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Diákszerelmek 
Diákszerelemből is születhet 
életre szóló kapcsolat, mint 
például Szeri Istvánéknál. 

10. OLDAL, BIZALMASAN 

Szent István téri kispiac 
Szombaton nyitnak ki utoljára a Szent István 
téri piac Vidra utca felőli árusai. A 38 éve épült 
bazársort lebontják, és a bolhapiac is eltűnik. 

5. OLDAL 

szegeBváLgzTOTT 
lüdÜ 

A miniszterelnök 
ígérete szerint 

az M5-iis autópálya 

•11 
nap múlva ér Szegedre! 

Kiváló minőség, alacsony ár! 
Az új Fabia most ilyen könnyen az Öné: 

0 % önerő 
+ 24 4 6 8 Ft /hó- tó l ! 

További részletekért érdeklődjön márkakereskedésünkben! 

•(Részletek: 0% önerö, 24 468 Ft/hó-tól, 120 hónap futamidő, THM: 6,98%) 

Az Ön Skoda-márkakereskedóje: 

IKESZ Autó 6728Sz<*ed 
1 / \ u L W Dorozsmai út 48. 
A megbízható megoldás Tel.: 549-030 

Bővebben a 7. oldalon 
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Lamperth Mónika és Kiss Péter a bíróság előtt. Meghallgatásuk néhány percig tartott Fotó: Karnok Csaba 

Csongrád megyéből csak a szentesi Magyar József szerepel a 150-es listán 

Magyarország milliárdosai 
Makói pokoljárás 
Nyáron fedezett fel gyanús csomót a mellében egy 31 éves makói nő, aki 
szűrésre ment - beutaló nélkül. Ezért csak napok múlva vizsgálták meg, 
s akkor még azzal biztatták, csak egy vágást kell ejteni a mellén. A műtő-
asztalon kiderült: nagyobb a baj, az egész mellét el kellett távolítani. A 
csomó felfedezése és az operáció között három hét telt el. A teljes nevét 
nem vállaló R. Szilvia úgy véli, ezen is múlott, hogy komolyabb beavat-
kozásra volt szükség. Csipak Klára főorvos, a szűrőállomás vezetője vi-
szont úgy érzi, kollégáival együtt mindent időben megtett a betegért. 

Magyar József a hatvanadik, Csányi Sándor a második, Leisztinger Tamás a hatodik a listán DM/DV-fotók 

Sok a kókler bekötés - A kazán és a tűzhely nem játék 

Életeket is menthet 
a gázszerelő 

w w w . i k e s z a u t o . h u SIMPLY C L E V E R - EGYSZERŰEN NAGYSZERŰ 

Az ország leggazdagabb embere egy orosz bankár - 83 milliárd 
forintos vagyonnal. Csongrád megyéből csak Magyar József, a 
szentesi Hungerit Rt. vezérigazgatója szerepel a most megje-
lentetet t 150 fős listán, a hatvanadik helyen. 

Nyolcvanhárommilliárd forint magánvagyona van az országban 
élő leggazdagabb embernek - legalábbis egy most megjelent kiad-
vány szerint. A lista élén álló Megdet Rahimkulov orosz bankárt 
Csányi Sándor követi, aki a szegedi Pick Rt.-nek is köszönheti gya-
rapodását: tavaly óta megduplázta vagyonát, amelyet 60 milliárd 
forintra becsülnek. A helyi húsipari cég korábbi tulajdonosa, Leisz-

tinger Tamás is a lista előkelő, hatodik helyét foglalja el a maga 
38,2 milliárdjával. A középmezőnyben, a hatvanadik helyen olvas-
ható - többek mellett - Magyar József neve. A szentesi Hungerit 
Rt. vezérigazgatója a kiadvány szerkesztői szerint 4,5 milliárd fo-
rinttal rendelkezik. 

Hiányzik a listáról Varga Mihály, a KÉSZ Kft. tulajdonosa, pedig a 
korábban készült TOP 100-ban mindig benne volt. Tavaly például 
8,5 milliárdos becsült vagyonával a 25. helyen állt. A mostani kiad-
vány készítői azonban nem keresték meg. 

Bővebben a 3. oldalon 

I t t az újabb fűtési 
szezon. Kétévente 
célszerű átvizsgál-
tatni a ház kémé-
nyét, gázkészüléke-
it. Rossz bekötések, 
elavult berendezé-
sek miat t tavaly ti-
zenhármán haltak 
meg az országban 
szén-monoxid-mér-
gezésben. 

- Pár hete fiatal há-
zaspár hívott fel ben-
nünket, hogy a fűtési 
szezon előtt vizsgál- A kazánt 
juk át a gázkészülé- á tnézetni 
keiket. Néhány éve 
újíttatták fel a lakásukat, de 
mondhatom, bombán ültek. 
Olyan kókler munkát végeztek 
náluk a szerelők, az is csoda, 
hogy még életben vannak - ma-
gyarázta Erdélyi János, az egyik 
szegedi gázkészülékszerviz tulaj-
donosa. 

érdemes kétévente szakemberrel 
Fotó: Schmidt Andrea 

Olyan szakemberrel érdemes a 
háztartási berendezéseinket 
megvizsgáltatni, akik szerződés-
ben állnak a gyártókkal, folya-
matos képzést kapnak, így meg-
bízható munkát végeznek. 

Folytatás az 5. oldalon 

Búcsúztunk: 
döntetlen 
Utolsó világbajnoki selejtező 
mérkőzésén 0-0-s döntetlent ját-
szott a magyar válogatott Horvát-
ország ellen. Volt minden, hely-
zet, kapufa, könyörtelen belépő, 
füst, petárda és könnygáz. Ez 
mind-mind, tegnap este a Ma-
gyarország-Horvátoszág világbaj -
noki labdarúgó-selejtező mérkő-
zésen történt a Szusza Fe-
renc-stadionban. Főként az első 
félidőben rúgták egymást a focis-
ták, és ekkor vadultak be a ven-
dég drukkerek. Könnygázzal kel-
lett megfékezni őket. Előbb a hor-
vátok rúgtak egy kapufát, majd 
Bárányos révén mi. A második 
félidőben jól kezdtek a mieink, 
azonban hiába voltak mezőnyfö-
lényben, vérbeli helyzetet nem si-
kerük Butina kapuja előtt kihar-
colniuk. A végeredmény: Ma-
gyarország-Horvátország 0-0. 

Feloldották a román határzárat 
Mivel a Romániából származó 
állati mintákban nem találták 
meg a madárinfluenza vírusát, 
az Európai Bizottság tegnap fel-
oldotta a határzárat a szomszé-

dos országgal szemben. Az on-
nan hozzánk érkező kamionokat 
azonban továbbra is alaposan 
fertőtlenítik. A megyei főállator-
vos ezt azzal indokolta, hogy Tö-

rökországban találtak madárinf-
luenzás állatokat, és a madár-
vándorlás sem ért véget. 

írásunk a 3. oldalon 

Kulcsár Attila unottan figyelte a tárgyalást 

A tanúk: Lamperth, Kiss, Tóth 
Két minisztert és egy államtitkárt hallgatott meg 
tanúként a Csongrád Megyei Bíróság Katonai 
Tanácsa tegnap a Bácskai-perben. Lamperth Mó-
nika belügyminiszter ezúttal is visszautasította 
azt a feltételezést, hogy férje belekeveredett a 
Pannonplast-ügybe. 

Kulcsár Attila, a brókerbotrányként emlegetett ügy 
főszereplője közömbösen, mondhatni unottan 
hallgatta végig a Bácskai-per tegnapi felvonását. A 
vele kapcsolatban bűnpártolással vádolt Bácskai 
János dandártábornoknak, a maffiaellenes központ 
korábbi vezetőjének megismételt bírósági eljárása 

október 3-a óta folyik Szegeden. Tegnap Tóth And-
rást, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat fel-
ügyelő államtitkárt, Lamperth Mónika belügymi-
nisztert és Kiss Péter kancelláriaminisztert hallgat-
ták meg. Az államtitkár szerint a Pannonplast-ügy-
gyel és Szász Károly volt PSZAF-elnök megvereté-
sével kapcsolatban indított eljárás során az igazság 
kiderítése volt az elsődleges cél. 

A belügyminiszter öt percet állt a bíróság előtt, és 
elmondta: felháborodott azon a feltételezésen, 
hogy férje is érintett lehet a Pannonplast-ügyben. 

Részletek a 3. oldalon 

http://www.delmagyar.hu
http://www.ikeszauto.hu

