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A négy csecsemőt négy hónappal később újabb kettő követte 

Ujabb Berecz ikrek születtek 

TÉMÁINKBÓL 

BEZÁR A TERROR HÁZA 
lanuár elsején bizonytalan időre 
bezárják a Terror Házát. Ennek 
az az oka, hogy nincs elegendő 
pénz a fenntartására. Ugyanis az 
eddigi 330 millió forintról 180 
millióra csökkentették a múze-
um költségvetését. 

2. oldal 

ALGYŐN AVATTAK 
Új könyvtárat és egy tizennégy 
lakásos társasházat avattak teg-
nap Algyőn. Az utóbbiba bérlő-
ket fogad be az önkormányzat. A 
beköltözők szerződésben vállal-
ják: öt éven belül saját erőből 
megoldják lakásproblémájukat. 

5. oldal 

KAMARAI OLDAL 
Megkezdődött a visszaszámlá-
lás, ugyanis ötszáz nap múlva 
hazánk csatlakozhat az Európai 
Unióhoz. Több mint három hó-
napja igényelhetik a mikro- és a 
kisvállalkozások a speciális hi-
telt, vagyis a Széchenyi-kártyát. 
A hódmezővásárhelyi vállalko-
zók pedig közéleti kávéházat ala-
pítottak - bővebben a kamarai 
oldalon. 

6. oldal 

FANCSÓ, A FENEGYEREK 
Az utóbbi időben gyakran meg-
fordult Szegeden Jancsó Miklós. 
A neves filmrendező nyolcvan-
egyedik születésnapján díszdo-
bozos videokazetta jelent meg 
legutóbbi három filmjével. 

Szieszta 

www.delmagyar.hu 

Alig négy hónappal a négyes 
ikrek születése után újabb iker-
párral gyarapodott a Berecz csa-
lád. A kislány és a három kisfiú 
unokatestvérei, Árpád és István 
néhány napja jöttek világra a 
szegedi szülészeti és nőgyó-
gyászati klinikán. 

Ismét ikrek születtek a Berecz 
családban. A négyes ikrek édes-
apjának testvére, Berecz Árpád 
és felesége, Berecz Andrea szer-
dán „költöztették" haza a kisfiú-
kat. Árpád és István anyukájuk-
kal együtt a december 13-i, pén-
teki szülés után öt nappal el-
hagyhatták a klinikát. Otthon 
már türelmetlenül várta őket a 
két apróság bátyja, a kétéves 
Ádám. A kisfiú két játék babáján 
gyakorolta a felelősségteljes nagy 
testvér szerepét: simogatta, beta-
kargatta őket, és annyira belejött 

Kormányzati 
segítség 
kórházaknak 
Harminc egészségügyi intéz-
mény- közöttük a szentesi kór-
ház és a Szegedi Tüdományegye-
tem orvoskara - összesen csak-
nem hárommilliárdos kölcsönt 
kap a minisztériumtól adóssá-
gai rendezésére. 

- Megszületett a döntés: két pá-
lyázó kivételével minden jelent-
kező megkapta a minisztérium-
tól a segítséget adósságai rende-
zésére - mondta kérdésünkre 
tegnap Kökény Mihály. 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium politi-
kai államtitkára hozzátette: pén-
teken írják alá a pályázókkal a 
szerződéseket, ezt követően érte-
sítik az Államkincstárat, amely 
azonnal megkezdi a kifizetése-
ket, hogy az egészségügyi intéz-
mények még idén pénzhez jut-
hassanak. A Csongrád megyei 
egészségügyi intézmények közül 
sem a szegedi, sem a makói, sem 
a deszki, sem a vásárhelyi kórház 
nem felelt meg a pályázati kiírás-
nak. 

A szegedi és a deszki kórház-
nak nincs harminc napon túli 
tartozása, a makói kórházé pedig 
nem éri el az alsó küszöböt, a tíz-
millió forintot. A minisztérium 
ugyanis csak az intézmények egy 
részének képes támogatást nyúj-
tani. 

Folytatás a 3. oldalon 

Varga Mihály az aranykönyvben 
Húsz évvel ezelőtt még egy kicsinyke géemkában tanulgatta a vállal-
kozás fortélyait. Később kisszövetkezetet alapított, a kilencvenes 
évek elején már kft. többségű tulajdonosa lett, s napjainkban az or-
szág egyik legnagyobb építőipari cégbirodalmát vezeti Varga Mihály. 
Kész sikertörténet, mégpedig szó szerint értve, ugyanis Varga a KESZ 
Kft. és az ehhez kapcsolódó cégcsoport első embere. Aki - többek kö-
zött - arra is büszke lehet, hogy mintegy 1300 embernek biztosítanak 
cégei munkát, s a KESZ neve ma már a határokon túl is jól cseng. 

A hatalmas munkabírású, naponta 16-18 órákat dolgozó Varga Mi-
hály nevét az utóbbi időben a szokásosnál is gyakrabban emlegették, 
hiszen egyike azon öt Csongrád megyei üzletembernek, aki bekerült a 
Magyar Hírlap aranykönyvébe, a leggazdagabb magyarok közé. A kö-
tet szerkesztői 2,5 milliárdra becsülték Varga Mihály vagyonát, míg ő 
azt mondja, van amikor ennél jóval kevesebb lehet ez az összeg, de az 
is előfordulhat, hogy több. 

Varga Mihálynak cégbirodalma 
va n . Fotó: Schmidt Andrea írásunk a Szieszta mellékletben 

„Nem is tudom, mit kezdenék annyi pénzzel" 

A lottóláz 
és a Fehér Holló 

A kisfiúk már otthon vannak. Fotó: Schmidt Andrea 

a kicsikkel való bánásmódba, 
hogy az ikrek hazaérkezése után 
már a pelenkázásnál is segített. 

A szülők elmondták, nem érte 
felkészületlenül őket a hír, hogy 
ikreik lesznek, hiszen már első 
gyereküknél is számítottak rá. 
Andrea édesapjának ugyanis 
szintén van ikertestvére. Bár ak-
kor csak egy gyerek született, a 
mostani viszont hármas terhes-
ségnek indult, ám az egyik emb-
rió időközben felszívódott. 

A legkisebb Berecz babák egy-
petéjű ikrek, így még a szülők-
nek is nehéz lesz őket megkülön-
böztetni egymástól. Természe-
tük azonban már most teljesen 
más: míg István sírását az étellel 
lehet leggyorsabban elhallgattat-
ni, addig Árpi a hasa helyett in-
kább a kényeztetést szereti. 

Folytatás a 4 . oldalon 

Valkár Attila és családja a Fehér Holló lottózóban töltött ki lottó-
szelvényeket. Fotó: Miskolczi Róbert 

Az ötös ritka, mint a fehér holló, hiszen már hónapok óta nem volt 
telitalálatos szelvény. Szegeden egyébként van fehér holló, pon-
tosabban Fehér Holló, ami egy lottózó, ahol sokan éppen a neve 
miatt próbálnak szerencsét. 

- Amióta működik a lottózó, az-
óta ide járunk. A nyereményünk 
sajnos ritka, mint a fehér holló. 
Reméljük, most a mienk lesz a 
főnyeremény - mondta Valkár 

Attila tegnap délután Szegeden a 
Rókusi körúti Fehér Holló lottó-
zóban. 

Folytatás a 3 . oldalon 

A karácsonyi menü elengedhetetlen része. Hal, minden mennyiségben. 

Karácsony előtt zsúfolásig megtelnek az üzle-
tek. A legkisebb bolttól kezdve a hatalmas hi-
permarketig mindenhol meghosszabbított 
nyitva tartással és ünnepi akciókkal várják a 
vásárlókat. 

Az karácsonyi asztalról nem hiányozhat a 

hal és a bejgli sem. A vevők elsősorban a pon-
tyot, a busát, a harcsát és a kárászt keresik. 
Ponty kilójáért 459-670 forintot kérnek a ke-
reskedők, busatörzset viszont már négyszáz 
forintért szerezhetnek be a háziasszonyok. 

A halászlé is ugyan úgy hozzátartozik az iin-

Fotó: Miskolczi Róbert 

nepekhez, mint a fenyő. A tűzpiros finomsá-
got mindenki másképp készíti. A Botond fő-
szakácsa az első őrlésű paprikára esküszik, va-
lamint a halfilé mellett belsőség is kerül bele. 

Részletek az 5. oldalon 

Karácsonyra hal-élve, pucolva, szeletelve, filézve 

Ünnepi asztalok varázsa 
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