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Virslivel, pezsgıvel szilveszterezünk 

Szeged - Utcára jó az olcsóbb is, házibuliba viszont minıségi pezsgı kell – derült 
ki szilveszter elıtti piacozásunkon. Virsli szinte minden bevásárlókosárba kerül – 
ha máshoz nem, a lencsesalátához biztosan kell, enyhítendı az ilyenkor 
elıforduló másnaposságot. 

„B. ú. é. k. 2009" – ezzel a felirattal díszítették azt a 
grillázsmalacot, amely az Irén csarnokban fogadott 
minket a Mars téren. A virsli ilyenkor elmaradhatatlan. 
 
– A juhbeles kilója 1398, a mőbelesé 698 forint. Már 
nem jellemzı, hogy kilószám vennék a virslit, inkább 
darabra – árulta el az egyik húsüzlet eladója. Odébb 
1300 forintért láttuk a juhbeles kilóját – kiderült, a 
kocsonya, a bırös húsok, a malac örvend nagyobb 
érdeklıdésnek. Kocsonyát például adagonként 450 
forintért láttunk. 
 
Egyelıre a narancsok között válogatott feleségével Lele Ambrus, a Pick Szeged férfi 
kézilabdacsapatának ügyvezetı igazgatója. – Én csak sofır vagyok, a feleségem 
vásárol – mondta. 
 
Sürgetıbb volt egy másik kötelezı szilveszteri kellék, a pezsgı beszerzése Juhász 
Gábornak a móravárosi Tescóban. – Utcára jó lesz az olcsóbb is. A házibuliba meg 
minıségit kell vinni – avatott be a választás szempontjaiba. A drágább – 1100 és 1699 
forint közötti – olasz és osztrák nedőket „nem bántotta", inkább a 349-689 közötti 
kategóriában nézett szét. Egy mellettünk nézelıdı pár viszont egy üveg olasz 
szárazat vett magához, mondván: „ezt visszük a vendégségbe, majd 
becsomagoltatjuk a virágosnál". 
 

 
A bevásárlóközpontban hosszú sorok kígyóztak a kasszák elıtt. Sokan borokat 
válogattak, húsokat mustráltak. Így tett Varga Anita és Szilágyi Nóra is: a 199 forintos 
kilónkénti áron kínált virsliket nézegették, de végül az 1152 forintos baromfivirsli 
mellett döntöttek. – A lencsesalátához lesz, mindig csinálunk újévkor. Másnaposságra 
is jó – kacsintottak össze.  
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Értékelem a cikket!      

Nem kilószám, hanem darabra vesszük a virslit. 
Fotó: Frank Yvette

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Mit tegyünk, ha támadnak a 
csótányok? 

Cégarculat tervezés: hogy más 
legyen, mint mások! 

Tekintse meg aktuális 
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Hozzászólok a cikkhez 

 
Mi tekintettel vagyunk a személyiségi jogokra, elutasítjuk a győlöletkeltést és az uszítást. Kérjük, tegyen így Ön 
is, hiszen a hozzászólást saját felelısségére írja! Ön a(z) 85.90.180.50 IP címrıl szól hozzá. 

 

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni! 
Kérem, jelentkezzen be vagy regisztráljon! 
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Vajon mibıl csinálják a 199.-Ft-os virslit???????????????????????:(((((((((((((((((((( 
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akcióinkat!Coop Szeged Zrt 

Horizont Nails- Mőköröm 
alapanyag nagykereskedelem 

Szeretné, hogy kutyája 
tökéletesen nézzen ki? 

Benzinmotoros láncfőrész 
89.500. helyett 45.900. 

Étkezı szék, textilbır-bükkfa 
bomba áron: 8990 Ft 

Nyerjünk magunknak 
angolórát! 

3000 arany és ezüst ékszer, 
szegedi átvétellel is! 

Klíma webáruház: Hőtı-főtı 
klímaberendezések! 

Digitális TV - a tévé,

ahogy még sosem élvezhetted: HD csatornák, digitális 

kép és hang!  
upc.hu/upc_tv/digital/ismerje_meg

Szilveszterezzen Sümegen

Középkori lakoma &wellness pihenés Akciós ár: 

29.900 ft/fı/éj  
www.hotelkapitany.hu/szilveszter

Felvételizz Szegedre

Közgazdász képzések az SZTE gazdasági karán!  
www.eco.u-szeged.hu
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Ingatlanbazár  

Szegedi családi ház 

Szegedi albérlet 

Szegedi panel lakás 

Szegedi tégla lakás 

Szegedi panel lakás 
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