
Akciósan kínálják a pezsgıt Szentesen 

Szentes - A szentesiek már gızerıvel készülnek az év utolsó napjára. Hétfın az 
üzletek pénztárainál kígyózó sorok álltak. Kevés olyan kosarat láttunk, amelyben 
ne lett volna pezsgı vagy virsli – a hipermarketek és a kisboltok akciósan is 
kínálják ezeket. 

Szentesen már mindenki a szilveszterre készül. A 
hipermarketek és a kisebb üzletek polcairól eltőntek a 
karácsony kellékei, helyüket a szilveszteri trombiták, 
szalagok, konfettik és maskarák vették át. Az óév 
búcsúztatásának elmaradhatatlan tartozéka még a 
pezsgı és a virsli. A Kurca-partiak már a szilveszteri 
nagybevásárlást intézik. Hosszú sorok kígyóztak tegnap 
a húsospultok, illetve a pezsgıspolcok elıtt. Szentesen 
nincs olyan üzlet, ahol ne lenne akciós pezsgı vagy 
virsli. 
 
A Tescóban pezsgıs rekeszekbıl rakott toronnyal 
találja szembe magát a vásárló. A különbözı Törley pezsgıket most itt 779 forint 
helyett 669 forintért kínálják. Széles a választék ebbıl az italból, mindenki 
megtalálhatja a pénztárcájának megfelelıt. A Schloss Böchingent például 349 
forintért árulják, de van pezsgı 1999 forintért is. Gyerekpezsgıt már 229 forinttól 
lehet venni. Virslifronton hasonló a helyzet. A juhbeles virsli kilója 699 forintba 
kerül, de baromfivirslit már lehet akciósan is kapni: 469 helyett 199 forintért. 
 
– Baráti körben, otthon töltjük a szilvesztert – árulta el a 45 éves Katona Géza és 
felesége, miután az áruház pénztáránál kifizették az óévbúcsúztatásra vásárolt 
termékeket. – Még nem tudjuk pontosan, de körülbelül húszan leszünk. Hét üveg 
pezsgıt és három kiló virslit vettünk. Ugyan van még idı szilveszterig, de a 
bevásárlást soha nem hagyjuk az utolsó pillanatra. Sokan az utolsó pillanatra 
halasztják a vásárlást, de olyankor nagyon sokan vannak már a boltokban. 
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A Kurca-parti település élelmiszerüzletei is felkészültek a szilveszteri vásárlási 
rohamra. A Kossuth Lajos utcai Coop boltban például a juhbeles virsli kilóját 899 
forintért kínálják, a bécsi virslié 999 forintba kerül. Pezsgıbıl itt is széles a 
választék. A BB félszáraz pezsgı 809 forintba, míg ugyanaz a fajta, csak édesben 849 
forintba kerül. 
 
Szilveszteri durrogtatnivalók 
 
Szentesen négy helyen is lehet vásárolni pirotechnikai eszközöket az év utolsó 
napjára. Az általunk megkérdezett árusok elmondták: az elmúlt évekhez képest 
visszaesett a forgalmuk, amelynek okát a gazdasági válságban látják. Érdeklıdıkbıl, 
nézelıdıkbıl azonban nincs hiány. Az árak nagyjából mindenhol azonosak. A Tesco 
parkolójában lévı árusnál a legdrágább tőzijáték 19 ezer 900, míg a legolcsóbb 100 
forintba kerül. 
 
Vásárhelyi, szegedi és makói árak 
 
A vásárhelyi boltokban 5-10 fajta virsli közül lehet válogatni, aminek kilóját 210 
(baromfi) és 1790 (juhbeles) forint között kínálják. A hőtıpulton 20-25 dekás 
csomagolt kiszerelésekkel is találkoztunk, 149-tıl 639 forintig, utóbbinak már 2556 
kilója. Az olcsóbb és a drágább egyaránt fogyott tegnap, nem gyızték a pulton 
utántölteni az árut. A pezsgı ára és választéka is széles skálán mozog, a 299 forintos 
kölyökpezsgıtıl a 2599 forintosig. A legtöbb helyen az áruházláncok saját 
márkajelzéső portékáikat is kínálják, és vannak akciók is. Szegeden, a Mars téri 
nagycsarnokban a juhbeles virsli kilója 1300, a mőbelesé 698 forintba került. A 
móravárosi bevásárlóközpontban 199 és 1152 forint közötti áron kínálták a virsli 
kilóját. Pezsgıt fıként 350 és 1699 forint közötti áron lehet vásárolni, de ennél 
természetesen vannak drágább italok is. Makó egyik legforgalmasabb áruházában, a 
Szegedi utcai ABC-ben a sertésvirsli kilója 339-tıl 949 forintig kapható, egy kiló 
baromfivirsli 599 forint. A legolcsóbb üveg pezsgı ára 499 forint, a legdrágábbé 10 
ezer forint - igaz, ez három literes, és díszdobozba csomagolták. Van gyerekpezsgı is, 
249 forintért.  

Utcára jó az olcsóbb is, de házibuliba minıségi pezsgı dukál. 
Fotó: Vidovics Ferenc
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