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Részletek a 3. oldalon 

Nagy Laci 
nem kegyelmez 

A miniszterelnök 
ígérete szerint Esélyegyenlőség - A nő örök áldozat? 

A Délmagyarország 
és a Délvilág babaszépségversenye 
További részletek lapunk 7. oldalán! 

A baranyai megyeszékhelyt javasolja a kormány Európa kulturális fővárosának 

Péccsel együtt Szeged is nyert 
Csalt a kutató? 
Kása Péter neves szegedi professzor szerint P. A. 
nemzetközi csaló. A férfit Európa legjobb fiatal 
neurológusaként mutat tuk be nemrégiben a la-
punkban. Kása Péter elmondta: a fiatal neuroló-
gus lejáratta a Szegedi Tudományegyetemet a 
szakma előtt. Mások nevét felhasználva nem lé-
tező konferenciákról írt jelentéseket. Ráadásul az 
egyik ilyen rendezvényre még egymillió forint tá-
mogatást is felvett. Benedek György orvoskari dé-
kán fegyelmi eljárást indított P. A. ügyében az 
egyetemen. A fiatal neurológus megkeresésünkre 
azt mondta: azért volt szükség az álkonferenciák-
ra, mert másként nem kapta volna meg az egy-
milliós kutatási támogatást, amiből laboreszkö-
zöket vásárolt. 

Szombaton ismét szülővárosában játszik Nagy 
László, a Bajnokok Ligája-győztes Barcelona egyik 
sztárja. A Pick Szeged volt kczilabdása kijelentette: 
nyerni akarnak volt csapata ellen is. 

az M5-ÖS autópálya 

nap múlva 
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Egyéves a Chevrolet 
Magyarországon! f 

csak 12 napig! 

Nyflt hétvége: 
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A pécsi székesegyház és a szegedi dóm is hangsúlyos helyszíne lesz a 2010-es rendezvénysorozatnak 

Magyarországról Pécset javasolja a kormány 
2010-re Európa kulturális fővárosának - jelentette 
be tegnap Bozóki András kulturális miniszter, aki 
úgy értékelte: a döntés nyitást jelent dél és a Nyu-
gat-Balkán felé. Péccsel együtt a pályázatban fő 
partnerként szereplő Szeged is nyert. 

A tizennégy tagú zsűri véleményezése után a kor-
mány Pécset javasolja 2010-re Európa kulturális 
fővárosának. Ezt tegnap Bozóki András, a NKÖM 
minisztere jelentette be, aki azt is elmondta: a má-

sodik helyen Miskolcot, a harmadik helyen Debre-
cent javasolta a kabinet. Pécs és a vele fő partner-
ként közösen pályázó Szeged győzelme nyitást je-
lent dél és a Nyugat-Balkán felé. 

- A kormány döntése egyértelműen igazolta az 
összefogásra épülő stratégiánkat. A vesztes pályá-
zatokkal szemben Pécs és Szeged közös projektje 
hangsúlyosan szerepelteti mindkét város prog-
ramjait. 2010-ben, épp az idegenforgalmi szem-
pontból legfontosabb nyári hónapokban a szegedi 
programok lesznek a rendezvénysorozat kiemelt 

DM/DV-fotó 

elemei - kommentálta a bejelentést Botka László, 
Szeged polgármestere, aki szerint további összefo-
gásra van szükség, hiszen Magyarország nem 
egyedül kapta ezt a címet, hanem Németország-
gal, sőt talán Isztambullal is megosztva. A győze-
lemmel nem jár uniós pénz, de a különböző EU-s 
pályázatokon remélhetőleg előnyt jelent majd a 
programban való hangsúlyos részvétel a támoga-
tások odaítélésekor. 

Folytatás a 3. oldalon 

A sors úgy hozta, hogy az elmúlt évhez hasonlóan 
egy BL-csoportban küzd Nagy László volt és jelenle-
gi csapata. Tavaly a Pick Szeged hazai pályán 
22-2l-re legyőzte a későbbi Bajnokok Ligája-nyer-
tes katalán csapatot. Most azonban Nagy László 
szerint mindent elkövetnek a sikerért, s nem ér-
dekli őket az sem, hogy a Pick nyerési kényszerben 
van, s mellé még az sem zavarja őket, hogy óriási az 
érdeklődés Szegeden. 

Interjúnk a 23. oldalon 

Miközben a 21. századot „a nők évszázadának" nevezik, 
Magyarországon minden ötödik nőt rendszeresen bán-
talmaz a férje vagy partnere. Erre hívja föl a figyelmet 
lapunk „Gyengéden a gyengébbel" médiakampánya. 

Az ember és ember közötti egyenlőség ideálképétől nagyon tá-
vol állunk még ma is. A nők elleni erőszak nemcsak a magán-
életben, a családon belül, hanem a közösségi életben is megje-

Betegcsereper: tagadták 
bűnösségüket a vádlottak 

A vádlottak tagadták bűnösségüket a tegnap, nagy érdeklődés 
mellett megkezdődött betegcsereper első napján. Az ügyész ezzel 
szemben azt hangsúlyozta, hogy a vádlottak nem tet ték meg és nem 
nyújtot ták azt, ami tőlük elvárható lett volna. 

Születésnapi ajándékok: 
Klíma (220 000 Ft) Központi zár (25 000 Ft) 
Szervokormány (85 000 Ft) Légzsák (75 000 Ft) 
El. Ablakemelő (40 000 Ft) 

Chevrolet Alfa Autóház 
Márkakereskedés és Daewoo Szerviz 
Szeged, Algyői út 44.. a JET-kút mellett • 
Hódmezővásárhely, Szántó K u. 149. • Tel 

Tel : 62/554-680 
62/246-568 

A fotó illusztráció. Átlagos fogyasztás: 6,3 1/100 km. CO,-kibocsátás 159 g/km 
' Futamidő: 72 hónap, THN: 7.59% • lízingkonstrukció esetén 

lenik — például szexuális zaklatás formájában. E tabutémákra 
kívánjuk fölhívni olvasóink figyelmét most induló, ötrészes, 
nem csak nőknek szóló, Gyengéden a gyengébbel című média-
kampányunkkal. Most, egyebek között Göncz Kinga minisz-
ter, illetve a kalocsai börtönben büntetését töltő Ágnes mondja 
el a gyengékről és az erőszakról szóló gondolatait. 

Részletek a Bizalmasanban Laci mindig nyerni akar Fotó: Schmidt Andrea 

B á n l a k i F e r e n c Fotó: Frank Yvette 

- A szegedi kórházban tavaly júli-
us 3-án nem volt, és tudomásom 
szerint jelenleg sincs sürgősségi 
betegellátó osztály - jelentette ki 
tegnap, az úgynevezett betegcsere-
per első tárgyalási napján az ügy 
harmadrendű vádlottja. Sz. Sán-
dor orvos szerint a sürgősségi be-
tegellátó osztály (SBO| tavaly júli-
us 3-án a belgyógyászati osztály 
ambulanciájaként működött, 
emiatt az előírások, a szervezeti és 
működési szabályzat, munkaköri 
leírások nem tekinthetők perdön-
tőknek, merthogy azok érvényte-
lenek vagy nem is voltak. 

Szerdán a vád ismertetésével és 
a vádlottak meghallgatásával kez-
dődött meg az első fokú tárgyalása 
a Szegedi Városi Bíróságon. Rövid 
Csaba vezetőügyész-helyettes az 
első- és a másodrendű vádlottat, 
Bánlaki Ferenc beteghordót és FI. 
Károly ápolót foglalkozás körében 
elkövetett, halált okozó gondatlan 
veszélyeztetéssel, a harmad- és 
negyedrendű vádlottat, Sz. Sándor 
és E. Attila orvost foglalkozás kö-
rében elkövetett gondatlan veszé-
lyeztetéssel vádolta meg. 

Folytatás a 4. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

