
A SZABADKAI PIACOK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT DOLGOZÓI KÖZÖSSÉGE 
ÉS A KÖZLÖNY SZERKESZTŐSÉGE SZABADKA MINDEN POLGÁRÁNAK BÉKÉS 

KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN!

XII. évfolyam • 12. szám • 2012. december 21.
Ingyenes példány

( M É G  E G Y )  N E H É Z  É V  V A N  M Ö G Ö T T Ü N K
Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója 2012 

vége felé a következőket nyilatkozta a Közlöny számára:
- Sajnos mindenkit emlékeztetnem kell az egy évvel ezelőtti 

szavaimra, amikor a közvállalat lapja számára nyilatkozva azt 
mondtam: 

„Mi a múlt év végén (2010 decemberében – a szerk. megjegy-
zése) „derűlátóan” azt mondtuk, hogy nehéz év vár ránk, hogy ez 

az esztendő gazdasági szem-
pontból semmivel sem lesz 
könnyebb, mint volt a 2010. 
év. Sajnos ugyanezt mond-
hatom el az ellőttünk álló év 
vonatkozásában is, egy újabb 
nehéz év vár ránk, s a jelenle-
gi perspektívából nagyon ne-
héz még csak megbecsülni is, 
hogy mikor jön már el az az év, 
amely előtt akár csak halkan 
is ki mernénk jelenteni, hogy 
úgy látszik, a válságnak vége, 
s hogy szebb napok virradnak 
ránk. Egyelőre a válság még 
minden téren érződik, ilyen 
körülmények között nehéz 

fennmaradni, illetve, csak úgy lehet, ha mindenki, aki a vállala-
tunkban dolgozik, még több munkát, még több feladatot vállal, s 
feladatainak még nagyobb odaadással tesz eleget.” 

Ez a megérzésem, előrejelzésem a legnagyobb sajnálatomra 
teljes egészében teljesült, és a világgazdasági válság mellett vidé-
künket még hatalmas aszály is sújtotta, amelyet elemi csapáshoz 
lehet hasonlítani, s mindez még inkább megnehezítette mind-
azoknak a helyzetét, akik a mezőgazdaságból élnek. 

A költségek állandó növekedése mellett az idén október 1-jé-

vel az áfa 18-ról 20 százalékra nőtt, annak ellenére, hogy a Szer-
biai Piacok Ügyviteli Közössége révén kértük: a piaci tevékeny-
séget sorolják be azon tevékenységek közé, amelyek 8 százalékos 
áfát fizetnek, így az áfa növekedése után is 10 százalékos áfát fi-
zettünk volna a szolgáltatásaink után. Az ügyviteli közösségen 
keresztül folytatjuk a megkezdett tevékenységet, amely a piac-
igazgatóságok, ezáltal pedig a szolgáltatásainkat igénybe vevők 
helyzetének, jogállásának a javítására irányul.

A gondok ellenére a Szabadkai Piacok KKV megvalósította 
a beruházások és a piacok állagának a javítására irányuló mun-
kálatok éves tervét, s ezt a tevékenységet folytatni kívánjuk 2013-
ban is. 

- Az eredmények közül szeretném kiemelni, hogy az ISO 
9001:2008 szabvány mellett az ISO 14001:2004-es szabvány be-
vezetésével áttértünk az integrált környezetirányítási rendszerre, 
ami újabb lépést jelent a szolgáltatásaink minősége terén. Ismét 
sikerrel szerveztük meg a Nemzetközi és Regionális Gazdasági 
Vásárt, amelyen rekordszámú kiállító vett részt. Ki kell emelni, 
hogy Szabadka város önkormányzata anyagi támogatásának kö-
szönhetően sikerült faházakat beszereznünk a téli vásár céljaira, 
amelyet december 5-én ünnepélyes keretek között nyitottunk 
meg.

Mindent összevetve:  egy nehéz, ám sikeres év van mögöt-
tünk, amelyben sokat dolgoztunk, bár néha ennek a tevékeny-
ségnek nem voltak látható eredményei. Bízunk azonban abban, 
hogy majdcsak meglátjuk már a fényt annak a bizonyos alagút-
nak a végén. Attól tartok azonban, hogy ehhez nem lesz elegendő 
az előttünk álló 2013-as esztendő.

Végezetül, engedjék meg, hogy a kollektíva és a magam nevé-
ben megköszönjem az egész éves együttműködést bérlőinknek, 
ügyfeleinknek, az illetékes állami és önkormányzati szervek tag-
jainak. Mindenkinek békés karácsonyt és boldog új évet kívá-
nok.



Zöldség 
Bab 230-380 din/kg
Bimbós kel 200-250 din/kg
Brokkoli 70-100 din/db
Burgonya 30-50 din/kg
Cékla 50 din/kg
Fejes saláta 20-50 din/fej
Fekete retek 50 din/kg
Fokhagyma 150-300 din/kg
Hónapos retek 30 din/csomó
Jégcsap retek 30-60 din/db
Kapor 10-20 din/csomó
Káposzta 20-40 din/kg
Karalábé 20-50 din/db
Karfiol 35-50 din/kg
Kelkáposzta 60-100 din/db
Kínai kel 50-100 din/db
Lilahagyma 70-80 din/kg
Mángold 30-80 din/csomó 
Paprika 10-80 din/db
Paprika 120-300 din/kg
Paradicsom 120-150 din/kg
Paraj 160-200 din/kg
Pasztinák 80-100 din/kg
Petrezselyem 30-100 din/cs.
Póréhagyma 30-50 din/db
Sárgarépa 50-70 din/kg
Sütőtök – reszelt 80-100 din/kg
Sütőtök - sütve 40-80 din/db
Sütőtök 40-60 din/kg
Uborka 120-150 din/kg 
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Zeller 10-50 din/db
Savanyúságok
Csalamádé 150-200 din/kg
Paradicsomlé 120-150 din/l
Savanyú cékla 150-250 din/kg
Savanyú káposzta 80-120 din/kg
Savanyú karfiol 200-250 din/kg
Sav. paprika 150-350 din/kg
Sav. pepperoni 300-500 din/kg
Savanyú uborka 150-250 din/kg
Sült paprika 250-400 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-150 din/kg
Gesztenye 200 din/kg
Héjas dió 350-370 din/kg
Körte 160 din/kg
Szőlő 140-220 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180 din/kg
Avokádó 450 din/kg  
Banán 130 din/kg
Citrom 140 din/kg

Gránátalma 160 din/kg
Grapefruit 150 din/kg
Kivi 150 din/kg
Mandarin 100-120 din/kg
Mangó 1000 din/kg
Narancs 80-100 din/kg
Tejtermékek 
Birkatúró 600 din/kg
Házi túró 300-380 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajt 440-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 400-500 din/l
Vaj 700-800 din/kg 
Zlatibori kajmak 800 din/kg
Zombori túró 750 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 350-400 din/kg 
Csirkehús 290-320 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 320-350 din/kg 
Csirkemell 430-450 din/kg 
Csirkemell cs/n. 530-550 din/kg 
Csirkeszárny 230-250 din/kg 
Csirkezúza 270-280 din/kg
Göngyölt malac 950 din/kg
Gyöngyös 600-650 din/db
Kacsahús 450-500 din/kg
Kacsamáj 2000 din/kg
Kakashús 300-350 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Malachús 480 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-730 din/kg
Pulykahát 165-280 din/kg 
Pulykahús 440-500 din/kg 
Pulykamell 800-880 din/kg
Pulykaszárny 285-350 din/kg 
Tyúkhús 300-320 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 160 din/kg
Amur 350 din/kg
Busa 340 din/kg
Cápaharcsa – filé  /mélyh./  

390 din/kg
Füstölt ponty 1.100 din/kg
Harcsa – filé 870 din/kg
Harcsa 590-600 din/kg
Hekk 380 din/kg
Hekk filé 435 din/kg 
Kalmárhal 350 din/kg
Kárász 120-160 din/kg
Kecsege 790 din/kg

Pisztráng 490-500 din/kg
Ponty – szelet 600-620 din/kg
Ponty 380 din/kg
Süllő 900 din/kg
Törpeharcsa 420 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 300-400 din/kg
Arónia 1400-1500 din/kg
Aszalt meggy 1700 din/kg
Aszalt sárgabarack 600-750 din/kg
Aszalt szilva 200-450 din/kg 
Aszalt vörösáfonya 850-900 din/kg
Brazíliai dió 1300 din/kg
Datolya 450 din/kg
Dióbél 900-1000 din/kg
Földimogyoró 400-450 din/kg 
Füge 450-550 din/kg
Fűszerpaprika 800-1100 din/kg
Gomba 200-350 din/kg
Habzó bor 300 – 350 din/üveg
Indiai dió 1200 din/kg
Karácsonyi, újévi ikebanák  
            100 – 1000 din/db 
Keltetett búza 25-30 din/db
Krémes lap 220 din/pár
Különböző csokifigurák, 
csokoládék 20 – 250 din/db

Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 900 din/kg 
Mazsola 400-500 din/kg 
Méz 450-600 din/kg 
Mogyoróbél 1000-1100 din/kg
Napraforgó - csemege 100 din/l
Pistácia1300 din/kg
Réteslap 140-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Szaloncukor 300-2000 din/kg
Tésztafélék 200-500 din/kg 
Tojás 10-15 din/kg
Torta 60-100 din/szelet
Tökmag 500-850 din/kg 
Virágok
Cserepes virág 100-400 dinár
Csokor 100 dinártól
Gerbera 100 din/szál
Írisz 80-100 din/szál
Krizantém 60-100 din/szál
Liliom 150-250 din/szál
Margaréta 100-150 din/szál
Rózsa 70-150 din/szál

/December 15-i árak/

 TÉLAPÓVÁRÁS 
 A KÖZVÁLLALAT
 SZERVEZÉSÉBEN

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat a megala-
pítása óta igyekszik jó kapcsolatot fenntartani a bérlőkkel. 
Ennek egyik formája, hogy minden évben megszervezi a Tél-
apóvárást a bérlők gyermekei illetve unokái számára, hiszen 
sokan közülük csak így kaphatnak csomagot, mivel a szülők, 
nagyszülők még vagy már nincsenek munkaviszonyban.

Az ünnepi műsornak ezúttal a szabadkai Gyermekszín-
ház adott otthont, amelynek tagjai színvonalas kétnyelvű 
műsorral szórakoztatták a legkisebbeket és a kíséretükben 
lévő felnőtteket. Ezúttal 30 gyermek kapott csomagot a Tél-
apótól.
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MEGÉRKEZTEK  AZ 
ELSŐ  KARÁCSONYFÁK

Szabadkára befutottak az első karácsonyfa-árusok. A 
szabadkaiak – úgy tűnik – az idén is gazdag kínálatból vá-
logathatnak, s ezúttal is elég sok töves fenyőt hoztak fel az 
árusok.  Természetesen azonnal megkezdték az árusítást 
is. Jelenleg a töves fenyők ára 1.200 és 3.500 dinár között 
mozog, míg a vágott fenyők ára 300 (a legkisebb) és 4.500-
5.000 dinár között mozog. Ez utóbbiak 4-5 méter magasak.

A fenyőfaárusoknak - az eddigiekhez hasonlóan – ren-
delkezniük kell az árú eredetéről szóló bizonylattal, vala-
mint a növény-egészségügyi tanúsítvánnyal, a Szabadkai 
Piacok KKV pedig biztosítja a közterületi árusításhoz 
szükséges dokumentációt.

MEGÉRKEZETT  A  TÉL
December 8-ára virradóra Szabadkára is megérkezett 

a tél, viharos széllel, hófúvásokkal és sok-sok közlekedési 
problémával. A hó sok munkát hozott a Szabadkai Pia-
cok KKV minden dolgozójának, hiszen minden dolgozót 
mozgósítottak, hogy a piacokról úgy-ahogy eltakarítsák a 
havat, s hogy megteremtsék a feltételeket a piacok működé-
séhez. A hóviharban sok árus nem is jött ki a piacra, mivel 
sok helyen járhatatlanok voltak az utak, és a szélviharban 
sok vásárlóra sem lehetett számítani. Mindent összevetve: 
a dolgozók maximális erőbevetésének köszönhetően a piac 
környéki járdákról, a bejáratoktól és a piacterekről eltávo-
lították a havat, de a külső piacokon is lehetett árusítani. 
Azoknak, akik a legjobban voltak kitéve a viharos szélnek 
és a hónak, felajánlották, hogy húzódjanak beljebb a piac 
középső részére. Néhány éjjel komoly fagyokat mértek, mí-
nusz 15 °C alá süllyedt a hőmérséklet, így a kínálat is szegé-
nyesebb volt, de az ünnepek előtt megérkezett az enyhülés 
és a kínálat is szemmel láthatóan javult.
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MEGNYÍLT  A  TÉLI  VÁSÁR
December 5-én Szabadkán megnyílt a hagyományos téli vá-

sár, vagyis a Winter Fest, amelyet ezúttal másodszor rendeznek 
meg a Szabadkai Piacok KKV 
szervezésében. Bodrogi Béla, a 
közvállalat igazgatója emlékez-
tetett rá, hogy tavaly még bérelt 
faházakban 39 kiállító-árus tette 
színesebbé az ünnepi kínálatot, 
most pedig – a város anyagi tá-
mogatásának köszönhetően – 
immár saját tulajdonú, ízléses 
formatervezésű faházikókat fog-
lalhatott el a 60 árus.

Blaško Stantić, a polgár-
mester helyettese, Modest Dulić 
polgármester és a maga nevében 
köszöntötte a megjelenteket, ki-
emelve, hogy az idei vásár felöleli 

mind a katolikus, mind pedig a pravoszláv karácsonyi- újévi ün-
nepkört.

A téli vásárt Kern Sólya Mária, a városi Képviselő-testület 
elnöke nyitotta meg, de mint mondotta, most nem csak a vásárt, 
hanem a szívünket is megnyitjuk a közelgő ünnepek előtt, hogy 
mindenkit eltöltsön a szépség, a jóság és a szeretet.

A műsorban részt vett a Népkör Magyar Művelődési Köz-
pontból a Juhász Zenekar, a MMK tagjai pedig mézeskaláccsal és 
teával vendégelték meg a megnyitó résztvevőit. A vásárlátogató 
gyerekeknek igazi Télapó édességet osztogatott.
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Vöröshagyma-termesztés magról vetéssel (Folytatás az előző számból)

A szükséges foszfor- és kálium mennyiségét úgy határozzuk meg, hogy a hozam egységének a kitermeléséhez szükséges mennyiséget megszorozzuk a tervezett hozammal:
Példa: 50 x 4 = 200 kg kálium és 15 x 4 = 60 kg foszfor szükséges a hektáronkénti 40 tonna vöröshagyma megtermeléséhez. 
Az így kapott értékeket azután módosítjuk a talaj foszfor- és kálium-ellátottsági szintjének megfelelő értékekkel (1. táblázat).

1. Táblázat A trágyázási elvek a talaj termőképességének függvényében
P2O5 és K2O mennyisége mg-ban a

talaj 100 grammjára
A hozammal kivett mennyiség visszajuttatása (%)

 Több, mint a hozammal kivont P2O5  a hozammal kivont K2O-nak az aránya
Nagyon alacsony     0-5 50-100 90-100
Alacsony                  6-10 30-50 80-90
Közepes                   11-15 10-30 60-70
Optimális                 16-25 0 50-60
Magas                      26-40 Kevesebb, mint 20-30 30-40
Nagyon magas         41-50 Nem kell trágyázni 1-3 évig, figyelemmel kísérni a nyomelemeket
Káros, ha több mint 50 Hosszabb ideig nem kell trágyázni, figyelemmel kísérni a nyomelemeket

Ha például a talajban 20 mg körüli foszfor és kálium található, a számítással kapott 200 kg kálium 50-60%-át, vagyis 100-120 kg tiszta káliumot kell a talajba juttatni, valamint 
annyi foszfort, amennyit kivesz a talajból a tervezett hozam, vagyis 60 kg-t, ezek a mennyiségek pedig nagyjából 400 kg 8:16:24-es NPK műtrágyának felelnek meg. Az NPK műtrágyát 
szántás előtt kell a termőföldre kijuttatni, a fennmaradt nitrogént pedig tiszta nitrogénalapú műtrágyával vetés előtt és fejtrágyázáskor.

A vöröshagyma vetése és betakarítása között mintegy 6 hónap telik el. Ennyi ideig gyomirtó szerek nélkül nem biztosítható a talaj gyommentessége, a gyakori öntözés pedig még 
inkább hozzájárul a gyomok fejlődéséhez. Nem kellene hagymát vetni a mezei acattal és hamvas szederrel elgazosodott földeken. Van ugyan mód ezeknek a gyomoknak a felszámo-
lására, viszont a hagyma jelentősen elmarad a fejlődésben ott, ahol ezek a gyomnövények előfordulnak.

A hagyma vetése után és kelése előtt a gyomokat a következő szerekkel irthatjuk:
Agram, Galop, Gramoxone, hektáronként 1-2 l dózisban.  
A vetés után és a hagyma kelésének a kezdetéig pendimetalin alapú szerek ajánlottak a gyomok ellen: Agrostomp 330-E, Dost 330-EC, Pendisav 330-EC hektáronként 4-5 l 

mennyiségben. Ezek a szerek a gyomokra azok csírázásakor illetve kelésük kezdetekor hatnak. Jól alkalmazhatók a mezei acat (Chenopodium album), a szőrös disznóparéj (Amaranthus 
spp.), a muharfélék (Echinochloa crus-galli, Setaria spp.) és a vadcirok ellen, míg a vadrepce (Sinapis arvensis) esetében felemás a siker. Gyengén, vagy egyáltalán nem hatnak a fekete 
csucsorra (Solanum nigrum), a csattanó maszlagra (Datura stramonum), a parlagfűre (Ambrosija artemisifolija), a bogáncsra (Xhanthium strumarium). Élelmezés-egészségügyi idejük 
63 nap, őszi búza és árpa 4, cékla és spenót pedig csak 12 hónappal a vegyszerek használata után vethető az adott területen. Mivel a hagyma lassan kel, nem fontos sietni a gyomirtás-
sal, különösen akkor, ha a vetést követően hosszabb ideig szárazság uralkodik. Ebben az esetben a vegyszeres kezelés egészen a kelés kezdetéig elhalasztható. Ezáltal hosszabb ideig 
védjük a hagymát a gyomoktól. Az előbb említett szereket nem ajánlatos használni az alacsony humusztartalmú homokos talajokon.

A hagyma és a gyomok kikelését követően több lehetőség is kínálkozik a gyomirtó szerek használatára. Sokkal eredményesebb a vegyszeres kezelés a gyomok fiatalabb fejlődési 
fázisaiban (a széles levelűeknél 2-4, a keskenylevelűeknél pedig 1-3 leveles szakaszban). Minél fiatalabb a hagyma, annál nehezebben viseli el a gyomirtást, épp ezért csínján kell bánni 
a vegyszerekkel.

Az oxifluorfen alapú szerek (Goal, Galigan haktáronként 0,3-0,75 l dózisban). Ez a dózis lényegesen kisebb, mint amennyi a használati utasításban szerepel (1-2 l/ha), amelyben 
az áll, hogy a szert a hagyma 3-4 leveles szakaszában kell alkalmazni. A gyomok azonban a hagyma adott fejlettségi szintjéig túlnőnek azon, így a szerek hatásfoka jóval kisebb. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy a gyomirtásra jóval korábban mutatkozik szükség, ezért már a hagyma egyleveles szakaszában használhatók, mégpedig 0,3 l/ha dózisban. Ekkor még a 
gyomok is fejletlenebbek és érzékenyek a gyomirtó szerekre. Mivel a későbben kikelő gyomokra is hatnak, utoljára akkor használhatók, amikor a hagyma már kifejlődött, a dózis pedig 
1-1,5 l/ha. Az élelmezés-egészségügyi idejük 42 nap.

A Fluroxipir – Meptil alapú szerek (Starane 250, Bonaca EC, Fluromark dózisa 0,8-1,2 l/ha). Alapvetően a búza gyomirtó-szereként használják, de eredményesen alkalmazható a 
hagymaföldeken is. Jól kiegészítik egymást a pendimetalinnal, mivel azokra a gyomokra is hat, amelyekre a pendimetalin nem: ezek a csattanó maszlag, a bogáncs, a fekete csucsor, az 
árvakelésű napraforgó, a varjúmák (Hibiskus trionum), és különösen jó eredményekkel alkalmazható a parlagfű ellen 1 l/ha dózisban, amikor a hagyma 3-6 leveles fázisban van, a par-
lagfű pedig 2-4 leveles. Ez az egyetlen gyomirtó, amely a hamvas szeder ellen hatásos, mégpedig 0,5%-os töménységben, a felhasználás pedig 0,2 liter oldat 10 négyzetméterenként.

A klórpiralid alapú szerek (Lontrel 100, Hemoklop 100-SL dózisa 0,6-1,2 l/ha). A hagymásban ez az egyetlen szer, amely eredményes a mezei acat ellen, ha a hagyma egyleveles 
fázisában van, a dózis pedig 1,2 l/ha. A szer használatának évében és a következő év tavaszán azon a területen nem termeszthető lucerna, saláta, sárgarépa és zöldborsó.

Vadcirok és a keskenylevelű gyomok ellen azok intenzív fejlődési szakaszában (3-5 levél) a fluazifo-P-butil alapú szerek használatosak (Fusilade forte), a kletodim alapú szerek 
közül (Selekt super, Kletox), a kvizalofop-P-alapú szerek közül a(Globus) és a propakvizafop-alapú szerek közül az Agil 100-EC hektáronként 0,8-1,0 l dózisban. 

Damir Varga okl. mérnök



5

- Apa, apa! Vigyél el a cirkuszba!
- Erre nekem nincs időm, kisfiam.
- De apa, azt írják, hogy egy meztelen nő lovagol egy tigrisen!
- Na jó, úgyis rég láttam tigrist.

  
A nyuszika találkozik a nagykabátos farkassal az erdőben.
- Szervusz nyuszika én vagyok az atyaúristen! -mondja a farkas.
- Nem te a farkas vagy.
- De én az atyaúristen vagyok! - erősködik a farkas.
- Nem, nem, te a farkas vagy! - mondja a nyuszika.
Erre a farkas széttárja a kabátját. Mire a nyuszika:
- Te atyaúristen!

  
A matematikus, a fizikus és a mérnök azt a feladatot kapja, hogy 
határozza meg egy pöttyös labda térfogatát. 
- A matematikus a gömb térfogatának képletével megoldja a 
feladatot. 
- A fizikus vízbe nyomja a labdát, és a kiszorított vizet egy mérő-
edénybe tölti. 
- A mérnök előveszi a pöttyös labda katalógust.

  
A pszichológus az, aki a többi férfi reakcióit figyeli a szobában, ha 
bejön egy bomba nő.

  
Két kissé illuminált utas beszélget a buszon. Egy öreg tata felszáll. 
Erre az egyik:
- Te az ott nem István király?
- Te hülye, István király 1000 éve halott.
Felszáll a tatának egyik barátja, majd így szól
- Szia István, 1000 éve nem láttalak.
Erre az első:
- Na ki a hülye???

  

A nyuszika ül a fa tövében és írogat. Arra megy a róka és megkér-
di:
- Mit írsz nyuszika?
- Szakdolgozatot arról, hogy a kis állatok hogyan tudják megvéde-
ni magukat a nagyvadaktól!
- Ez hülyeség! Gyere a bokorba, és mutasd meg!
A róka csupa véresen jön ki, de a nyuszikának semmi baja!
Arra jár a farkas, és ő is megkérdi a nyuszikát:
- Mit írsz nyuszika?
- Szakdolgozatot arról, hogy a kis állatok hogyan tudják megvéde-
ni magukat a nagyvadaktól!
- Ez hülyeség! Gyere a bokorba, és mutasd meg!
A farkas csupa véresen jön ki, de a nyuszikának semmi baja!
Arra jár a medve! Megkérdi:
- Mit írsz nyuszika?
- Szakdolgozatot arról, hogy a kis állatok hogyan tudják megvéde-
ni magukat a nagyvadaktól!
- Ez hülyeség! Gyere a bokorba, és mutasd meg!
A medve csupa véresen jön ki, de a nyuszikának semmi baja! Kijön 
utána az oroszlán, és így szól:
- Látod nyuszika, nem az számít, hogy miről írsz szakdolgozatot, 
hanem az, hogy ki a konzulensed!

  
Dévényi Tibi bácsi kifogja az aranyhalat. Egy darabig nézik egy-
mást, aztán megszólal a hal:  
- Hát ilyenkor mi a teendő?

  
A medve, a farkas, a nyuszika meg a róka beleesnek egy verembe. 
Már nagyon éhesek, mikor megszólal a farkas:  
- Együk meg a leggyengébbet! 
Visszaszól a nyuszika: 
- Aki hozzá mer nyúlni a macihoz, azt széttépem!

Viccek
  

Fickó elmegy az orvoshoz
- Doktor úr, annyit beszélnek arról, hogy a nők meg a férfiak egy-
szerre élvezzenek el, de nekünk az asszonnyal még sose sikerült.
- Van pisztolya?
- Igen, van.
- Akkor tegye be a párna alá, és amikor elélvezne, lőjön vele a 
levegőbe.
Így a felesége összerándul és ő is elélvez.
Este csörög a telefon az orvosnál
- Hülye ötletei vannak, doktor úr! Kipróbáltam, a levegőbe lőttem 
amikor élvezni kezdtem.
- És mi történt?
- A feleségem először hasba vágott, utána kiütötte két fogamat, 
ráadásul a szekrényből föltartott kézzel előjött egy pucér hapsi.

  
A börtön egyik cellájába bevezetnek egy férfit. A cellatársa meg-
kérdezi: 
- Téged miért csuktak le? 
- Egy tyúk miatt. 
- Egy tyúk miatt? 
- Igen. Az a dög nem kikaparta az anyósom!

  
- Anya terhes vagyok....
- Ejnye kislányom! Hát hol volt a fejed???
- A kispárnán...

  
- Hé kocsmáros, mennyibe kerül a sör? 
- A pohár 220, a korsó 330. 
- Aha, értem. És a sör?

  
A börtönőr benyit a rabhoz:
- Jöjjön a beszélőre, mert itt van az anyósa!
Mire a rab:
- Mondja azt inkább neki, hogy házon kívül vagyok.

  
A kisfiú haza jön az iskolából, van 2 piros és 1 fekete pontja. 
Megmutatja apjának, ad neki egy százast, mert azért mégis több 
a piros. Anyukájának is megmutatja, ő is add egy százast, hiszen 
mégis több a piros pont.
Aztán meggy a nagyapjához, ő is ad egy százast, de azért megkér-
dezi, hogy miért kapta azt a fekete pontot.
- Mert beírtam a 2 pirosat.

  
Az a férfi, aki szerint a nőnek a konyhában a helye, valószínűleg 
nem tudja, mit kell vele csinálni a hálószobában...

  
- Hé, te paraszt! Melyik út megyen itt Budára?
- Megyen?! És még én vagyok a paraszt?

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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Horoszkóp 2013 januárjára
A BAK hava

A Horoszkópból megtudhatjuk, hogy milyen képességekkel és komoly tehet-
séggel áldott meg minket a sors. Érdemes megkeresni magunkban azokat a 
területeket, amelyekben kiemelkedően tudunk teljesíteni. Fedezzük fel rej-
tett értékeinket!
Kedves BAK! Melegszívű, jóképű, szorgalmas, ember vagy, aki biztos a dolgában. Mindig 
eléred a célodat, ha kell kedvességgel, ha kell, küzdelemmel is. Felelős vagy magadért, és 
másokért, ezért rendet teremtesz magadban és magad körül. Jó tanácsokat tudsz adni.  Néha 
úgy tűnhet, hogy unalmas vagy, pedig nem. Keményen, szenvedélyesen szeretsz. Szépséged-
re büszke vagy.

KOS: A szerelem és a csodás érzelmek minden pillanatban megpuhítanak, és hajlandó 
leszel  elmerülni a lampionos, vásározós, forralt boros forgatagban. A szinglikkel egye-
temben a párban élőknek is az ünnepek sok örömöt hoznak, amikor aztán kitombolhatják 
magukat, s jól indul az újév! Hihetetlenül jó formában vagy, most szebben ragyogsz, mint 
a csillagszórók.
BIKA: sok minden történik veled az ünnepek alatt. Még az is előfordulhat, hogy nem 
tudsz választani a sok meghívás közül. De bárhova jutsz is el, biztosan remekül érzed 
magad, és életre szóló élményben lehet részed. Jövedelmedben is emelkedő tendenciára 
számíthatsz, ez helyre kell állítsa a megtépázott önbizalmadat. Szóval, csak nyitva kell 
tartani a szemed.
IKREK: Kedvességed beragyogja az ünnepi készülődést. Nyoma sincs piszkálódó hajla-
modnak. Nyugodtan látsz neki az ajándékvásárlásnak, és így valóban a legjobb darabokat 
találod meg. Te gondoskodsz a meghitt hangulatról, szeretnél családtagjaid kedvében 
járni. Élvezni fogod az ünnepi menüt, igazi ínyencségekkel, akár te készíted, és ez nagyon 
feldobja az ünnepi hangulatodat.
RÁK: Imádod a várakozással teli ünnepek előtti és közti időszakot is, főleg, ha tényleg 
megtalálod mindenkinek azt az ajándékot, amiről álmodozik. Partnereddel most a he-
tedik mennyországban jártok, nincs okod rá, hogy a kisebb problémákat felfújd!  Mutasd 
ki, hogy nálad sem a szokásokon múlik, hogy kellemes lesz-e az ünnep, vagy sem! Légy 
spontán, alkalmazkodj párod különleges kívánságaihoz.
OROSZLÁN: Rengeteg meghívást kapsz a karácsony előtti napokban. Egymást követik 
a baráti találkozók, és a munkahelyi parti is aktuálissá válik. Amikor eljön az ünnep, ak-
kor szinte megkönnyebbülten lélegzel fel. Használd az ünnepeket pihenésre és érzelmi 
feltöltődésre! Meghitt hangulatra, jó beszélgetésekre számíthatsz a családtagjaiddal. 
Készítsétek el együtt az ünnepi menüt!
SZŰZ: Bizony, számodra még decemberben is sütni foga nap. Bölcsességedet és okossá-
godat a környezeted igényelni fogja és az ünnepek, valamint az új év napjaira a szeretet és 
a szép, kellemes hangulat lesz jellemző.  Mondj igent minden meghívásra, sok csillogással 
és glóriával! Gyűjtsd össze családod minden tagját és irány a hó és a vidám bulik – együtt!
MÉRLEG: Annyira elfoglalt vagy az év utolsó hónapjában, hogy észre sem veszed és máris 
beköszönt az ünnep. Némi bűntudatot is érzel, hiszen máskor alaposabban szoktál készü-
lődni. Tökéletes ünnepi hangulatot tervezel, készíts listát. Segíthet, ha időben összeírod a 
tennivalóidat, sokat segíthet a megvalósításban. Legszívesebben szerelmeddel töltenéd 
a meghitt ünnepi estéket, s minden másról megfeledkeznél.
SKORPIÓ:  Jó szórakozást ígérnek  a csillagok, igaz, lesz némi szervezési nehézség is. Ipar-
kodsz mindent alaposan megszervezni, hogy minden tökéletes legyen. Társad segítségét 
is igényelni fogod.  Ám mire megérkeznek a meghitt ünnepi napok, elfáradhatsz. Szüksé-
ged lesz a pihenésre! Ne aggódj, jó társaságban hamar megfeledkezel minden nyomasztó 
gondolatokról.
NYILAS: tegyél meg mindent azért, hogy minél többet családi körben légy, persze párod-
dal együtt, akivel már előre eltervezed a közös ünnepeket és most hajlandó vagy egy régi 
vágyát megvalósítani. Most már csak az utolsó simításokat kell elvégezned ahhoz, hogy 
az ünnep teljes legyen. Szerencsére minden gördülékenyen megy, és segítséged is akad.
BAK: Szép születésnapod legyen! Célod a minél egyedibb és meghittebb családi és ba-
ráti esték. Kiváló időszak ez a lelki fejlődésre, átélni és átérezni az ünnepi misztériumot. 
Amennyiben kisebb gyermekeid vannak, szervezz velük sok programot, hogy megéljék 
milyenek is az év-végi ünnepi napok, ami a szeretetről, nem pedig a vásárlási mániáról 
szól! Vidám Ünnepeket!
VÍZÖNTŐ: Az ünnep alkalmat jelent, hogy felvedd a kapcsolatot régen látott barátaid-
dal, vagy családtagjaiddal, és arra is, hogy végre mindent megbeszéljetek kedveseddel. 
Remek alkalom a gyermekeiddel való foglalkozásra, és ez most téged nagyon boldoggá 
tesz! Sok ajándékra számíthatsz, s Te is szívvel-lélekkel ajándékozod meg azokat, akiket 
szeretsz.
HALAK: Hivatásában komolyabb feladatot ellátó Halak ember egyre fáradtabbnak érzi 
magát, de az ünnepi hangulat,  a társ kárpótolja majd. Ünnepeid szóljanak a szeretetről, 
és a békéről! Mit szólnál egy kiruccanáshoz, Bécsbe, Párizsba, Londonba vagy akárhová? 
Ideje, hogy megnézd, milyen ott az ünnepi hangulat. Amennyiben többet jelent az ottho-
ni béke, szeretteid között harmónia és béke lesz.

ÁLDOTT ÜNNEPEKET ÉS SZERETETTELJES BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK, ÉS HOGY A 
 KÖZLÖNY OLVASÓIRA 2013-BAN EGÉSZ ÉVBEN RAGYOGJANAK A CSILLAGOK!

Braun Mária

  
Anyuka hazaér munkából és látja lányát a tükör előtt meztelenül.
- Kislányom, miért vagy meztelenül a tükör előtt?
- Anya, én nem vagyok meztelen csak a szerelem ruháját viselem 
most.
Az nem szól semmit csak elgondolkodik a dolgon és gondolja, hogy 
ezt kipróbálja a férjénél ő is. Késő este hazajön a fáradt férj és látja 
a tükör előtt feleségét meztelenül.
- Drágám, miért vagy meztelen?
- Én nem vagyok meztelen édesem csak a szerelem ruháját viselem.
Mire a férj
- Szép-szép, csak elfelejtetted kivasalni 

  
A pályaudvaron egy férfi szerelvény indulásakor a vonatablakból 
így búcsúzik el a barátjától:
- Köszönök mindent! A feleséged pedig isteni az ágyban!
Pár perc múlva megszólal az egyik kupéban ülő utas:
- Maga ezt komolyan mondta?
- Nem. A felesége átlagos, csak nem akartam megsérteni vele.

  
A feleség rántottát süt reggelire a férjének.
A férj hirtelen beront a konyhába:
- Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel több olajat tegyél bele. Jaj! 
Túl sokat sütsz egyszerre. Túl sokat! Fordítsd meg! Fordítsd meg 
azonnal! Több olaj kell! Jaj! Jaj, mi lesz most?! Több olajat! Odaég! 
Óvatosan... Vigyázz! Azt mondtam, óvatosan! Soha nem hallgatsz 
rám, ha főzöl. Soha! Fordítsd meg! Gyerünk! Normális vagy? El-
ment az eszed? Ne felejtsd el megsózni. Mindig elfelejted megsózni! 
Sózd! Sózd meg! Sózd már! Az asszony értetlenül bámul rá:
- Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem vagyok képes megsütni egy 
rántottát?
A férj nyugodtan válaszol:
- Csak meg akartam mutatni, milyen érzés, amikor vezetek.

  
Két csöves beszélget:
-Hé, te! Te hun dógozó?
-Sehol.
-Ott ne hagyd!!!

  
Az egér és az elefánt leugranak a ház tetejéről, és megegyeznek, 
hogy minden emeletnél köszönnek. Elsőnek ugrik az egér:
- Szervusz 3. emelet
- Szervusz 2. emelet
- Szervusz 1. emelet
Placcs, leesik. Ugrik az elefánt:
- Szervusz 3. emelet
- Szervusz 2. emelet
- Szervusz 1. emelet
- Szervusztok bányászok.

  
Egy isten háta mögötti faluban a farmer éppen a búzáját aratja, 
amikor meglát egy sárkányrepülőst. Ijedten berohan a pajtába, 
kihozza a puskáját, és rálő.
Erre az asszony:
- Mi volt ez Jóska?
- Nem tudom, de az embert elengedte!

  
Kihallgatás a laktanyában:
- Alezredes elvtárs, kérem engedélyezni hétvégi eltávozásomat!
- Szolgálatban lesz honvéd elvtárs, de rá se rántson, majd a jövő 
héten mehet.
- Tudja mit,alezredes elvtárs, én csakazért is rárántok! 

  
Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendőr megállítja:
- Nem olvasta a sebességkorlátozásra vonatkozó táblát?
- Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett?


