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HALÁSZLÉ 
BOTOND 
MÓDRA 
A karácsonyi ünnepi asztal el-
maradhatatlan fogása a ha-
lászlé. A szegedi Botond étte-
rem halászievének „titkát" 
Baglyos Szilveszter konyhafő-
nök árulta el. - Nálunk filé-
zett pontyból készül a halász-
lé sok hagymával, friss papri-
kával, paradicsommal. Fon-
tos a nagyon jó minőségű, el-
ső őrlésű paprika - magyaráz-
ta a konyhafőnök. Az étterem 
halászlevébe a filézett ponty 
mellé belsőséget is főznek. A 
Botondban egyébként már 
250 adag halászlevet rendel-
tek meg elvitelre. Megtudtuk, 
van aki 15 adagot visz el egy-
szerre. 

Az új társasházban bérlők jutnak otthonhoz. Fotó: Schmidt Andrea 

- Apu, ugye, holnap már itt al-
szunk? - kérdezte tegnap a 
nyolcéves Vrncze Ferike édesap-
jától, akinek lelkesen segített a 
pakolásban. Az apa megnyugtat-
ta kisfiát: szombaton már az új 
lakásban hajtják álomra fejüket. 
A Vinczééken kívül még tizenhá-
rom család költözhet be Algyőn a 
Búvár utcában újonnan átadott 
társasházba. A kulcsokat tegnap 
nyújtotta át ünnepélyes keretek 
között a lakóknak Piri József pol-
gármester. 

Vincze Ferenc álmodni sem 
mert arról, hogy családja meg-
kapja a lakást. - Hétfőn hozta az 
örömhírt a futár. Arról értesítet-
tek bennünket, hogy szerdán 
menjünk be a hivatalba aláírni a 
szerződést. Bevallom, meglepe-
tés volt számomra, hogy elnyer-
tük a lakást - emlékezett vissza 
az apa. Vincze István gépkocsive-
zető hét évvel ezelőtt költözött ki 
Szegedről Algyőre. Családjával 
albérletből albérletbe vándorolt, 
így Algyőn is bérelt lakásban él-
tek. 

A Búvár utcában egy 53 négy-
zetméteres, összkomfortos, két-
szobás lakást kaptak. A szerző-
désben vállalták, hogy öt évnél 

rövidebb idő alatt saját tulajdonú 
lakásra tesznek szert, vagy ha az 
nem megy, más módon, de meg-
oldják lakásproblémájukat. A lé-
nyeg, hogy öt év után költözniük 
kell. Mivel Vinczéék rendelkez-
nek lakás-előtakarékossági szer-
ződéssel, bíznak abban, hogy öt 
év alatt megteremtik saját csalá-
di fészküket. Itt a rezsi mellett 
havonta 15 ezer forint lakbért 

kell fizetniük. Pénteken még 
csak az apróbb dolgokat, könyve-
ket, ruhákat és csentreseket pa-
kolták be az új lakásba. Szomba-
ton hozzák a bútorokat és a na-
gyobb holmikat. 

A polgármesteri hivatal főtaná-
csosától, Nagypál Miklóstól meg-
tudtuk, hogy 39 család adott be 
pályázatot, amiből tizenhat nem 
felelt meg a pályázati kiírásnak. 

Ilyen feltétel volt például, hogy 
az igénylőknek legalább két éve 
algyői lakhellyel kellett rendel-
kezniük, ami nem saját tulajdon. 
A másik kitétel volt, hogy az 
együttélőknek legkevesebb havi 
nettó 80 ezer forintos jövedelmet 
kellett felmutatniuk. A pályázók 
közül előnyt élveztek azok, akik 
első lakásszerzők, illetve egy 
vagy több gyermeket nevelnek. 
Nagypál Miklós elmondta, hogy 
a 14 lakásból álló társasház -
amelyben nyolc kétszobás és hat 
háromszobás lakás található -
hat hónap alatt készült el, ami 
rekordnak számít. A beruházás 
115 millió forintba került. Az 
összeg 30 százalékát az önkor-
mányzat, 70 százalékát pedig az 
állam biztosította. 

sz. c. sz. 

GYÓGYSZERTÁRBÓL KÖNYVTÁR 
A régi gyógyszertár helyén, a Kastélykert utca 63. 
szám alatt tegnap adták át az új algyői könyvtá-
rat. A több mint 150 négyzetméter alapterületű 
bibliotéka, amelyben a teleház is helyet kapott, 
másfélszer akkora, mint a régi könyvtár volt. Az 
átalakítás 14 millió forintjába került az önkor-

mányzatnak. Ménesi Lajosné könyvtárvezető el-
mondta: 13 ezer kötet, 230 bakelitlemez, 70 
CD-ROM, hét számítógép, egy lézernyomtató és 
fénymásoló található az új könyvtárban. Az al-
győi bibliotéka két napilapot és húsz folyóiratot 
járat. 

Big Brother-buli Szegeden 
Ma este kiderül, ki nyeri az első magyarországi 
Big Brother-játékot. Évi, Bálint vagy Renato es-
tére milliomos lesz. A tizenkét játékos ma lehet 
először újra együtt, egy hét múlva pedig Szegeden, 
a sportcsarnokban és a Cocktailban buliznak 
rajongóikkal. 

Ma este eldől, ki nyeri a Big Brother-játék fődíját, a 
16 millió forintot. Az egykori szegedi diák, a ház 
kreatív igazgatója Bálint, az állatszeretetével sokak 
szimpátiáját elnyerő Évi és az örökké káromkodó 
Renato küzd a nézők szavazataiért. A két Csongrád 
megyei játékos közül Popey a döntő előtt kilence-
dikként, Szabi pedig előtte, nyolcadikként hagyta 
el a Nagy Testvér házát. 

Karácsonyra hal - élve, pucolva, szeletelve, filézve 

Mindenki 
az ünnepekre készül 
Az emberek túlnyomó többsége már hetek óta készül az ünnepekre, 
de a karácsony előtti napokban még egy utolsó rohamra számítanak 
a kereskedők. A sláger a hal, a szaloncukor és a bejgli. 

Az internetes szavazás tanúsága szerint egyéb-
ként a verseny Bálint és Évi között fog eldőlni, Re-
nato 10 százalék körüli szavazatszámmal kullog 
mögöttük. 

A három játékos megegyezett, hogy bármelyikük 
is nyer, fél-fél milliót ad a másik két döntősnek. Évi 
a fennmaradó részt adósságaik kifizetésére fordíta-
ná, Bálint pedig már a játék elején megígérte Szabi-
nak, hogy megveszi neki azt a motort, amire már 
olyan régen vágyakozik. 

Egy hét múlva, december 28-án Szegedre érkezik 
valamennyi BB-lakó és a sportcsarnokban hatal-
mas bulit csapnak rajongóikkal. A BB-party éjjel a 
Cocktailban folytatódik. 

t.k. 
A Trabant utasai szerencsére időben kiugrottak a kocsiból, ami a felismerhetetlenségig összeroncso-
l ó d o t t . Fotó: Objektív Hírügynökség 

Új könyvtárat és társasházat avattak Algyőn 

Futár hozta az örömhírt 

MEGTALÁLTÁK 
ACSERBENHAGYÓT? 
Mint ismert, egy hete, szomba-
ton este hat óra körül a tömör-
kényi temető közelében elgázol-
tak egy ötvennégy éves helybeli 
férfit, aki súlyos sérülései miatt 
a helyszínen meghalt. A rend-
őrök akkor csak annyit tudtak 
megállapítani, hogy a balesetet 
okozó jármű vezetője biztosan 
nem a látási viszonyoknak meg-
felelően vezetett, ezért gázolta el 
a vele egy irányba haladó bicik-
list. A negyvenöt éves gyanúsí-
tottat a csongrádi és a csanytele-
ki rendőrök találták meg. A férfi 
ellen segítségnyújtás elmulasz-
tása miatt indul büntetőeljárás. 

BLACK CONNECTION 
A közelmúltban alakult szegedi 
Black Connection együttes kon-
certjére várják a funkyzene sze-
relmeseit vasárnap 17 órától a 
Széchenyi téri karácsonyi vásá-
ron. A tehetséges fiatal muzsiku-
sokból álló együttes olyan nép-
szerű előadók szerzeményeiből 
válogatta össze műsorát, mint a 
Kool and the Gang, az Earth, 
Wind & Fire vagy az LGT. A tíz 
főből álló zenekar igyekszik kö-
zelíteni az eredeti hangzáshoz. 

Háromszáz méteren át tolta a kocsit a szerelvény 

Trabantot gázolt az intercity 
Csak a szerencsén múlott, hogy 
nem történt tragédia, amikor 
csütörtökön éjjel a Szegedről 
Budapestre tartó intercity a kis-
teleki állomás közelében, egy 
vasúti átjáróban elgázolt egy 
TVabantot. 

A kiskunmajsai út felé közleke-
dett egy Trabant csütörtök este 
Kistelek belterületén, amikor az 
autó megcsúszott a kisteleki ál-
lomás közelében lévő vasúti átjá-
róban. A gépkocsi hátsó kereke a 
sínek között, a zúzott kavicsos 

területen elakadt. A Trabant uta-
sai kiszálltak, és megpróbálták 
letolni a járművet a sínekről, ez 
azonban nem sikerült nekik. 
Eközben érkezett az átjáróba a 
Szegedről Budapestre tartó inter-
city személyvonat, ám a moz-
donyvezető a sötét és a köd miatt 
későn észlelte a keresztben álló 
autót, és belerohant. 

Az autóban két férfi utazott, 
akik szerencsére észrevették a 
közeledő szerelvényt, és sikerült 
időben félreugraniuk, így a vonat 
nem gázolta el őket. A Trabantot 

300 méteren keresztül, egészen 
az állomásig tolta a szerelvény és 
darabokra szaggatta. 

A balestben a mozdony is meg-
rongálódott. A mozdonycsere 
miatt a vonat közel kétórás ké-
séssel tudott tovább indulni Bu-
dapest felé. 

A kisteleki rendőrök a kocsi 
rendszáma alapján rövid időn be-
lül megtalálták a Trabant vezető-
jét, aki ellen gondatlanságból el-
követett vétség miatt indult bün-
tetőeljárás. 

a. t. j. 

Jellegzetes karácsonyi étel a 
pulyka is, ebből a legkelendőbb a 
sütőbe még éppen begyömöszöl-
hető 3-4 kilós forma, kilónként 
799-899 forintos áron. 

Szaloncukorból még mindig 
mindenütt nagyon sokféle kap-
ható, úgy tűnik, az idén biztosra 
mentek a kereskedők, többet 
rendeltek. A jó öreg zselés ked-
venc változatlanul dobogós, míg 
fogy a különleges igényeknek 
megfelelő kilónként akár 2000 
forintos árat is elérő csemege is. 

o. k.k. 

Baglyos Szilveszter és a halászlé titka. Fotó: Miskokzi Róbert 

Új könyvtárat és egy tizennégy 
lakásból álló társasházat adtak 
át tegnap Algyőn. A két beru-
házás összesen százharminc 
millió forintba került. Mindenütt minden kapható, a 

sarki fűszeres és a csillogó hiper-
market egyaránt meghosszabbí-
tott nyitva tartással várja a vásár-
lókat. A családok már most ala-
posan felkészülnek a háromna-
pos ünnepre, több kiló kenyeret, 
több liter tejet vásárolnak és már 
hajnalban elindulnak vásárló 
körútra, nehogy lemaradjanak 
valamilyen akcióról. A boltok 
polcai roskadoznak a bejglitől és 
természetesen a kínálatból nem 
hiányoznak a különböző halféle-
ségek sem. 

Sztanó Jánost, a Szegdfish Kft 
ügyvezetője elmondta: pontyból, 
busából, amúrból, harcsából, ká-
rászból bőséges a kínálat, még a 
környékbeli településekre is szál-
lítanak. Csak pontyból napi száz 
mázsán felüli mennyiség hagyja 
el a cég telephelyét. 

A Szegedfish az idén érdekes 
vállalkozást indított: hagyo-
mányteremtő szándékkal vissza-
idézik a régi szegedi piac hangu-
latát, s egy Tisza-parti városhoz 
illően élő halat árulnak a Roose-
velt térnél, a Belvárosi híd alatt. 

A klasszikus karácsonyi keres-
let első számú kedvence, a ponty, 
amit kilónként 459-670 forint 
közötti áron kínálnak, míg 
ugyanez tisztítva 799 és 970 fo-
rint közötti áron cserél gazdát, a 
szeletelt ponty kilójának ára pe-
dig ezer forint körül mozog. 

Busatörzs már 400 forintért is 
kapható, míg filézve hat- és 
nyolcszáz forint között kínálják 
kilóját. 


