
Több mint százmilliót ítélt meg jogerősen a megyei bíróság a volt fürdő-
igazgatónak, Lengyel Józsefnek. A pénzt egykori munkahelyének, a vá-
rosi tulajdonú Szegedi Fürdők Kft.-nek kell kifizetnie. Az önkormányzat 
felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Legfelsőbb Bírósághoz az ügyben. 

Cikkünk a2 5. oldalon 

TAVASZI 

KAMPANYZARO NAPOK 
JUNIUS 24-30. 

Az Ön új autóját 4 márkakereskedésben 
rejtettük el! Keressük meg együtt! 
Szombaton és vasárnap is várjuk! 

A forint árfolyamának változása ellenére 
június 30-áig áraink még a régiek! 

- támogatott használtautó-beszámítás FIRT 
- kedvező kamatozású hitelek O P E E I 
- szenzációs kedvezmények mm -̂m 
- ajándék extrák S U Z U K I 

CHEVROLET 

PÉNTEK, 2006. JÚNIUS 23., 96/145. ALAP ÍTVA 1910-BEN ' ÁRA: 89 FT (ELŐFIZETVE: 59 FT) 

Marad a vízumkényszer - Bombariadó az amerikai nagykövetségen - Beszéd a Citadellánál 

Százmillió üti 
Lengyel markát 

Elfogadott pénzt a betegektől, koncepciós pert emleget-A rács mögött is gyógyítani szeretne 

Dr. Geönczeöl börtönbe vonul 

Lottóőrület 
Már több mint másfél 
milliárdot fizet a lottó 
az ötösért. 

6. OLDAL 

Nem olyan hibát követtem el, 
amiért szégyenkeznem kellene: 
én tényleg meggyógyítottam 
azokat az embereket - nyilat-
kozta lapunknak dr. Geönczeöl 
Tibor. A szentesi baleseti se-
bészt három év bprtönbünte-
tésre és hatmillió forint meg-
fizetésére kötelezte a Csongrád 
Megyei Bíróság, miután sürgős-
ségi beavatkozásként számolt el 
más műtéteket. Az orvos mél-
tánytalannak tartja az ítéletet, 
szerinte egy elszámolási vitából 
koncepciós per lett. 

Az ítélet szerint a baleseti sebé-
szeti osztály volt vezetője 1997 
és 2001 között 173 külföldi bete-
get látott el 215 alkalommal sür-
gősségi ellátás címén, ezzel társ-
tettesként - dr. Kovács Ágnes 
volt főigazgatóval együtt - 65 
millió forinttal megkárosította 
az egészségbiztosítót. Erről a 
tényállásról a főorvos szentesi 
otthonában beszélt lapunknak. 
Amikor megkapta az osztályve-
zetői kinevezését, megkérdezte 
dr. Kovács Ágnest, folytatódjék-e 
a külföldi betegek ellátása úgy, 
ahogyan korábban. 

- A főigazgatónő azt válaszolta: 
igen, amíg az OEP nem teszi szó-
vá. A kinevezésem előtt ugyanígy 

KEVESEBB PEDAGÓGUS KELL 
Szegeden összesen 28 pedagógus álláshely ' 
szűnik meg. Tizenkilenc osztálynyi gyerek 
hiányzik a létszám fenntartásához. 

5. OLDAL 

Félkarácsony 
Libriben! 

23-tól 26-ig 
akár 24% kedvezmény" clJldl 

a L i b r r 
•Információ az üzletben. 

Bush tisztelgett 1956 

George W. Bush amerikai elnök a Gellérthegyen, a Citadellánál mondott beszédet 

„Nagyon nyögvenyelősen megy előre a vízumkér-
dés. (...) Azt mondhatnám, hogy lassan örökzöld 
kérdéssé válik a vízumügy" - mondta Gyurcsány 
Ferenc a George W. Bushsal folytatott, csaknem 
egyórás megbeszélése után. A miniszterelnök hoz-
zátette: az amerikai elnöknek szűk a mozgástere, 
szenátusi döntés kellene a jelenlegi feltételek meg-
változtatásához. A vízumproblémát említette a leg-
első kérdések között Sólyom László köztársasági el-
nök is, aki az emberi jogok tiszteletben tartását és a 
két ország közötti szövetségi viszonyt is hangsú-
lyozta. A parlamenti pártok elnökei is találkoztak 
az amerikai elnökkel. 

A látogatás délelőttjén egyetlen incidens tör-
tént: bombariadó miatt átvizsgálták az amerikai 
nagykövetség előtti területet, miután egy ismeret-
len telefonon közölte, hogy bomba van a nagykö-
vetségen. 

Bush a Citadellán elmondott, mintegy húszper-
ces beszédével fejezte be magyarországi látogatá-
sát. Itt az előzetes várakozásoktól eltérően nem az 
Egyesült Államok Európa-politikáját fogalmazta 
meg, hanem kizárólag az 1956-os forradalom, va-
lamint a magyarok szabadságvágyának máig ható 
példájával foglalkozott. Magyarország elmúlt fél 
évszázados történelmét állította párhuzamba az-
zal a harccal, amelyet ma folytat Irak új vezetése. 
Az elnök szólt a balkáni demokratizálódási folya-
mat magyar támogatásáról, a magyar katonák 
szerepvállalásáról a koszovói stabilizációban és az 
afganisztáni misszióban. George W. Bush kora es-
te, fél hat után különrepülőgépével elutazott Bu-
dapestről. 

Fotó: MTI/Kovács Tamás Részletek a 2., jegyzetünk a 3. oldalon 

emléke előtt 
Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette 
tárgyalt tegnap Budapesten a magyar köztár-
sasági elnökkel és a kormányfővel George W. 
Bush. Az amerikai elnök többször fejet hajtott az 
1956-os forradalom hősei előtt. Az örökzöld kér-
dés nem oldódott meg: rövid időn belül nem 
valószínű, hogy vízum nélkül utazhatunk az 
Egyesült Államokba. 

Dr. Geönczeölné Török Éva és párja nem érti, miért ilyen súlyos az ítélet 

gyógyultak nálunk a külföldi be-
tegek, főként vajdasági magya-
rok. Ez egy öröklött dolog volt -
mondta dr. Geönczeöl. - Testvér-
városi, sport- és egyházi kapcso-
latok révén kerültek a kórházba, 
tájékoztattam őket arról, hogy 
sürgősségi ellátás címén van le-
hetőségük az ingyenes kezelésre. 

Ezt tudomásul vették, aláírták a 
szükséges papírokat, és kérték a 
műtéteket. Valóban megoperál-
tam őket, és az életük alapvetően 
megváltozott a csípőprotézisnek 
köszönhetően. A pénz a kórház 
költségvetésébe került. 

Folytatás a 3. oldalon 

w w w . d e l m a g y a r . h u 

Fotó: Vidovics Ferenc 

OPEL RUPESKY, Szeged, Fonógyári út 2-4. 
CHEVROLET RUPESKY. Szeged, Fonógyári út 2-4. 
FIAT NOVA AUTÓCENTRUM, Szeged, Fonógyári út 8. 
SUZUKI SZENTGYÖRGYI, Szeged, Dorozsmai út 17-19. 

http://www.delmagyar.hu

