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A hatalmas összeg nem részegíti meg a játékosokat

TÉMÁINKBÓL
BOMBARIADOK A MALÉVNÉL
Bombariadó miatt két Malév-gépnek kellett visszafordulnia pénteken. Először a Zürichbe, majd a
Párizsba tartó repülőnek kellett
megszakítani útját, s visszatérni
Ferihegyre. Korábban, október
4-én a New York-i, majd két nappal később a londoni járat kényszerült ugyanerre. A Malév feljelentést tett a rendőrségen a fenyegetések miatt.
2. oldal

Öt jó iksz egymilliárdért

A csanyteleki rendőrőrs előtti
útkanyaruiatban egy furgon előzése közben az autóbusszal
frontálisan ütköző személygépkocsi öt utasa közül négyen
menthetetlenek voltak.

aminek kitöltésében első osztályos fia, Bálint
is segített neki. Az egyik szelvényre rá is került a nagyobbik fiú kedvenc száma, vagyis a
13-as.
Nagy Antal nem szereti az új és szokatlan
dolgokat. Szinte az egész életét napról napra
ugyan úgy éli. Szerinte a megszokott és a már
begyakorolt mozdulatok viszik őt előre. így
van ezzel a lottózásban is. Tizenhét éve minden pénteken délelőtt bemegy a Széchenyi téri lottózóba és vesz három szelvényt. Az időpont, a számok nem változtak az évek során,
csak az ár. Vele ellentétben Fortuna talán
nem szereti a monotonitást, mert eddig még
egy fillért sem nyert.

Egy lakodalom előkészítését beszélték meg ismerőseiknél a
Csanyteleken csütörtök este háromnegyed hét után néhány
perccel történt baleset áldozatai.
Hazainduláskor a kiskunfélegyházi fiatalember által vezetett
Volkswagen személygépkocsiba
öten szálltak be, és közülük négyen a pár perccel később bekövetkezett balesetben életüket
vesztették.
A furgon előzésébe kezdett vezetőnek esélye sem volt a frontális ütközés elkerülésére, csakúgy,
mint a vele szembe szabályosan
közlekedő, menetrend szerinti
autóbusz sofőrjének. A busz elejébe csapódó járműben utazók
közül hárman szörnyethaltak. A
hátsó ülésen utazó 10 esztendős
kislány életéért a közeli rendelő
szolgálati lakásából kirohanó dr.
Baláspiri Csaba háziorvos hoszszú perceken át küzdött, ám az
időközben kiérkező mentőkkel
közreműködve is csak nagyon
rövid időre tudták visszahozni az
életbe.
A mentési munka idején a lakóházakkal gyéren körülvett utcarészen perceken belül jó néhányan
összegyűltek. Akadt, aki a segítségnyújtás helyett politikai kampányra használta fel a helyszínt.
Amíg például Baláspiri dr. a kislány életéért küzdött, a hangulatkeltő hangosan kiabált: Csanyteleken nincs egy elérhető orvos.

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

BIZAKODNAK
ARUHAGYÁRBAN
Még mindig nem nyereséges a
Szegedi Ruhagyár, de az év végére
talán kilábalhat nehéz helyzetéből. A 250 főt alkalmazó cég főleg belföldre dolgozik, de megjelentek a külföldi megrendelők is.
3. oldal
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Mindenki abban reménykedik, hogy ő tölti ki a telitalálatos szelvényt.

Fotó: Miskolczi Róbert

DIFFERENT SIDE

Ibiza House Party EQON
VASPONDROK VÁSÁRHELYEN
Kisméretű, gyors mozgású, eredetileg a föld alatt meghúzódó
férgek, azaz vaspondrók lepték el
soha nem látott mennyiségben a
vásárhelyi Észak utca végének
házait, valamint a volt szeméttelep környékét, megrémítve és elborzasztva az arrafelé lakókat.
3 . oldal
SZABI GYÖKÉRKEZELÉSE
Szabinak belobbant az egyik foga. Avalóságshowcsongrád-bokrosi játékosa tűrte egy ideig a fájdalmat, de aztán segítséget kért.
A Nagy Testvér beküldött hozzá
egy fogorvost, aki megállapította, hogy sürgős gyökérkezelésre
van szüksége, ami csak odakint
végezhető el.
4. oldal
ELKAPKODTÁK
A KERTÉSZ-KÖNYVEKET
Szegeden is óriási az érdeklődés
Kertész Imre művei iránt. Néhány órával azután, hogy először
hírt adtak a rádiók az első magyar irodalmi Nobel-díjról, a Somogyi-könyvtárban és a könyvesboltokban máris keresni
kezdték köteteit az olvasók. Péntek délre az összeset elvitték.
4. oldal
LÁNGOLT A TRAFÓ
Kábelhiba okozott trafótüzet
Szegeden, az Arany János utcában. Egy villanyszerelőt közelről
ért a kicsapódó lángnyelv, és
mindkét alsó lábszára megégett.
Első- és másodfokú égési sérülésekkel szállították kórházba. A
környékbeli utcák áram nélkül
maradtak, de a Démász Rt. negyedórán belül elhárította a hibát.
5. oldal
www.delmagyar.hu

A csanyi
baleset
visszhangja

A várható főnyeremény, az egymilliárd-tizenötmillió forint még azokat is játékra
készteti, akik nem lottóznak rendszeresen.
A ma esti sorsolásig milliók reménykedhetnek abban, hogy Fortuna rájuk kacsint.
A szegedi lottózókban annyira nem érződött
tegnap, hogy ismét rekordösszegű főnyeremény vár a szerencsésre. Ugyanis ha valaki
egymaga találja el mind az öt számot, egymilliárd-tizenmillió forinttal gazdagodik
bankszámlája.
Barics Márk (képünkön) negyven éve lottózik. A 77 éves férfi minden héten vesz néhány szelvényt és ugyanazokkal a számokkal
játszik. A számok a családra vonatkoznak,
így többek között szerepel benne lánya szüle-

tési dátuma is. Az állandó számok egyszer
már szerencsét hoztak Barics Márknak. Öt
éve négyese volt, amiért 360 ezer forintot fizettek. Az idős férfi most se vágyik többre,
elég lenne neki ismét egy négyes. Azt azért elárulta, ha mégis ötöse lenne, a pénzből a családon kívül jutna még kórházaknak, rákos
betegeknek, valamint a magyar sportra is
szép összeget szánna. A teljes szelvényt kitöltötte a már jól ismert számokkal, majd a
pénztárnál 1560 forintot fizetett.
Lottózóba csak ritkán tér be Harmath Andrásné. A kétgyermekes szegedi anyuka úgy
gondolja, hogy inkább bébiételt vesz a pénzből. Azért ez a hatalmas összeg most őt is elcsábította. Mint mondta, egyszer ő is megengedheti magának, hogy vegyen két szelvényt,

Az egyetem
szíve

Orbán Viktor az üres kamráról és a szeretetről

A 21. század igényeinek megfelelően, modern technikákkal
felszerelt egyetemi könyvtár és
konferencia-központ épül Szegeden, az Ady téren.

Bizakodás, önbecsülés és önbizalom kell ahhoz, hogy jól szerepeljünk az önkormányzati választásokon - mondta tegnap
Orbán Viktor Makón.

MUNKATÁRSUNKTÓL
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Huszonkétezer
négyzetméter
hat szinten, egy nyolcszáz személyes előadóterem, s több kisebb, közel másfélezer ember
egyidejű kiszolgálására alkalmas
infrastruktúra és több mint ötszáz számítógép a látogatók számára és 400 ezer kötet a szabadon elérhető polcokon. Ezek a
szegedi egyetem Ady téren épülő
új könyvtárának jellemző adatai.
A 2004 tavaszára elkészülő információs központ az universitas szíve lesz: a tanulás, az oktatatás és a kutatás helyszíne.
Hétvégi
mellékletünkben
emlékezünk a hetven évvel ezelőtt elhunyt kultuszminiszterre, gróf Klebelsberg Kunóra,
akit a szegedi dóm kriptájában
helyeztek örök nyugalomra.
Réz András esztéta pedig elmondja, miért gondolja, hogy a
magyar reklámok nemzetközi
összehasonlításban a sor végén
kullognak.

A polgári oldal hívei az önkormányzati választások előtt az elmúlt négy év sikereiből meríthetnek erőt - hangsúlyozta Orbán Viktor volt kormányfő, aki a
jobboldal makói képviselőjelöltjeit és polgármesterjelöltjét,
Martonosi Györgyöt ajánlotta a
választók figyelmébe.
Gyarapodó, bizakodó és a jövőbe emelt fejjel tekintő ország
ügyeit adták át a kormányváltáskor, nem üres kamrát - állította a
volt miniszterelnök. A jelenlegi
kormány munkájáról szólva úgy
fogalmazott, ha nem vázolja fel
hosszabb távú jövőképét, a magyar gazdaság nem fog megmozdulni és folytatódik az elmúlt
négy hónap rendkívül gyenge teljesítménye. Emlékeztetett arra,
hogy a Horn-kormány sem tett
semmit az első nyolc hónapban,
aztán következett a Bokros-csomag.
Orbán Viktor felhívta közönségének figyelmét arra, hogy az
MSZP bejelentette: még a tava-

Részletek a Napos oldalban

Makón kampányolt a volt kormányfő

Meghatódott Orbán Viktor a makóiak lelkes fogadtatásától.
szinál is durvább kampányt
folytat az önkormányzati választások finisében. Híveinek a
hátra lévő napokra azt tanácsol-

ta, ne maradjanak adósok, de
miközben törlesztenek, ne váljanak hasonlatossá ellenfeleikhez. Bethlen István miniszterel-

Fotó: Kantok Csaba

nököt 1919-ből idézte: egy kormány megélhet gyűlöletből, de a
nemzet csak szeretetből élhet
meg.

