
Coada la visele loteriei
Mii de sibieni au stat la coada in frig pentru cel mai mare premiu din istoria loteriei romane.
  Nici frigul, lapovita si nici atentionarea ANM cu cod galben nu i-a speriat pe sibienii care s-au vazut
castigatorii celui mai mare premiu din istorie pus in joc de Loteria Romana. Cele 12 milioane de euro de
la extragerea 6 din 49 au facut ca la multe agentii loto cozile sa se intinda pana in strada ieri in jurul
pranzului. La agentia loto de pe strada Vasile Milea era chiar si coada de masini. Pentru ca nu exista
locuri de parcare in zona si in ciuda faptului ca stationarea este interzisa pe prima banda a celei mai
circulate strazi din Sibiu era formata o coloana de masini pentru sibienii care venisera sa joace un bilet pe
ultima suta. „De obicei nu joc formule foarte complicate si nici nu investesc foarte multi bani, cam 25 de
lei pe saptamana, dar acum fac o exceptie si am bagat cate un bilet pentru fiecare membru al familiei ",
spune Mihai Albu. Vreo doua sute de metri mai sus, la cealalta agentie loto de pe strada Vasile Milea
singura operatoare de la ghiseu nu mai contenea cu sibienii care visau la marele premiu si deja incepuse
sa faca discriminari. „Pentru Priloto va rog mergeti in centru sau la agentia de pe Balcescu ca acolo sunt
doua doamne si ele au timp sa va serveasca ", ii spune unui tanar jucator care nu avea bilet la 6 din 49. Cu
toate ca si el statuse la coada mai bine de 20 minute. Numai ca la agentiile din centru coada era si mai
mare. Multi dintre sibieni s-au asezat la coada dupa iesirea de la biserica - unii aveau biletele deja
completate si le purtasera si la slujba "sa le ajute bunul Dumnezeu"-
  Anual sunt zeci de sibieni care castiga la loto sumele considerate modice in raport cu marile premii.
Sumele castigate de sibieni in 2007 la loto variaza intre 10.000 de lei si 40.000 de lei.
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