú gyermekéről - nyilatkozta lapunknak Rigó 
Szilveszterné, a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Területi 
Igazgatósága vezetője. Rigóné a konkrét ügyről a személyiségi jogok 
védelme miatt nem beszélhetett, de annyit megjegyzett: vannak ese-
tek, amelyekről egyéni mérlegelés után döntenek. 

Bogosné Papp Edina amellett, hogy az elmúlt egy évben férjével, Bo-
gos Attilával, és hét hónapos kisfiával, Bencével új lakásba költözött, 
ahol Karcsinak külön szobát alakítottak ki, eddig önerőből több mint 
négymillió forintot költött a kisgyermek felkutatására. Törökországi 
útjait az Egymásért Alapítvány fedezi, Földesi Szabó László kuratóriu-
mi elnök mindent megtesz, hogy Karcsi visszakerüljön édesanyjához. 

OLÁH ZOLTÁN 

Nem akart, mégis Olaszországba utazik 

Boglárkát átadta 
a makói édesapa 
A makói Zatykó Attila tegnap átadta volt feleségének, a kilencéves 
Boglárka édesanyjának a kislány útlevelét, így az asszony magával 
viheti őt olaszországi otthonába. 

Mint a napokban megírtuk, Zatykó Attila a nyár elején hozta Makóra 
Boglárkát. Az édesapa - elmondása szerint - kilenc évvel ezelőtt ment 
ki Olaszországba dolgozni, egy esztendővel azután, hogy megnősült. 
Magyarországon maradt felesége nem sokkal később kislányt szült, 
majd kiköltözött hozzá Sairanóba; Boglárka az óvodát már ott kezdte. 

Zatykó Attila idén júliusban, azt követően, hogy feleségétől három 
éve elvált és két éve külön is él, hazaköltözött, és magával hozta a kis-
lányt is. Ezzel viszont jogsértést követett el, mert a válópert követően 
a bíróság - az édesapa szerint vitatható körülmények között, például 
környezettanulmány készítése nélkül - az anyának ítélte őt. A Ma-
kón motor- és autóalkatrész-kereskedést üzemeltető, illetve karosz-
szérialakatosként dolgozó Zatykó Attila azért vállalta emiatt még a 
feljelentést is, mert úgy gondolta, a kislánynak nála jobb helye lenne. 
Boglárka ráadásul lapunknak is elmondta: szívesebben maradna Ma-
kón, édesapjával; ugyan az anyukáját is szereti, de itt jobban érzi ma-
gát. Ráadásul az édesanya jelenlegi élettársa - egyébként a család ko-
rábbi főbérlője - nem kedveli őt, mesélte. 

Zatykó Attila tegnapig kapott határidőt, hogy Boglárkát Mezőhe-
gyesen, az édesanya korábbi lakhelyén átadja neki. A kislányt már az-
előtt odavitte, s útlevelét is átadta tegnap. Lapunknak elmondta: 
azért döntött úgy, hogy eleget tesz a követelésnek, mert nem szeretné, 
ha Boglárkát megviselné a szülők elmérgesedő vitája. 

Minderről természetesen szerettük volna az édesanya véleményét is 
meghallgatni. Az elmúlt napokban többször is kerestük, telefonja azon-
ban eddig ki volt kapcsolva, és egy ismerősén keresztül is - aki felhívta 
szerkesztőségünket - hiába üzentük neki, hogy szeretnénk megszólaltat-
ni. Tegnap délután aztán felvette a telefont, kérdéseinket azonban meg 
sem várta, bemutatkozásunk után nyomban megszakította a vonalat. 

SZ. I. M. 

A szennyezett földet kitermelték, hamarosan elszállítják az ártalmatlanító telepre Fotó: Frank Yvette 

Két évvel ezelőtt döntött a szegedi köz-
gyűlés a Kálvária téri benzinkút bezárá-
sáról. Az OMV köteles az eredeti állapotban 
visszaadni a területet. A szennyezett földet 
kitermelik, s vélhetően év végén átadják a 
területet a városnak. 

A szegedi Kálvária téren drótkerítés övezi az 
egykori benzinkút helyét, a napokban mar-
kológépek dolgoztak a területen, ahol hosszú 
hónapok óta folyik az úgynevezett kármente-
sítési munka, amelynek során a két évvel ez-
előtt bezárt benzinkút helyén kicserélik a 
szennyezett földet. A kármentesítés első sza-
kasza most ér véget. 

- A benzinkút egykori tartályparkjánál 

négyméteres mélységben termeltük ki a 
földet - mondta lapunknak Kun Péter Fe-
renc, a munkával megbízott szegedi Rewox 
Hungária Ipari és Környezetvédelmi Kft. 
mérnöke. A céget az OMV bízta meg a ben-
zinkút felszámolásával, a tartálypark eltá-
volításával, valamint a szennyezett föld ki-
termelésével, ezt a munkát a társaság a na-
pokban befejezte. A következő lépés a 
szennyezett föld elszállítása az ártalmatla-
nító telephelyekre. Az eredeti állapot visz-
szaállításának első szakasza mintavétellel 
zárul, ha a talajvizsgálatok nem mutatnak 
ki szennyeződést, akkor megkezdődhet a 
gödör tiszta talajjal, illetve bányahomok-
kal való feltöltése. Végül a területet ledön-

gölik, a felszínt elsimítják. A vizsgálatok 
sora azonban ezzel még nem ér véget: az 
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Főfel-
ügyelőség munkatársai még mintákat 
vesznek, a szakemberek a talajvíz minősé-
gét is ellenőrzik majd. 

Korábban már megírtuk: a város parkosítva 
szeretné visszakapni a telket az OMV-től, er-
ről azonban még nem sikerült megegyezni-
ük. A rekonstrukció utolsó lépéseként jelké-
pesen megjelölik majd az egykori kápolna he-
lyét is. Információink szerint az önkormány-
zat szeretné a Kálvária téri hamburgerest is 
másik helyre költöztetni, de ez a javaslat még 
nem került a közgyűlés elé. 

NY. É. 

CSALADISZAJHAGYOMANY 
Nagymamám, nagypapám 
mesélte címmel pályázatot 
hirdet 10-14 éves gyermekeknek 
a békéscsabai Karácsonyi János 
Honismereti Egyesület. A 
pályázat célja megörökíteni azt a 
kultúrát, mely a családi 
emlékezet része, s jó esetben 
generációról generációra 
szájhagyomány útján öröklődik. 
A pályázatot két kategóriában -
igaz történetek, adomák illetve 
mesék - hirdetik meg. Beküldési 
határidő: szeptember 30. Bővebb 
információ: www.pafi.hu 

FÁNAK CSAPÓDOTT AZ AUTÓ 
Egy súlyos és egy könnyű sérültje 
van annak a balesetnek, amely 
tegnap dél körül történt a 
Szegvárt Mindszenttel összekötő 
úton. Egy Fiat Punto haladt 
Mindszent felé, mikor eddig 
ismeretlen okból egy balra ívelő 
kanyarban kisodródott és két út 
menti fának csapódott. Az 
autóban két férfi ült. A sofőr 
könnyebb, utasa viszont súlyos 
fejsérülést szenvedett. A mentők 
mindkettőjüket a vásárhelyi 
kórházba szállították. A 
helyszíni szemle ideje alatt csak 
félpályán haladhatott a forgalom. 

fóhiszeműen fogadta be a családot a tanárnő 

Ellopták a szállásadó bútorát 
Országos körözést adtak ki egy szegedi nő el-
len, mivel meglopta szállásadóját. Neki, férjé-
nek és gyerekének jóhiszeműen adtak albérlet-
be egy lakást, csak a rezsit kellett volna állni-
uk, de azt sem fizették. A lakást teljesen ki-
fosztották. 

- Csak azért állok a nyilvánosság elé a történetem-
mel - mondta a Karolina Általános Iskolában taní-
tó Kovács Márta - , hogy mások figyelmét felhívjam 

Élelmiszer-ipari kiállítás 
A látogatóknak nem kell belépőt 
venniük, és a kiállítók is ingyen 
kapnak szállást, ellátást és stan-
dot azon a szeptember 22-én kez-
dődő kiállításon, amely Az Euro-
régió éléskamrája nevet viseli. 

A Duna-Körös-Maros-Tisza Eu-
roregionális Együttműködés 
klit.-ja egy egész rendezvénysoro-
zatot tervez, az első szakkiállítás és 
konferencia a mezőgazdaság, az 
élelmiszeripar és -biztonság jegyé-
ben zajlik szeptember 22-én, 
23-án és 24-én a Hangár Expo te-

rületén Szegeden, a Kereskedő köz 
4. szám alatt. Októberben a turiz-
mus, november elején az egészség-
ügy, majd a biztonságtechnika, az 
informatika területén dolgozó cé-
gek, szervezetek mutatkoznak be. 

A cél - mint Csókási Eszter, a 
kht. ügyvezető igazgatója és Ma-
rosvári Attila, a DKMT magyar 
nemzeti koordinátora elmondta -
az, hogy a különböző fejlettségű 
magyar, vajdasági és romániai cé-
gek vezetői, tulajdonosai találkoz-
zanak, kicseréljék tapasztalatai-
kat, üzleteket kössenek egymás-

sal. Sok olyan kis- és középvállal-
kozás működik mindhárom or-
szágban, amelynek máskülönben 
nem lenne módja a bemutatko-
zásra. Mivel a résztvevőknek csak 
az utazás költségeit kell állniuk, 
várható, hogy sokan eljönnek. 

A kiállítások megrendezését 
román-magyar viszonylatban az 
unió Phare-CBC programja 250 
ezer euróval segítette, a Külügy-
minisztérium pedig húszmilliót 
adott arra, hogy a szerbia-monte-
negrói cégek is eljöhessenek. 

B.A. 
Kovács Márta felvételekkel bizonyítja, milyen 
volt és milyen lett a lakás Fotó: Miskolczi Róbert 

arra, milyen ára lehet a jóhiszeműségnek, a segíte-
ni akarásnak. 

A tanárnő, aki az iskolaotthonos Karolinában je-
lenleg negyedik osztályosoknak magyart tanít, ab-
ban az ABC-ben ismerte meg Sz. Évát, ahová vásá-
rolni járt: az elárusítóval gyakran találkozott. Ami-
kor idén márciusban a családban elhatározták, al-
bérletbe adják Lomnici utcai egyszobás panellaká-
sukat, a hirdetésre jelentkezők között a szimpati-
kus eladót fedezték fel. Kiderült, időközben rok-
kantnyugdíjas lett, nagyon nehéz körülmények kö-
zött neveli általános iskolás kislányát. Kovács Már-
ta megsajnálta Évát és megegyezett vele, az is ele-
gendő, ha csak a rezsit fizeti. Erről szóbeli megálla-
podás született, szerződést azonban nem írtak alá. 
A költözéskor derült ki, hogy a nőhöz egy férj is tar-
tozik, G. Ferenc, akinek megjelenése némi aggo-
dalmat keltett a tanárnőben. 

Már az első havi rezsivel csúsztak pár napot az al-
bérlők, ezt azonban még elnézte a főbérlő, viszont 
óvatosságból szerződést fogalmazott meg és kérte 
Éváékat, írják alá. Erre azonban már nem került sor, 
se aláírt papírt, se pénzt nem hozott ezt követően a 
befogadott család, telefonon hitegették a főbérlőt. 

Majd amikor már a telefon sem válaszolt, a ta-
nárnő levélben próbálta velük felvenni a kapcsola-
tot. Három hónap után végül Kovács Márta vette a 
bátorságot és kulccsal kinyitotta saját lakását. -
Szavakkal nehéz leírni, mit találtam - mondta - , a 
bútorok eltűntek, még a beépített konyhaszekrény 
polcait is elvitték, a karnisok, a fürdőszoba pipere-
polca, a fregoli leszaggatva, mindenütt bűz és kosz. 

A tanárnő feljelentést tett a rendőrségen, de csak 
eltűnt bútorát követelhette, mivel albérleti szerző-
dést nem tudott felmutatni. M. Toronykőy Márta, a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtórefe-
rense megerősítette információinkat: lopással gya-
núsítják Sz. Évát, ellene a rendőrség elfogatóparan-
csot adott ki, mert ismeretlen helyen tartózkodik. 

- Mivel a lakást csak betörés ellen biztosította a 
tulajdonos - fejtette ki kérdésünkre válaszolva Si-
mon Lajos, a Generali-Providencia Biztosító Rt. 
kárszakértője - , és oda senki sem hatólt be erőszak-
kal, „jogalap szerint" nem tudnánk a kárát kifizet-
ni. Mivel az ügyfélnek a társaságnál több biztosítá-
sa is van, méltányosságot gyakorolhatunk, a kár 
egy részét kifizethetjük, de erről még nem született 
döntés. 

Kovács Márta 250 ezerre becsüli a bútor és a javí-
tások értékét. 

F. K. 

http://www.pafi.hu

