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Ingyenes példány

A Szabadkai Piacok KKV munkatársai a tavalyi V. 
Nemzetközi és Regionális gazdasági Vásár befejeztével 
megkezdték az előkészületeket a 2012. évi vásárra. A 
résztvevő országok képviselőivel a térségünkben ese-
dékes rendezvények, programok alapján egyeztették a 
lehetséges időpontokat s a megbeszélések értelmében az 
idei, sorrendben VI. Nemzetközi és Regionális Gazda-
sági Vásárt a szokott helyszínen, a sugárúti Sportcsar-
nokban rendezik meg 2012. június 6-a és 9-e között.

A tematika sem módosul, vagyis elsősorban az élel-
miszertermelés és –feldolgozás, az élelmiszerek szállí-
tása-elosztása, valamint két kapcsolódó ágazat, a gép-
ipar és az építőipar képviselőit várják majd a rangos 
nemzetközi gazdasági rendezvényre.

JÚNIUSBAN LESZ A GAZDASÁGI VÁSÁR

KAMARAI DÍJAT KAPOTT A KÖZVÁLLALAT
A múlt év végén ran-

gos elismerésben részesült 
a Szabadkai Piacok KKV: 
a gazdálkodásban elért át-
lagon felüli eredménye-
kért, a munkaszervezés és 
a vállalkozás fejlesztéséért, 
valamint a kamara népsze-
rűsítéséért kiérdemelte a 
szabadkai Körzeti Gazdasá-
gi Kamara díját. Slobodan 
Vojinović, a KGK elnöke öt 
vállalatnak nyújtotta át az 
elismerést: a zentai TE-TO 
Cukorgyár, a Szabadkai Pi-
acok KKV, a magyarkanizsai 

Keramika Kanizsa Plus, a topolyai Perutnina Ptuj – Topiko 
és az adai KOOI-KNIT Kötöde képviselője vette át a díjat a 
kamara közgyűlésének évzáró ülésén.

Az elismerés kapcsán Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatója a következőket mondta:

- Közvállalatként munkánkban sohasem az elismerések, 
díjak megszerzése vezérel bennünket, hiszen alapvető fel-
adatunk, hogy mindazok, akik a szolgáltatásainkat igénylik, 
és mindazok, akik a piacainkon vásárolnak, elégedettek le-
gyenek. A kamarai díj jelentőségét csak növeli, hogy gaz-

dasági szakemberek ítélik 
oda, s hogy a több ezer cég, 
gazdasági társaság, magán-
vállalat közül a Szabadkai 
Piacok KKV is bekerült a 
díjazottak igen szűk köré-
be. Úgy vélem, hogy ezzel a 
díjjal nem csupán az elmúlt 
évi munkákat jutalmazták, 
hanem figyelembe vettek 
egy hosszabb periódust, 
esetünkben az elmúlt 11 év 
alatt elért eredményeket. 
Állandóan hangsúlyozzuk, 
hogy számunkra a minőség-

biztosítási rendszer nem önmagáért működő rendszer, ha-
nem egy olyan tevékenység, amelynek során minden évre 
meghatározzuk a legfontosabb feladatokat, megtesszük a 
megvalósításukhoz szükséges lépéseket, intézkedéseket, a 
munka során, majd pedig az adott feladat teljesítését köve-
tően is elemezzük a tapasztalatokat, mi az, amit másként, 

A KGK 2011. évi díjazottjai

esetleg jobban kellene elvégeznünk a további előrelépés ér-
dekében. Az idei évben céljaink között szerepel, s ezt éves 
munkaterv-javaslatunkban is rögzítettük, hogy még széle-
sebb alapokra fektessük, további elemekre is kiterjesszük 
a közvállalat minőségbiztosítási rendszerét. Tudásunkhoz, 
lehetőségeinkhez és erőnkhöz mérten szeretnénk követke-
zetesen kitartani a megkezdett úton, ami eddig is lehetővé 
tette, hogy mindig határidőre, a köz érdekében, az éves ter-
veknek megfelelő módon és mértékben végezze munkáját a 
Szabadkai Piacok KKV.  
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Zöldségfélék 
Bab 160-300 din/kg
Brokkoli 200 din/kg
Burgonya 25-30 din/kg
Cékla 40-50 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fokhagyma 300-400 din/kg
Jégcsap retek 30-60 din/db
Káposzta 25-30 din/kg
Karalábé 30-100 din/db
Karfiol 50-100 din/kg
Kelbimbó 200 din/kg
Kelkáposzta 80-100 din/kg
Lila hagyma 60-80 din/csomó
Lilakáposzta 80-100 din/kg
Napraforgó – csemege 70 din/l
Paprika 20-80 din/db
Paradicsom 160-220 din/kg
Paraj 260-300 din/kg
Pasztinák 80-100 din/kg
Petrezselyem 20-100 din/csomó
Petrezselyemlevél 20-40 din/cs.
Póréhagyma 20-50 din/db
Sárgarépa 40-60 din/kg
Savanyú cékla 120-150 din/kg
Savanyú káposzta 60-80 din/kg
Savanyú karfiol 250-300 din/kg
Savanyú paprika 200-300 din/kg
Savanyú sárgarépa 200-250 din/kg
Savanyú uborka 200-300 din/kg
Sav. zöldparadicsom 150-200 din/kg
Sült tök – szelet 30-60 din/db
Sütőtök - reszelt 80-100 din/kg
Sütőtök 40-50 din/kg
Tök 200 din/kg
Uborka 180-200 din/kg 
Vöröshagyma 30-40 din/kg
Zeller 20-60 din/db
Zöld saláta 40-70 din/fej
Zöldhagyma 20-40 din/csomó
Gyümölcs
Alma 20-120 din/kg
Körte 100-170 din/kg
Szőlő 250-270 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 160 din/kg
Banán 70-100 din/kg
Citrom 90 din/kg  
Datolya 400 din/kg
Gránátalma 160 din/kg
Grapefruit 90 din/kg
Kivi 120 din/kg
Mandarin 100-110 din/kg
Narancs 70-75 din/kg
Tejtermékek 
Főzött túró 360 din/kg
Házi Mozzarella 550 din/kg
Házi túró 250-340 din/kg
Kaskavál 500 din/kg
Kecskesajt 800 din/kg

Öntött túró 350-420 din/kg 
Sajt 350-600 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 300-400 din/l
Vaj 600-800 din/kg 
Zlatibori tejszínsajt 750 din/kg
Zombori túró 750 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 70 din/kg 
Csirke szárny 180-220 din/kg 
Csirkecomb 290-310 din/kg 
Csirkehús 220-230 din/kg 
Csirkeláb 60 din/kg
Csirkemáj 280-330 din/kg 
Csirkemell 310-340 din/kg 
Csirkemell cs/n. 410-440 din/kg 
Csirkezúza 220-280 din/kg
Gyöngytyúk 500-600 din/db
Kacsahús 400-450 din/kg
Kacsamáj 1800-2000 din/kg
Kakas 270-350 din/kg
Libahús 400-450 din/kg
Nyúlhús 400-450 din/kg 
Pulykacomb 320-580 din/kg
Pulykahát 200 din/kg 
Pulykahús 400-450 din/kg 
Pulykamell 600-650 din/kg 
Pulykaszárny 320-350 din/kg 
Tyúkhús 260-280 din/kg
Vegyes áru
Áfonya 1600 din/kg
Ajvár 250-400 din/üveg 
Aszalt ananász 500 din/kg
Aszalt sárgabarack 600-800 din/kg
Aszalt szilva 300-350 din/kg 
Aszalt vörös áfonya 700-800 din/kg 
Dióbél 600-1000 din/kg
Földimogyoró 350-400 din/kg 
Füge 300-400 din/kg
Fűszerpaprika 700-1000 din/kg
Gomba 160-250 din/kg
Házi szappan 100 din/db
Kalácsok 500-600 din/kg
Krémes lap 200 din/pár
Lencse 200-220 din/kg
Mák 400-480 din/kg
Mandulabél 800 din/kg 
Mazsola 400 din/kg 
Méz 400-600 din/kg 
Mogyoróbél 800-1000 din/kg 
Paradicsomlé 80-120 din/l
Pisztácia 1300 din/kg
Rétestészta 160-200 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Tojás 9-12 din/db
Torta 50-80 din/szelet
Tökmag 500-700 din/kg 
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PIACI ÁRAK NAGY VOLT AZ ÖRÖM

A bérlők, továbbá a Szabadkai Piacok KKV, a Hét Nap és a 
Népkör dolgozóinak gyermekei a felújított Gyermekszínházban 
vehették át a Télapótól a csomagot. A csomagosztásról ezúttal 
a közvállalat szakszervezeti alapszervezete gondoskodott. Kiss 
Andor, az alapszervezet elnöke elmondta, hogy ezúttal is nagy 
volt az érdeklődés a csomagosztás iránt, amelyet a piaci bérlők 
gyermekei, illetve unokái számára rendeznek meg immár több 
éve, s ugyancsak a hagyományokhoz híven a kisebb dolgozói 
közösségek is a Szabadkai Piacokkal együttműködve tartják 
meg a munkatársak, dolgozók gyermekei számára a Télapó-
ünnepséget. Érdekes és szórakoztató volt a kétnyelvű műsor, 
amelyet természetesen a Gyermekszínház művészei adtak elő.



A Szabadkai Piacok KKV vezetősége és dolgozói számára moz-
galmasra sikeredett a 2011. év vége. A közvállalat technikai szer-
vezésében először rendezték meg a korábbitól eltérő koncepcióval 
a Winter Fest elnevezésű téli vásárt, le kellett bonyolítani a hagyo-
mányos fenyőfa- és badnjakvásárt is, miközben biztosítani kellett a 
piacok folyamatos működését is.

Fodor Mátyás, a közvállalat kereskedelmi és pénzügyi részle-
gének igazgatója elmondta, hogy ezúttal 4 fenyőfaárussal volt ke-
vesebb, mint tavaly, az eladott fenyőfák teljes mennyisége pedig 
nagyjából a tavalyi szinten alakult. Az árusítással, az árusokkal, az 
árusítóhelyek takarításával sem volt gond, köszönhetően az enyhe 
időjárásnak, és ami számunkra különösen fontos, hogy az idén a 
fenyőfa-árusítás kapcsán nem érkezett be hozzánk panasz sem a 
polgárok, sem pedig az érintett helyi közösségek részéről. Az ellen-
őrzést ezúttal is a kommunális felügyelőség illetve a kommunális 
rendőrség végezte, s megítélésünk szerint feladatuk magaslatán áll-
tak. Az áru jellegénél fogva pravoszláv karácsonyhoz tartozó bad-
njak egy kicsivel több gondot okozott, hiszen a szalma és a lehulló 
levelek, ágak miatt gyakrabban kellett takarítanunk, de ezt is sike-
rült megoldanunk. És a piacok rendes karbantartása sem okozott 
egyelőre különösebb gondot, hiszen eddig enyhe volt a tél, kevés hó 
esett, ónos eső meg nem is volt (lapzártáig – a szerk. megjegyzése), 
így a téli vásárral járó plusz kötelezettségek ellenére is a szokott rend 
és tisztaság várta vásárlóinkat az év végi bevásárlási láz idején.

A Téli Vásár, vagyis a Winter Fest 2011. december 5-én nyílt 
meg – és több mint egy hónapig állt a vásárlók rendelkezésére. 
Zónai József, a Szabadkai Piacok KKV műszaki részlegének igaz-
gatója szerint a vásár színvonalára nem lehetett panasz, hiszen az 
árusok ízléses faházakból, a korábbiaknál jobb körülmények között 

árusíthatták termékeiket, a sza-
badkaiak túlnyomó többségének 
tetszett a vásár, de mint minden 
rendezvény esetében, ezúttal is 
voltak, akik valami mást szeret-
tek volna. De, ahogyan mondani 
szokták: „ízlésekről és pofonok-
ról nem nyitunk vitát”. Ami tény: 
a vásárlók európai körülmények 
között szerezhették be a karácso-
nyi-újévi ajándékokat, az árusok 
elégedettek voltak a forgalom-
mal, mi pedig a közvállalatban 
elégedetten nyugtáztuk, hogy az 
előkészületekre rendelkezésünk-
re álló rövid idő ellenére több 

mint sikeres, külső megjelenítésében pedig színvonalas vásárt sike-
rült megrendeznünk. 

Néhány árust is kérdeztünk a téli vásárról, köztük Ökrös Csillát, 
aki gyöngyfűzéssel foglalkozik:

- Számomra csak pozitív tapasztalatokkal zárult a vásár, s épp 
ezért már eldöntöttem, hogy jövőre is itt leszek. Mint minden isko-
lát, ezt is ki kellett járni, s ilyen szempontból nagyon sokat jelent, 
hogy felmérhettem, milyen termékekkel és milyen mennyiségben 
kell felkészülnöm egy ilyen hosszan tartó rendezvényre.  Igazából 
nem tudtam, hogy a karácsonyi ünnepkör idején a fűzött gyöngy 
mennyire lehet kelendő, mit fognak keresni az emberek, milyen 
vásárlói körre számíthatok, csak fiatalok, vagy csak idősebbek vá-
sárolnak majd ezekből a termékekből, milyen legyen az árfekvésük, 
stb. Ilyen szempontból is jó iskola volt az idei vásár. Az egyértel-
mű, hogy inkább az olcsóbb, tehát az 500 dinár alatti termékeket 
vásárolták, és a vásárt végére egy kicsit beszűkült a választék, de a 
vásárra alig két hónap alatt tudtam felkészülni. Amikor meghal-
lottam, hogy lesz Téli Vásár, azonnal jelentkeztem, és elkezdtem a 
gyöngyfűzést, de az előkészített mennyiség nem volt elegendő, ezért 
amikor innen hazamentem, folytattam a munkát. Szerencsére édes-
anyám besegített az árusításban, a férjem meg a gyereknevelésből, 
háztartási munkákból vette ki a részét. Érdekes tapasztalat volt az 
is, hogy fűzött gyöngyöt mindenki vásárolt: gyerek, fiatal, közép- és 
időskorúak egyaránt vitték. Annyi biztos, hogy jövőre is itt leszek, 
és az is, hogy már az Interetno Fesztivál után elkezdem a felkészü-
lést, hogy elsősorban az olcsóbb termékekből jóval nagyobb meny-
nyiséggel, nagyobb választékkal vágjak bele az újabb téli vásárba.

A Winter Fest Téli Vásáron gazdag volt a kínálat a különbö-
ző ajándék- és dísztárgyakból, az 
egyik faházikóban pedig Terhes Ti-
vadar virágkertész árusította a kü-
lönböző díszeket, ikebanákat élő- 
és művirágból, cserepes virágokat. 
Őt is a tapasztalatokról kérdeztük:

- Csakis kedvezően tudok véle-
kedni a vásárról. Nagyon sokan vá-
sároltak, ami látszik is a kínálatun-
kon, hogy most már a vásár vége 
felé kisebb a választék. Addig, míg 
az időjárás engedte, addig ültethető 
virágokat is árusítottunk, amelyek-
ből ugyancsak szép mennyiség kelt 
el. A vásár ideje alatt sokan, sokat 
fényképeztek is, mondván, hogy el 

szeretnék küldeni a képeket külföldi 

3 Folytatás az 4. oldalon

AZ ÉV VÉGI VÁSÁROKRÓL

A Téli Vásár éjjel

Ökrös Csilla Terhes Tivadar
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rokonaiknak, hogy megmutassák: erre, mifelénk is van élet, s hogy 
itt is képesek kulturált, nagyvárosi szintű vásárt rendezni.

Számomra az is nagyon fontos tapasztalat, hogy ez a több mint 
egy hónap nem hozott számomra veszteséget, viszont az is tény, 
hogy nagy a pénztelenség. Sokan csak elálldogáltak, nézegették a 
szebbnél szebb virágokat, de mint mondták, a vásárlást már nem 
engedhetik meg maguknak.  A legtöbben a karácsonyi ünnepkör-
höz kötődő virágokat, díszeket, ikebanákat keresték, vásárolták. Mi 
a piacokon is árusítjuk a virágokat, de egyértelmű, hogy ott nem 
tudtunk volna ennyi árut eladni, tehát mindenképpen megérte el-
jönni a Téli Vásárra. Az is nagyon fontos tapasztalat, hogy faház 
ide-faház oda, hőmérő nélkül egy tapodtat sem: megvan, hogy me-
lyik virágot szabad kirakni a polcra, mit az ablakba, mit pedig csak 
a házikó legbelső zugába, ahol azért még látható. Mindig néztük az 
időjárás-előrejelzést, és annak függvényében állítottuk össze az az-
napi, vagy másnapi kínálatot, hogy csak olyan növényeket hozzunk 
ki, amelyek bírják az adott hőmérsékletet. Nem szerettük volna, ha 
valaki vesz virágot, hazaviszi, és csak ott derül ki, hogy a virág ko-
rábban már esetleg megfázott. Nem szerettük volna senkinek sem 
elrontani az ünnepét és az eladott virágok alapján büszkén mond-
hatom, hogy mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy igazán szép 
és ünnepi legyen a hangulat sokak otthonában. 

Dušan Kirćanski a Winter Fest társszervezője, a szabadkai PiaR 
ügynökség és az Ukusi i tradicije /Ízek és hagyományok/Egyesület 
nevében értékelte a vásárt:

- Nagyon fontos dolognak tartom, hogy Szabadkán is sikerült 
megszervezni egy ilyen színvonalas vásárt. Jártam például a szom-
szédos Szegeden, ahol a téli vásár a mienktől annyiban különbözött, 
hogy jóval nagyobb terület állt az árusok rendelkezésére, de aki járt 
ott, azt hiszem, egyetért velem, hogy eléggé egysíkú volt az a vásár, 
sok hasonló vagy azonos termék volt kapható – viszont sokkal na-

gyobb területen. Itt a szervezők 
számára nem sok idő maradt a 
téli vásár megrendezésére, de 
állítom, hogy kitettek magukért. 
Ami pedig az Ízek és Hagyomá-
nyok fellépését illeti, minden-
képpen elégedettek vagyunk a 
forgalommal és az érdeklődés-
sel is. Jómagam nem vagyok 
kereskedő, de azt tapasztalom, 
hogy az emberek egy része mind 
fontosabbnak tartja a minőséget 
a házi készítésű termékek eseté-
ben is, s ami még lényegesebb, 
hogy személyesen a termelőtől 
vásároljon. A Winter Fest mó-
dot adott például arra, hogy a 

szabadkaiak ne csak a házi készítésű, ízesítésű savanyúságokat, 
télire valót kóstolhassák, vásárolhassák meg, hanem olyan külön-
legességeket is, mint amilyen a lépes méz, kecskesajt, vagy akár a 
kecskekolbász, amely nagyon finom, igaz van egy jellegzetes íze, de 
aki egyszer megkóstolja és eleve nincs ellenére a kecskehús, bizto-
san, hogy ismét vásárolni fog belőle. Hiszen itt meg is kérdezhette a 
termelőtől, hogy mit tartalmaz, hogyan készült. És nem csak, hogy 
kérdethetett, hanem meg is kóstolhatta a termékeket – és ha nem 
ízlett, vagy valami miatt nem tetszett, akkor abból nem vásárolt. Saj-
nos ezek a termékek jóval több munkával készülnek, időigényesek, 
ennél fogva drágábbak is, mint az ipari készítésű élelmiszerek. En-
nek ellenére azt tapasztaljuk, hogy mind többen készek az egyértel-
műen jobb minőségű termékekért több pénzt adni. Pedig, az is egy-
értelmű, hogy az embereknek mind kevesebb és kevesebb a pénzük.

A Téli Vásár utolsó vásárlóinak egyike Bontják a faházikókat

Dušan Kirćanski
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Az atkák a legtöbb gyümölcsöt, szántóföldi és konyhakerti 
növényt támadják, károsítva a levélzetet és a termést. A támadás 
intenzitása függ:

- az alkalmazott agrotechnikai műveletektől. A megfelelő 
trágyázás és a gyomirtás megfelelő feltételeket teremt a növények 
optimális fejlődéséhez, de az atkák támadásához is.

- széles hatásmechanizmusú növényvédő-szerek használata.  
A széles hatásmechanizmusú rovarölő szerek csökkentik az at-
kák természetes ellenségeinek, predátorainak a szaporodását, így 
az atkák jobban elszaporodhatnak.

- a monokultúrás növénytermesztés. Az utóbbi időben mind 
többen termesztenek monokultúrában kukoricát, ami az atkák 
fokozott elszaporodásához vezet, de hasonló a helyzet a tarlókon 
is. 

- éghajlati változások.  A magas hőmérsékletek következté-
ben jobban melegszik a talaj, rövidül az atkák fejlődési időszaka 
és felgyorsul a reprodukciójuk.

Ha ilyen szempontból elemezzük a 2011. évet, a szőlő vege-
tációs időszakának a kezdetén észlelték a szőlő-gubacsatka in-
tenzív támadását. Korábban ezt a problémát az endosulfán-ala-
pú szerekkel, pl. Tionex-szel oldották meg, ma pedig Sanmite és 
Demitan atkaölő-szert használunk 0,6 kg/ha dózisban. A guba-
csatka-féléket részben a kén alapú szerek is megsemmisítik, de 
ezeket a szereket mind ritkábban használják a lisztharmat elleni 
védekezésben is. A gubacsatka-félék támadása hátráltatja a haj-
tások fejlődését és ha az atkákat nem számoljuk fel, tönkremehet 
az egész szőlőtőke.

Az almaféléken a leggyakrabban a piros gyümölcs takácsatka 
és a sárga takácsatka jelentkezik. Általában júniusban és július-
ban jelentkezik ez a kártevő, de tavaly a viszonylag hűvös június 
következtében különösen a homokos termőtalajokon augusztus-
ban volt észlelhető. Az atkák támadása oázis-szerű, ezért ezeket 
a területeket kell permetezni és nem az egész ültetvényt, hogy 
ne pusztítsuk el az atkák természetes ellenségeit, mivel azok ké-
sőbb fontos szerepet tölthetnek be az atkák elleni küzdelemben. 
A vörös gyümölcs takácsatkát könnyű észrevenni, mivel a meg-
támadott levélen apró pontocskák láthatók, intenzívebb támadás 
esetén pedig a levél bronzszerű külsőt kap.

A készítmények megválasztásakor eltérő hatásmechanizmu-
sú szereket használjunk. A védekezést lehetőleg akkor végezzük, 
amikor még kicsi az egyedszám. Nálunk az atkák ellen Sanmite 
és Demitan az ajánlott szer, ismételt permetezésnél pedig hasz-
náljunk Omite vagy Envidor illetve más szert, mivel ezek hatás-
mechanizmusa egymástól eltérő.

Noha az atkák ritkán jelentkeznek a meggyen és a cseresznyén, 
tavaly a szüret idején voltak észlelhetők, intenzívebb támadásuk 
pedig a szüretet követően kezdődött. A meggyen és a cseresznyén 
egy permetezés Sanmite-vel vagy Demitan-nal megoldja az atka-
problémát.

A szántóföldi növényeket sem kímélték az atkák. Különösen 
a szója sínylette ez meg, amelynek levéltömege részben elpusztult 
és így a szemek nem töltődtek fel és a hozam a reméltnél kisebb 
lett. Azokon a szójaföldeken, amelyeken Talstart használtak atkák 
ellen, átlagon felüli hozamokat jegyeztek.

A monokultúrában termesztett kukoricásokban is több he-
lyütt támadtak az atkák. A cukorrépát is erőteljesen támadta a 
takácsatka.

A konyhakerti növényeket, különösen amelyeket zárt térben 
termesztettek, a magas hőmérsékletek és az elmulasztott véde-
kezés következtében ugyancsak megtizedelték az atkák.   Hatvá-
nyozottan érvényes ez az uborkára, amelynél emiatt elmaradt a 
harmadik szüret.

A zöldségféléken az atkák ellen Vertimec, Sanmite és Demitan 
használható.

A tavalyi tapasztalatok alapján mindenképpen kerülni kell a 
monokultúrás növénytermesztést. Az atkával fertődött területről 
el kell távolítani a növényi maradványokat. Ahol csak lehet, hasz-
náljunk kén alapú szereket. Végső megoldásként rendelkezésre 
állnak atkaölő-szerek, hogy megóvjuk növényeinket és hogy biz-
tosítsuk az optimális termékenységet.

Dr. Andrija Peić, agronómus

A MAGAS HŐMÉRSÉKLET ELŐSEGÍTI 
AZ ATKÁK TÁMADÁSÁT

MEGEMLÉKEZÉSÜLMEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk,
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk,

BISZTRICKI HAJNALKA
(SZÜL. TAKÁCS)

(1961–2011)

TEZA VAJHAND
(1927–2012)

elhunyt életének 51. esztendejében.
Nyugodjon békében!

elhunyt életének 85. esztendejében.
Nyugodjon békében!
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Viccözön
A vendég a kisbabát nézegeti.  
- Nahát! Tisztára a papája!  
- Bizony! Ha elveszik tőle az üveget, rögtön ordítani kezd!

***
Fiú felhívja telefonon az anyját:
- Anyu, megnősülök! 
- Drága fiam, ez nagyon jó hír! Annyira örülök! 
- Csak tudod, a menyasszonyom kínai. 
- Semmi baj! Mi apáddal nem vagyunk rasszisták. 
- Meg aztán van négy gyereke. 
- Csodálatos! Apáddal szeretjük a gyerekeket. 
- Az is gond, hogy nincs hol laknunk. 
- Mindössze ennyi a probléma? Költözzetek hozzánk a mi kis 
meghitt, egyszobás lakásunkba. 
- És hogy fogunk ott mindannyian elférni? 
- Te a gyerekekkel meg a menyemmel a szobában, apád meg majd 
berendezkedik a spájzban. 
- És te, anyu? 
- Hát fiam, én most leteszem a kagylót és felakasztom magam.

***
Érettségin: 
- Mi volt előbb, az első vagy a második világháború? 
- A második! 
- Na ne vicceljen, miért? 
- Ja, azt hittem, beugrató kérdés volt...

***
A vodka-jéggel tönkreteszi a vesédet. 
A rum-jéggel tönkre vágja a májadat. 
A whisky-jéggel megöli a szívedet. 
A gin-jéggel elpusztítja az agyadat. 
A cola-jéggel a fogaidat... 
Ezek szerint a jég halálos méreg! Figyelmeztesd a barátaidat: 
azonnal álljanak le a jéggel! Tedd ki az üzenőfaladra és ments 
életeket!!!

***
Egyik este meghívtak a fiúk bulizni. Mondtam a feleségemnek, 
hogy éjfélre otthon vagyok, de tutira. Az órák csak teltek, a sörök 
meg könnyedén gurultak lefelé. Úgy fél 3 felé - sík részegen - elin-
dultam hazafelé. Éppen az ajtóban állok, mikor az óra hármat 
kakukkol. Gondoltam, ha a feleségem felébredt és hallja a három 
kakukkolást, akkor bukta van, ezért kakukkoltam még kilencet. 
Nagyon büszke voltam, hogy ilyen frappánsan kivágtam magam, 
megmenekülve egy esetleges veszekedéstől. 
Másnap reggel feleségem kérdezte, mikor értem haza. Mondtam 
neki, hogy 12-kor. Nem is kérdezősködött tovább. Na, mondom, 
ezt megúsztam. Kb. 5 perc múlva megjegyezte, hogy kéne venni 
egy új kakukkos órát. Kérdem én: 
- Miért? 
- Mert az éjjel először hármat kakukkolt, majd azt mondta: „A 
francba!“ Kakukkolt még hármat, megköszörülte a torkát, kakuk-
kolt még négyet, elkezdett vihogni, kakukkolt kettőt, és egy nagyot 
szellentett.

***
Felszáll a vonatra egy úr és a felesége. Találnak egy kabint, ami-
ben csak egy ember ül. Kisvártatva a férj kimegy a kabinból, a 
másik férfi meg utána, és megszólítja: 
- Ne haragudjon meg, uram, de az Ön felesége rettentően ronda. 
Én plasztikai sebész vagyok, és mindössze 300.000-ért csodaszéppé 
tudom varázsolni. 
Visszakérdez a férj: 
- 300.000-ért? A vadász 50.000-ért lelövi.

***
A rendőr odamegy egy gyanúsan ácsorgó fiatalemberhez:  
- Uram, mit csinál itt?  
- Csak morfondírozok.  
A rendőr a falhoz löki a fiatalembert és rárivall:  
- Na, gyerünk! Ide azzal a morfondírral!

HOROSZKÓP FEBRUÁRRA
VÍZÖNTŐ HAVA

Az új előkészítésének ideje ez. A felhalmozott energia új formában jelenik 
meg. A magok készek és várják, hogy kicsírázzanak.

Én tudok. Abban rejlik az a képességem, hogy a dolgokat összefüggéseiben látom, ezért  
megelőzöm a koromat. Az emberek sok esetben nehezen értik meg szándékaimat. Gyakran 
excentrikusnak, álmodozónak, vagy bohócnak látnak engem. Pedig én csak a teljes független-
ségre törekszem. Számomra az élet akkor jó, ha tele van meglepetésekkel. Nem tehetek róla,  
szeretem az eredetiséget, ugyanakkor  megpróbálok szeretetreméltó lenni.

Szerencseszámom a 8.

KOS: Februárban mindent egyszerre akarsz, de állíts fel fontossági sorrendet a vágyaidban, 
különben minden kicsúszik a kezedből. A hónap közepe táján akaratlanul félrevezethetsz 
valakit, aki szeret téged. Igyekezz beszélgetéssel megoldani a dolgot, különben a párkap-
csolatodban lehetnek helyreigazítani valók. Ha őszinte leszel, az intimitás talán sosem lá-
tott mélységeit élheted meg szerelmeddel.
BIKA: Ez a hónap kellemesen alakul  számodra. Keresd az olyan emberek társaságát, akik 
felelősségteljesek, kedvesek és érdemesek a barátságodra. Munkádban légy maximalista. 
Egy kellemes társaságban új ismerősre találsz, aki bölcsességével és humorérzékével is el-
kápráztat. Élvezd a napi történéseket, de ugyanakkor a munkád se hanyagold el. Fókuszálj 
az otthoni problémák megoldására is.
IKREK: Február második felében elvonulnak a viharfelhők és a munkában és magánélet-
ben egyaránt egy nyugalmasabb időszak várható, ha kellően  tapintatos maradsz.  A hónap 
végére kicsit fellélegezhetsz, és nyugodt lélekkel fordíthatsz időt az olyan dolgokra is, ami-
ket eddig a fontosabbak miatt halogatni kényszerültél. Az érzelmi életedben a romantika 
lesz jellemző és még hosszú hetekig maradni fog.
RÁK: Sokat foglalkozol a múlttal, valós vagy képzelt sérelmeiddel. Leginkább az bánt, hogy 
megcsappant a barátaid a száma, és úgy érzed, még a partnered is megváltozott. Pedig 
lehet, hogy a barátaid csak azért nem jelentkeznek, mert túlságosan elfoglaltak, a párod 
is épp olyan, mint régen, csak te vagy túlságosan érzékeny és mindenben rosszat látsz. 
Karriered lendületet vesz, bár ennek látszata anyagi oldalról egyelőre még várat magára.
OROSZLÁN: Jó érzéssel tölt el, hogy számítanak a munkádra, de úgy érezheted, hogy anya-
gi megbecsülésed nem áll arányban a teljesítményeddel. Családi vállalkozás beindítására 
is lehetőséged nyílik. Romantikus napok következnek. Párod új fényben ragyog, és te azon 
tulajdonságait is észreveszed, amelyekről már régen megfeledkeztél. Derűs és kiegyensú-
lyozott leszel. Élvezd az elkövetkező időszakot!
SZŰZ: Tüzességed példaértékű ebben a hónapban, amibe belekezdesz, azt végre is hajtod. 
Erőd és kitartásod meghozza életed legkülönfélébb területein azt az eredményt, amire rég-
óta vágysz. Valami olyan dolgot sikerül most elérned, melyről sokat álmodoztál, és bizony 
meg is dolgoztál érte. Ezen cél elérésével a közeli és a távoli jövőben is komoly sikereket 
könyvelhetsz el, és ezt mások is el fogják ismerni! 
MÉRLEG: Hajlamos leszel arra, hogy hajdani életviteled egykori lehetőségeit hasonlítgasd 
a jelenlegi kilátásokhoz. Tekints előre, ha azt szeretnéd, hogy megfelelően értékeljék a ké-
pességeidet, és ne sírd vissza a múltat. Ebben a hónapban, úgy érezheted, hogy az emberek 
nem őszinték hozzád. Talán azért, mert van pár régóta húzódó ügyed, melyek elintézésre 
várnak. Ezért ne késlekedj tisztázni a helyzetet.
SKORPIÓ: Szenvedélyes érzelmeid e hónapban alább hagynak, és inkább a harmónia iránti 
igény lép előtérbe. Békére és békés megoldásokra törekszel. Most alkalmas az időszak arra 
is, hogy a párkapcsolatodban a nézeteltérések elsimuljanak. Fordíts erre mindenképpen 
időt, használjátok ki töltekezésre ezt a hónapot, mert jönnek még nehezebb időszakok. 
Most erre rákészülhettek, ha sok pozitív élményben részesítitek magatokat.
NYILAS: Ebben a hónapban fordíts különös figyelmet családi és baráti kapcsolataidra, va-
lamint a munkádra is. Próbálj meg sokat pihenni, hogy legyen elég lelki erőd az elmaradt 
vagy elrontott dolgok rendbe tételére. Új dologba azonban még ne kezdj. Munkádban 
igyekezz jól kezelni a nézeteltéréseket, főleg az idegenekkel legyél óvatos, hiszen könnyen 
csőbe húzhatnak, átejthetnek! Ezt pedig egyáltalán nem érdemled meg! 
VÍZÖNTŐ:  Kedvező időszak  az anyagi ügyek sikeres intézésére. Törj határozottan a céljaid 
felé, ne félj kinyilvánítani az akaratod, ha szükségesnek érzed, most kérj valamit, amire már 
régóta vársz, pl. fizetésemelést.  Óvatosan bánj az új üzleti lehetőségekkel, ne ugorj fejest 
olyan vállalkozásba, amelynek nem ismered minden részletét. Most akár a legmerészebb 
álmaid is valóra válhatnak, igazán kellemes hónapnak nézel elébe. 
HALAK: Könnyen lehet, hogy az elmúlt hetekben egy-két dolog úgy alakult, ahogy nem 
szeretted volna, és ez elég gyakran eszedbe is jut. Régi emlékek törnek fel benned. érezhe-
ted, hogy az emberi kapcsolatok meglazulnak, amitől egyedül érzed magad. Azonban még 
mielőtt átadhatnád magad ennek az érzésnek, a Nap és a Vénusz a segítségedre siet, azon 
barátaid személyében, akikben megbízol.

Braun Mária


