
4° á i i s 

á H o m á n y á b ó l t ö r ö l v e 

DELMAGYARORSZAG 
SZOMBAT, 2003. AUGUSZTUS 16., 93/191. FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN ÁRA: 73 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT) 

TÉMÁINKBÓL 

TITKOLNAK 
A FŐNYEREMÉNYT 
Az ötöslottó jackpotja már 
huszonharmadik hete 
halmozódik. A 2 milliárd 140 
millió forintnyi várható 
nyeremény sokakat ikszelésre 
késztet. A Szerencsejáték 
Rt.-hez eddig nyolcmillió 
alapjáték érkezett be. 

4. oldal 

KIRABOLTÁK 
A KÉZBESÍTŐNKET 
Megverték és kirabolták tegnap 
este Szegeden lapunk egyik 
kézbesítőjét. Kollégánkat a Jókai 
utca 7. szám alatti épület 
lépcsőházában támadta meg egy 
eddig ismeretlen férfi. A nyolc 
napon belül gyógyuló sérüléseket 
szenvedő kézbesítőtől 100 ezer 
forintot vitt el a tettes. 

5. oldal 

FORMA-1-ES MAGYAR 
NAGYDÍJ 
Az átépített, kétszáz méterrel 
meghosszabbított mogyoródi 
pálya várja augusztus 22-24-én 
a Forma-l-es pilótákat. A 
korszerűsítésnek köszönhetően 
az eddigi 310 kilométeres 
csúcssebesség akár hatvannal is 
nőhet. 

Szieszta 

1 
Hangár Expo és 

Kostáméin Központ 
Knmknrfö köz 4. Várjuk Ont I 

Bél-Magyarország legnagyobb , 
AUTÓSMOWJÁNl 

SZENZÁCIÓ 2 ÉS 4 KERÉKEN! 
kigyane* buszjáratok a TESCO parkofojkbóL 
valamint a belvárosi rakpartról. 
KERESSE A SÁRGA BUSZT! 

I I / G Í / S / / US 22-24. 
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Motorhiba miatt szálltak le Szegeden - Izrael és Litvánia között, félúton 

Egyik őrült, másik bátor 
Két izraeli vadászpilóta, meg-
szakítva Litvánia felé tartó út-
ját, motorhiba miatt a szegedi 
repülőtéren landolt. A kalandos 
útra vállalkozó Shlomo és Meir 
csütörtök óta tartózkodik ná-
lunk, eszük ágában sincs to-
vábbsietni. 

Motorhibás repülőgép szállt le 
csütörtökön a szegedi repülőté-
ren. Nincs ebben semmi szokat-
lan, gondolhatnánk. Ha viszont 
hozzátesszük, hogy egy AN-2-es 
gép szállt le, ami Izraelből indult 
és vadászpilóták vezették, akkor 
már felettébb érdekes a történet. 

A két pilóta Litvániába indult, 
ahol felújítják nekik a gépet, be-
szerzik hozzá a szükséges enge-
délyeket, majd visszatérnek a 
Szentföldre, ahol ejtőernyőztet-
ni, sétarepültetni szeretnének 
vele. Shlomo Zelkine és Meir Ri-
gen az izraeli hadsereg vadászpi-
lótái. Mint mondják, az ilyen 
Antonovokkal az igazi a repülés, 
egy F-16-os ezekhez a gépekhez 
képest unalmas. - Litvániába in-
dultunk a géppel, hogy az ottani 
ismerőseink egy kicsit helyrepo-
fozzák, és megkapjuk rá a szük-
séges engedélyeket. 

Folytatás a 3. oldalon Shlomo és Meir egy 28 éves repülőgéppel vágtak neki a világnak. Fotó: Karnok Csaba 

Tizenegy év 
a gyilkos 
asszonynak 
Helybenhagyta a Szegedi íté-
lőtábla a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság ítéletét, így 11 
évi fegyházzal büntették Réti 
Lajosnét, aki Tiszaburán agyon-
vert egy idős férfit a pénzéért. 

Csekély rokkantnyugdíjából élt 
Tiszaburán a 90-es évek vége 
felé Réti Lajosné, ám szegény-
sége nem akadályozta abban, 
hogy rendszeresen italozzon. 
Az idült alkoholista nőt már 
közel húszéves ismeretség kö-
tötte 1997-ben a 83 éves F. 
Miklóshoz. Gyakran megláto-
gatta, néha élelmet vitt F.-nek, 
a ház körüli munkákban is se-
gédkezett, bizalmas volt köztük 
a viszony. 

1997. december 14-én fél deci 
pálinkával kezdte a napot Réti-
né, majd még két deci bort is 
megivott, amikor észrevette, 50 
forintjából csak 24 maradt. Mi-
vel az asszony szeretett volna to-
vább inni, s vágyott egy kis játék-
gépezésre is, úgy döntött, elmegy 
F.-hez, s kölcsönkér 500 forintot. 
Nem sokkal a déli harangszó 
előtt érkezett meg áldozata házá-
ba, ahol a házigazda éppen ebé-
delt. 

Folytatás a 4. oldalon 

A görög földrengésben nem sérültek meg magyarok 

Továbbra is Korfu 
A földrengések ellenére még 
mindig népszerűek a szegediek 
körében a görögországi utak. 

A Görögország nyugati partjai 
mentén fekvő Jón-szigeteket 
érintő csütörtöki földrengés után 
a magyar külügyminisztérium 
azt tanácsolta, hogy a Lefkáda 
szigetére indulók néhány napig 
halasszák el az indulást vagy mó-
dosítsák útitervüket. A Jón-szi-
geteken és Lefkádán huszonhe-
ten sérültek meg. A magyarok 

egyik kedvenc üdülőhelyén, a 
nyolcvan kilométerre északra lé-
vő Korfun is érezhetők voltak a 
rengések, de itt senkinek nem 
esett baja. 

A szegedi utazási irodák vál-
tozatlanul szervezik az utakat 
Görögországba. A földrengések 
miatt nem csúsznak a turnu-
sok, és egyetlen utas sem 
mondta vissza tervezett nyara-
lását. 

írásunk a 3. oldalon 

Grillfesztivál nyílt a téren 

Tfegnap délután megnyitották az első szegedi nemzetközi grillfesztivált. A grillező mesterek ínycsik-
landozó falatokkal várják a vendégeket a Széchenyi téren. Bővebben az 5. oldalon. Fotó: SchmidtAndrea 

Ott keltek át a Tiszán, 
ahol egykor Rákóczi hadai 
A szentesi műszaki dandár ka-
tonái és vendégeik ott keltek át 
a Tiszán, ahol háromszáz évvel 
ezelőtt Rákóczi hadai. 

Igazi látványosság várta az érdek-
lődőket tegnap délelőtt a csongrá-
di fahídnál. A szentesi 37. II. Rá-
kóczi Ferenc Műszaki Dandár 
katonái ott keltek át a Tiszán, 
ahol ezt háromszáz éve Rákóczi 
fejedelem hadai is tették. 

A Béri Balogh Ádám Honvéd 
Nyugdíjasklub szervezte baráti 
találkozóra háromszáz egykori 
katona jött el. Az átkelésre a leg-
kisebbek is kíváncsiak voltak. 
Őket két páncélozott szállítójár-
mű vitte át a fahídon. Emellett a 
búvárok is tartottak bemutatót. 
A folyó mélyéről tárgyakat hoz-
tak fel, a nézők nagy ámulatára. 
A búvárok felszerelését közelről 
is megnézhették az érdeklődők. 
Kiállítás is nyílt az Okucsániban 
szolgálatot teljesítő katonák esz-
közeiből, használati tárgyaiból. 

Bővebben a 4. oldalon Nem lehet elég korán kezdeni a tiszai átkelést... Fotó: Karnok Csaba 

A hét végén is csúcsra készülnek a határőrök 

Torlódás Nagylaknál 
Veszélyt jelentenek a közlekedőkre a konvojban 
közlekedő román vendégmunkások a 43-as úton. 
Az elmúlt hét végén több kilométeres sorok tor-
lódtak fel a nagylaki határátkelőnél, de hét közben 
is érhetik meglepetések az autózókat. A határőrség 
a rendőrséggel közösen készül a hét végi csúcsra. 

Bár hét közben kevesebbet kell várakozniuk azok-
nak, akik Nagylaknál szeretnének átkelni Romá-
niába, szinte folyamatosan nagy a forgalom az át-
kelőhelynél. Sok az olasz és német rendszámú jár-

mű az utakon. Varga János határőr alezredes azt 
mondja, a nyugat-európai szabadságolások miatt 
a vendégmunkások tömegétől zsúfoltabbak ha-
zánk nemzetközi útjai. A külföldön dolgozó ro-
mán állampolgárok gyakran nyolc-tíz autós kon-
vojokba tömörülnek, nem egyszer balesetveszé-
lyes helyzeteket okozva, hiszen többnyire min-
dent megtesznek azért, hogy a konvojt ne törje 
meg más jármű. 

Folytatás a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu

