
A SZABADKAI PIACOK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT DOLGOZÓI KÖZÖSSÉGE ÉS A KÖZLÖNY SZERKESZTŐSÉGE 
SZABADKA MINDEN POLGÁRÁNAK BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ, 2014-ES ÉVET KÍVÁN!

MEGNYÍLT A WINTER FEST
A Szabadkai piacok KKV szervezésében harmadik alkalom-

mal került megrendezésre a karácsonyi-téli vásár, amelyet decem-
ber 5-én Maglai Jenő, Szabadka polgármestere nyitott meg. Ebből 
az alkalomból a következőket mondta:

- Remélem, hogy ez a vásár hagyo-
mányossá válik, és hogy hozzájárul 
a karácsonyi és újévi ünnepek még 
jobb hangulatához, de be kell építeni 
a város turisztikai programjai közé is, 
különösen a konyhaművészeti kínála-
tot illetően. Világszerte a nagyvárosok 
hasonló vásárokat szerveznek és úgy 
vélem, hogy Szabadka is megérdemel 
egy ilyen rendezvényt. Köszönetet sze-
retnék mondani Bodrogi Béla úrnak 
és a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalatnak a vásár színvonalas 

megrendezéséért. Remélem, hogy a rendezvény színvonala tovább 
fog emelkedni az elkövetkező években – mondta a polgármester. 

Emlékeztetőül, az első Winter Festet bérelt faházakban ren-
dezték meg, tavaly pedig a faházikók megvásárlásával a helyi ön-
kormányzat is hozzájárult a karácsonyi-újévi vásár színvonalasabb 
megrendezéséhez és az árusítási feltételek javításához.

Az idén az ún. kis korzón ötven árusítóhelyen, faházikóban, 
stílusos kis bódékban és pavilonokban mintegy 60 kiállító, árus 
és kereskedő vesz részt.  A vásár 2014. január 14-ig várja majd a 
látogatókat.  

A megnyitó műsorában felléptek a Lányi Ernő Iparos Művelő-
dési Egyesület tagjai valamint a Bunjevačko kolo Horvát Kulturális 
Központ tamburazenekara. 

NEHÉZ, DE EREDMÉNYES ÉV
Bodrogi Bélát a Szabadkai Piacok meghatalmazott képviselője-

kénet kértük arra, hogy értékelje a 2013-as esztendőt. A babonások 
számára ugyanis a 13-as szám a szerencsétlenséget jelenti.

- Nem mondhatom, hogy nem va-
gyok babonás, de életem során a 13-as 
szám soha nem hozott bajt, gondot. 
Inkább a 14-es volt az, amely gondokat 
tudott okozni. A hiedelmekkel ellentét-
ben elmondhatom, hogy a 2013-as év a 
Szabadkai Piacok számára semmivel 
sem volt rosszabb év, mint a korábbiak, 
sőt... A többi szabadkai közvállalattal, 
de a Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövet-
sége igazgató bizottságának elnöke-
ként a rokonvállalatokkal összehason-
lítva az eredményeket, elmondhatom, 

hogy nincs okunk a panaszra. Számos vállalatban a rossz döntések, 
a téves beruházások és az indokolatlan létszámnövelés következ-
tében negatív pénzügyi eredményekkel zárják majd az évet. Mi a 
Szabadkai Piacok közvállalatban folyamatosan azt az elvet vallot-
tuk, hogy a feladatokat a meglevő dolgozói létszámra lebontva kell 
elvégezni, s állítom, hogy ebben a közvállalatban a megalapítás óta 
az alkalmazottak jelentős többletmunkával járulnak hozzá a pozitív 
eredmények eléréséhez. A helyi önkormányzat képviselőivel a kö-
zelmúltban folytatott megbeszélésen meg is állapították, hogy azon 
kevés közvállalat közé tartozunk, amelyben nem nőtt a dolgozók 
száma, pedig folyamatosan újabb és újabb feladatokat vállalunk 
magunkra. Gondolok itt a vásárok szervezésére: a Nemzetközi és 
Regionális Gazdasági Vásár illetve a karácsonyi-újévi vásár is új kö-
telezettségekkel és még több munkával jár. Például a Winter Festre 
a faházak összeszerelésén nem csupán a műszaki és karbantartó 
részleg néhány dolgozója munkálkodott, hanem munkaidőn túl a 
kereskedelmi részlegből a helypénzszedők is. A komplett infrast-
ruktúra és az árusítóhelyek felszerelésére összesen három nap állt 
a rendelkezésünkre, ami azonban a vásár látványosságán a legke-
vésbé sem érződik. Nem tudom, hogy ezt a feszített tempót meddig 
tudjuk tartani, hiszen a normál munkamenetnél is figyelembe kell 
venni az évi szabadságokat és sajnos a betegség miatt kieső napokat, 
ilyenkor pedig akár csak egyetlenegy ember kiesése is fennakadáso-
kat okozhat. Épp ezért szándékunkban áll javasolni az önkormány-
zatnak, hogy jövőre vállalatunk számára engedélyezzen egy nem túl 
nagy arányú létszámbővítést. 
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Árusok a WINTER FEST-ről
December 5-én megnyílt a Winter Fest, amelyen a sza-

badkaiak a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó ajándék- és 
dísztárgyakat, ételeket és italokat vásárolhatnak. Változatos, 
színvonalas a kínálat, az egyszerűbb és olcsóbb ajándékoktól a 
művészi kivitelezésű dísztárgyakig szinte minden megtalálható 
a kis korzón, ahol 50 árusítóhelyen (faházban, mozgó pulttal, 
sátorban) mintegy 60 kiállító, árus várja a vásárlókat. A Winter 
Fest árusai közül néhányat szólaltattunk meg a kezdeti tapasz-
talatokról.

SZERDA ELVIRA mézeskalácsos
- Kézműves módon készítjük a mézeskalácsot, egész évben 

ezzel foglalkozunk, de a karácsony el sem képzelhető mézeska-
lács nélkül, és természetes, hogy 
itt vagyunk. Ezen kívül még az 
Interetno Fesztiválon szoktuk kí-
nálni a mézeskalácsot. 

A tavalyi karácsonyi vásáron 
is itt voltunk, hiszen azt tapasztal-
tuk már korábban is, hogy az em-
berek keresik a termékeinket, a jó 
minőséget. Mi is örülünk annak, 
hogy van kereslet a hagyományos 
módon, ízletesen és ízlésesen ké-
szített termékek iránt, és hogy 
nem csupán a kínai csillogó-vil-

logó ketyeréknek van keletje.
A mézeskalács-készítésnek a családunkban nincsenek nagy 

hagyományai, de el kell mondanom, hogy a nagyanyám régi 
receptje szerint készítjük a mézeskalácsot, a díszítést is igyek-
szünk a vidék jellegéhez igazítani.

Az eddigi forgalommal elégedett vagyok, elég sokan meg-
fordulnak a vásáron és itt nálam már 50 dinárért is találnak az 
emberek ízléses ajándékot vagy akár karácsonyfadíszt is.

Remélem, hogy a továbbiakban is hasonlóan alakul majd 
a forgalom, de ettől függetlenül a mézeskalácsot karácsonyig, 
december 23-24-ig árusítjuk a Winter Festen.

GYÖRGY GÁBOR, a Pipi Star tulajdonosa
- Először veszünk részt a Winter Festen. Úgy gondoltuk, 

hogy mivel gyorsétkezdénk állandó jelleggel működik a kisbaj-
moki Ócskapiacon, ott sokan már 
megismerhették ételválasztékun-
kat, ezért úgy döntöttünk, hogy 
bemutatkozunk a városközpont-
ban is. A kezdeti tapasztalatok azt 
mutatják, hogy nagyjából pozitív 
nullán vagyunk, hiszen eléggé 
magasak a költségek, emellett a 
meglevő működési engedély mel-
lé biztosítani kell a pénztárgépet, 
hiszen hivatalos vállalkozásról 
van szó, tehát minden jogszabály-
nak eleget kell tennünk, s ezt tere-
pen elég nehéz megvalósítani. 

Egyelőre keresett a sült kolbász és a tepertő. Igyekszünk 
minden napra biztosítani friss, sütni való szalonnát és a teper-
tőt itt helyben sütjük ki. Egyelőre akkora iránta az igény, hogy 
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Ennek a hozzáállásnak köszönhető egyébként, hogy a Szabadkai Pia-
cok közvállalat az előző években is mindig pozitív mérleggel zárta az évet, 
pedig már hosszú ideje a különböző jogszabályok igencsak megkötik a ke-
zünket illetve nehezítik a munkánkat. Eredményeinkre mások is felfigyel-
tek, s nem véletlenül érdemeltük ki pl. 2011-ben a Szabadkai Gazdasági 
Kamara éves díját, de ennek a munkának az eredménye az is, hogy fo-
lyamatosan meg tudunk felelni a minőségbiztosítási rendszer nemzetközi 
követelményeinek is. A Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetsége is méltányolja 
eredményeinket, s ezt a megbecsülést mi sem bizonyítja jobban, hogy idén 
áprilisban a szövetség tisztújító közgyűlésén immár harmadik alkalom-
mal választottak meg újabb két éves megbízatással az igazgató bizottság 
elnökévé. A 2013-as év olyan szempontból is eredményesnek mondható, 
hogy elmozdulás történt a nagybani piac kérdésének tartós rendezésében, 
s hogy az önkormányzatban is komolyan gondolkodnak egy korszerűen 
felszerelt, minden szükséges tartalommal és kísérő létesítménnyel ren-
delkező nagybani áruforgalmi központ kialakításán. Egy munkacsoport 
alakult azzal a feladattal, hogy a jövő év júniusáig felmérje a térség piaci és 
mezőgazdasági potenciálját, szükségleteit és kínálatát, hogy a beruházás 
mennyire megalapozott, milyenek a perspektívái, stb. Ilyen jellegű nagy-
bani áruközpont nincs Vajdaságban, és a három évvel ezelőtt megalakult 
belgrádi Nagybani Áruforgalmi Központ sem érte még el a kívánt szintet, 
tehát szerintem jók a kilátások arra, hogy a szabadkai központ eredmé-
nyesen tudjon működni. Ebbe a tevékenységbe várhatóan bekapcsolódik 
majd Magyarkanizsa és Zenta is, amelyek érdekeltek egy ilyen regionális 
központ kialakításában, ezekben a településekben pedig logisztikai köz-
pontok illetve felvásárló állomások működnének. Ez a szerveződés né-
miképp hasonlítana a már meglevő Regionális Hulladéktároló Kft-hez. 
A szabadkai lokáció kijelölése még várat magára, a megbeszélések során 
két lehetséges telephely kristályosodott ki, az egyik a város déli határában 
található, az egykori Sigma telephelye és a környező földterületek, a má-
sik pedig az ún. második kaszárnya melletti földterület, ahol megoldha-
tó lenne a teherjárművek parkolása illetve a városközpontba vezető utak 
tehermentesítése. A munkacsoport elemzése tartalmazza majd a várható 
áruforgalmat, a szükséges pénzügyi keretet mindkét lokáció vonatkozá-
sában. A munkában részt vesznek az önkormányzat képviselői, vezetői, a 
Szabadkai Piacok KKV, a Tržnica Rt. és több szakember is, tehát komoly 
munka folyik és komolyak a szándékok is, hogy a helyzetelemzést követő-
en különböző forrásokból pénzelve megkezdődjön az elképzelések valóra 
váltása. Véleményem szerint erre adottak a lehetőségek, hiszen a meglevő 
ideiglenes nagybani piac forgalma kinőtte a rendelkezésre álló területet, a 
beérkező járműveknek, az áruszállító és a vásárlói járműveknek gyakran 
nincs hol vesztegelniük, főleg a hétvégeken eltorlaszolják az utcát, utcákat, 
a környékbeli lakókat zavarja a zaj, stb., tehát igencsak indokolt a nagyba-
ni piac kihelyezése. Az eddigi megbeszélések alapján komolynak érzem a 
szándékot, hogy megvalósuljanak az elképzelések és bízom abban, hogy 
sikerül majd előteremteni a beruházáshoz szükséges anyagiakat is.  

Természetesen a szabadkai központ igazán csak akkor működhet 
eredményesen, ha hasonló áruforgalmi központokat hoznak létre Szerbia 
több térségében. 2010-ben volt egy állami szintű elképzelés az áruforgalmi 
központok nemzeti hálózatának a létrehozásáról. Belgrádban lett volna 
a hálózat központja, a Vajdaságban Újvidék és Szabadka, Szerbiában pe-
dig Niš, Leskovac, Kraljevo és Kragujevac lett volna a regionális központ. 
Ebből azonban csupán Belgrád kapott valamennyi pénzt az elképzelések 
megvalósítására. Rumán októberben volt egy tematikus megbeszélésünk, 
amelyen arról értesülhettünk, hogy Nišben és Újvidéken is komolyan gon-
dolkodnak egy ilyen áruforgalmi központ kialakításán. Újvidéken például 
a jelenlegi nagybani piac kihelyezésével valósulna meg az elképzelés. 

Tehát, mindent összevetve, egy kemény munkával eltöltött év áll mö-
göttünk, vannak elképzeléseink, van jövőképünk, és úgy vélem, hogy mun-
kánkkal az önkormányzat, a bérlők és a vásárlók is elégedettek lehetnek. 
Természetesen semmi sem lehet tökéletes, nyilván mi is követtünk el hibá-
kat, talán többet is elérhettünk volna, de figyelembe véve a gazdasági kö-
rülményeket, a jogi környezetet, úgy vélem, nincs miért szégyenkeznünk.



sziről érződik az illata. És végre nem kell messzire menni, hogy 
ezt megélhessük. Régen látott ismerősök találkoznak, vonulnak 
félre szót váltani s mindez leírhatatlan érzéseket kelt bennünk. 
Mindegyik nap ettől lesz más és izgalmas.

Gianni a Hand Made és a Bubbles cégek közös standján, 
jó hangulatban tölti idejét a Winter Festen.

- Ez a két cég együtt használja a faházat. Most először ve-
szünk részt a téli vásáron. Már tavaly is szerettünk volna itt 

lenni, de akkor más kötelezett-
ségeink adódtak. Az első napok 
tapasztalatai vegyesek, sok a já-
rókelő, sokan állnak meg a há-
zikónknál, de egyelőre inkább 
csak nézelődnek, gondolkodnak, 
látszik, hogy még nem döntötték 
el, kinek milyen ajándékot vegye-
nek. Inkább a kínálatot térképe-
zik fel, meg az árakat, valószínű 
listát is készítenek, s majd csak 
utána vásárolnak. Azt hiszem, 
hogy a karácsony közeledtével 

mind több és több lesz a vásárló is. Kézi kidolgozású fa dísz- és 
használati tárgyakat készítünk Mediapán lapból, 3D techniká-
val, retro stílusban. A decoupage /dekupázs/ technika nagyon 
mutatós, vonzó, sokan keresik az ilyen technikával készült tár-
gyakat. Sajnos az embereknek kevés a pénzük, ezért inkább 
az olcsó tömegárut vásárolják, mi pedig úgy gondoltuk, hogy 
valami újat, szépet kínálunk fel szerintünk elfogadható áron, 
kisebb haszonkulccsal. Az általunk alkalmazott technikának 
nagy előnye, hogy bármilyen alakú és alapú tárgyon jól mutat 
a díszítés, amelynek természetesen ízlésesnek kell lennie. Épp 
ezért választottuk a lágy pasztellszíneket, amelyek kifejezetten 
jól mutatnak a különböző tárgyakon.

Igazából most van alakulóban a cég, intézzük a formaságo-
kat és termékeinket egy gazdagon illusztrált honlapon is meg 
kívánjuk mutatni a szélesebb közönségnek.

Borsos Róbert, a martonosi SEDO Cukrászműhely rész-
tulajdonosa

- Eddig még mindegyik téli vásáron jelen voltunk, hiszen a 
korábbi években is elégedettek voltunk a forgalommal. Ilyen-

kor – természetesen az ünnepre 
való tekintettel – a szaloncukor 
a legkeresettebb. A szabadkaiak 
szeretik és keresik ezt a terméket, 
de nem panaszkodhatunk, hiszen 
a többi cukorka- és édesség iránt 
is kielégítő az érdeklődés. Más 
településekhez viszonyítva a for-
galom szempontjából Szabadka 
az élen áll, hiszen egyrészt sok a 
lakosa, az ünnepnek is gazdag ha-
gyományai vannak, és a Winter 
Festet is nagyon sokan megláto-

gatják, nézelődnek, vásárolnak. Keresik a kézműves termékein-
ket, elsősorban ezek a keresettek, de vannak gyári termékeink 
is, amelyeket mi nem tudnánk alacsony árakon elkészíteni. 

alig győzzük. Persze a hagyományos pljeskavica és a sült csirke 
is kelendő, de a legnagyobb sláger a sült csirkemáj zöldség-ka-
valkáddal. Egyelőre nincs okunk az elégedetlenségre, hiszen 
amit elkészítünk, az el is fogy. 

- Hál’ Istennek, sok látogatója van a vásárnak, folyamatosan 
érkeznek a vásárlók, jó a hangulat, de szerintem még jobb len-
ne, ha gyakrabban lennének műsorok a látogatók és persze a 
gyermekek számára, mivel véleményem szerint az ünnepi han-
gulathoz az is hozzátartozik. 

Hevér Ágnes kézműves tavaly is részt vett a Winter Festen.    
- A téli vásárra külön készülök, hiszen az év legszebb rész-

ében, advent idején rendezik meg, amelynek különleges han-
gulata van, teljesen más a jel-
képrendszere, tehát természetes, 
hogy ennek megfelelő díszeket, 
ékszereket, ajándéktárgyakat ké-
szítek, legyen szó képekről, ka-
rácsonyfa- vagy ablakdíszekről, 
vagy foltvarrással készült terítők-
ről. 

- A kézműves termékek ál-
talában drágábbak, mint a nagy 
sorozatban készült tömegcikkek. 
Van-e érdeklődés a tárgyai iránt?

- Van egy réteg, akik igénylik 
a szépet, a jót, a jó minőséget, az 

egyedi formatervezést és ezt kész meg is fizetni. Ugyanakkor 
készítenem kell kisebb, olcsóbb termékeket is, hogy azok is 
megvásárolhassák, akik kevesebb pénzt tudnak az ünnepek-
re költeni. A legkülönbözőbb rendezvényeken szoktam részt 
venni és ezek alapján azt állapíthattam meg, hogy nincs sza-
bály: van úgy, hogy arra számítok: az értékesebb munkáim 
fognak előbb gazdára találni és nem ez történik, de megtörtént 
már a fordítottja is. Annak viszont nagyon örülök, hogy nem 
lehet egyértelműen kijelenteni: pénzfüggő a dolog. Ismerek 
embereket, akikről tudva tudom, hogy nem élhetnek nagylá-
bon, hogy kevés a pénzük, mégis nálam vásárolnak, mert ezek 
a tárgyak szépek, mert úgy érzik, hogy ezek nélkül nem teljes 
az ünnep. Mert nem mindenki ajándékot vásárol, sokan van-
nak, akik önmagukat lepik meg egy-egy szép tárggyal, akik 
örülnek, hogy ha lemondások árán is, de ki tudták szorítani 
azt a bizonyos x dinárt, csakhogy a magukénak tudhassanak 
egy-egy tárgyat, terméket. Mondhatni bezárul a kör, hiszen 
én valóban nagy szeretettel készítem ezeket a munkákat. Aki 
megvásárolja, akár magának, akár másnak, örömet szerez 
vele, s ha erről még visszajelzést is kapok – márpedig szoktam 
– akkor az új erőt, új lendületet ad, átsegít az esetleges nehéz 
időszakokon, és természetesen megtérül a befektetett munka 
és anyag ellenértéke.

- Vannak, akik azt mondják, hogy hosszú ideig tart a vásár. 
De én erre külön készülök, alig várom már, hogy megnyíljon a 
Winter Fest, hiszen ennek a rendezvénynek rendkívüli a han-
gulata, amely átjárja az ember testét-lelkét. Szabadkán nagyon 
hiányzott egy ilyen rendezvény, és amikor három évvel ezelőtt 
megnyílt, nagy örömömre szolgált. Hogy ne a bóvli kerüljön 
előtérbe, hogy a kézművesek megmutathassák, mire képesek. 
A vásárlók nézelődés közben finom falatokat fogyaszthatnak a 
megkerülhetetlen forralt bor kíséretében, amelynek már mesz-
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- Szerencsére még nincs nagyon hideg, de azért nekünk is 
elkel egy kis melegedés, külső és belső, ebben segít egy kis for-
ralt bor vagy tea, és persze váltjuk is egymást, hiszen nem lehet 
nap mint nap reggeltől estig kint ácsorogni.

Mihajlo Mihajlović, a rumai Meso Produkt vágóhíd tu-
lajdonosa

- A vágóhíd másodszor vesz részt a Winter Festen, de a 
szabadkai piac nem ismeretlen a számomra, hiszen korábban 

a Gulyás Csárdával együtt szer-
veztük a csülökfesztivált, volt üz-
letünk is a városban, tehát mond-
hatom, hogy 6-7 éve folyamatosan 
jelen vagyunk Szabadkán. A vá-
góhidunk sajátossága, hogy csak 
füstölt, tehát tartós árucikkeket 
kínálunk. Sokan azt mondják, 
hogy a párolt termékek a jobbak, 
de merem állítani, hogy a külön-
böző adalékokkal és vízzel dúsí-
tott termékek minősége meg sem 
közelíti a füstölt áruét. A korszerű 

technológia ma már lehetővé teszi, hogy vízből, fűszerekből és 
adalékokból is készüljön felvágott, viszont örömmel állapítha-
tom meg, hogy a szabadkaiak keresik a termékeinket, értéke-
lik a minőséget, amit például az is bizonyít, hogy várnia kellett 
erre a beszélgetésre. A kis vágóhidak előnye, hogy a régi, házias 
technológiával dolgoznak, és még így is, vagy talán éppen en-
nek köszönhetően tudnak fennmaradni és folyamatosan fejlőd-
ni. Emellett számunkra a legfontosabb a termékek megbízható 
minősége, aminek köszönhetően jelen vagyunk a nagy áruhá-
zakban, 14 üzletünk van.

- A fogadtatással is nagyon elégedett vagyok, hiszen amint 
felállítottuk az árusítóhelyet, már nagyon sokan felkerestek 
bennünket, gyorsan híre ment, hogy ismét itt vagyunk a Winter 
Festen, vannak, akik már ismerősként köszöntenek bennünket. 
Én magam is azért vagyok jelen, hogy begyűjtsem a fogyasztói 
véleményeket, mi az, amivel elégedettek, esetleg milyen kifogá-
saik vannak, hiszen csak úgy haladhatunk előre, ha a fogyasz-
tók elégedettek azzal, amit csinálunk.  

PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 220-400 din/kg
Brokkoli 20-100 din/db
Burgonya 35-50 din/kg
Cékla 20-50 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fejes saláta 40-60 din/fej
Fekete retek 40-50 din/kg
Fokhagyma 150-250 din/kg
Jégcsap retek 40-60 din/db
Káposzta 20-25 din/kg
Karalábé 30-60 din/db
Karfiol 150-200 din/kg
Kelbimbó 150-180 din/kg
Kelkáposzta 50-80 din/db
Kínai kel 50-100 din/db
Lencse 200 din/kg
Lila káposzta 50-70 din/kg
Lilahagyma 70-80 din/kg
Mángold 50-60 din/kg 
Paprika 10-70 din/db
Paradicsom 150-160 din/kg
Paraj 80-150 din/kg
Petrezselyem 20-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 20-60 din/db
Reszelt sütőtök 80-100 din/kg
Sárgarépa 40-60 din/kg
Sütőtök 40-50 din/kg
Tök 200 din/kg
Uborka 200 din/kg 
Vöröshagyma 40-60 din/kg
Zeller 20-60 din/db
Gyömbér 430-480 din/kg
Savanyú káposzta 60-100 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Csalamádé 150-250 din/kg
Savanyú cékla 120-200 din/kg
Ajvár 300-400 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 90-120 din/kg 
Csirkecomb 280-350 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 350-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 450-520 din/kg 
Csirkeszárny 210-250 din/kg 
Csirkezúza 280-300 din/kg
Gyöngytyúk 700 din/kg

Kacsahús 450-500 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 500-550 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-600 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 750-800 din/kg
Pulykanyak 250-290 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Amur 320-350 din/kg 
Busa 260 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Hekk 390-400 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 600-900 din/kg
Vegyes áru 
Dióbél 800 din/kg
Füge 450-600 din/kg
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1000-1200 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Méz 450-650 din/kg 
Mogyoróbél 900-1000 din/kg
Tojás 6-12 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 500-700 din/kg
Torta 60-100 din/szelet
Búza 30 din/pohár
Búza süni 60-150 din/db
Csokoládé 70-400 din/db
Csokoládé figurák 50-300 din/db
Díszek 40 dinártól 
Karácsonyi-újévi üdvözlő 
lapok 40-100 din/db
Szaloncukor 400-600 din/kg
Karácsonyfa 
- vágott 600-4500 din
- töves 300-3000 din
- ágak 50 dinártól
Jószág és baromfi /élő 
súly/
Baromfi 115 din/kg
Malac 230-250 din/kg
Pulyka 260 din/kg
Sertés 180-200 din/kg

/December 13-i árak/
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Viccözön
Móricka fut az anyjához:
- Anyu! Az apu megint részeg!
- Honnan veszed ezt kisfiam?
- Azt mondta, szeret minket!

***
Az ejtőernyős oktató és tanítványa az ejtőernyőzést gyakorolják. Ki-
ugranak a repülőből, és miközben zuhannak, a tanítvány megpró-
bálja kinyitni az ejtőernyőt de nem sikerül. Odaszól az oktatónak:
- Mester! Nem nyílik az ejtőernyő!
- Nem baj fiam, ez még csak a gyakorlat.

***
Egy öreg néni battyog az utcán két kezében két nejlonszatyorral. 
Az egyik zacskó lyukas, és minden lépésnél kihullik belőle egy ezres. 
Észreveszi ezt egy rendőr, megállítja a nénit.
- Asszonyom, a szatyrából hullik a pénz!
- Köszönöm, hogy szólt. Visszafordulok, hátha még megtalálok 
néhányat.
- De honnan van ez a pénz? - kérdi a rendőr. - Talán lopta?
- Jaj, dehogyis! A házammal szemben van egy stadion, és a részeg 
nézők mindig a kerítésemhez járnak elvégezni a dolgukat. Mikor 
odajönnek a bokrokhoz, és pisilni kezdenek, előugrok a bokorból egy 
ollóval, és így szólok: „Azonnal fizess egy ezrest, vagy lenyisszan-
tom!” Hát innen van a pénzem.
- Ötletes! - nevet fel a rendőr. - És a másik szatyorban mi van?
- Hát, tudja, nem mindenki hajlandó fizetni...

***
- Te, engem mindig kizár az asszony a lakásból, ha részegen megyek 
haza... Mit tegyek, nincs valami ötleted?
- Én azt szoktam csinálni, hogy bekopogok, levetkőzöm, beadom a 
ruháimat az ajtón, és nincs az az asszony, aki hagyná, hogy a férje 
meztelenül ácsorogjon az utcán.
- Rendben, kipróbálom...
Legközelebb mikor találkoznak, megkérdi a másik:
- Nos, bevált a tervem?
- Hát, csak részben...
- Hogyhogy részben?
- Bekopogtam, levetkőztem, beadtam a ruháimat az ajtón, az 
becsukódott, ám ekkor hirtelen megszólalt egy hang: „Szabadság tér 
következik...”

***
- Katona! Fel tudna váltani egy ezrest?
- Persze, haver.
- Katona, így nem beszélünk egy tiszttel! Szóval fel tudja váltani?
- Nem, uram!

***
Bemegy a páciens a pszichológushoz, kényelembe helyezi magát a 
díványon. Az orvos megkezdi a beszélgetést:
- Nos, akkor kezdje a legelején!
- Először is, megteremtettem a világot...

***
Két titkárnő beszélget:
- Az írógép a legszörnyűbb találmány a világon!
- Miért?
- Mert rögtön meghallja a főnök, ha nem dolgozol!

***
Az őrmester az első kimenőre készülődő újoncokat oktatja:
- Emberek, ha a vendéglőben a szomszéd asztalnál ketten össze-
verekednek, maguk ne avatkozzanak közbe! Igyák ki a sörüket, és 
csendben távozzanak a helyiségből. Világos?
Az eligazítás után az őrmester meg akar győződni róla, hogy megér-
tették a mondanivalóját, ezért megkérdi:
- Tóth honvéd, ha a szomszéd asztalnál két férfi elkezd verekedni, 
maga mit tesz?
- Jelentem, kiiszom a sörüket, és csendben távozom.

***
Esztétikaórán mondja a tanár az osztálynak:
- Gondolom, azt tudjátok, hogy a szépségideál korszakonként 
változik. Vegyük például az 1937-es szépségkirálynőt. 153 centi-
méter magas volt, emellett 54 kiló. A méretei pedig: 76-64-80. Mit 
gondoltok, milyen esélye lenne egy mai szépségversenyen?
Jelentkezik az egyik diák:
- Szerintem semmilyen.
- Igen, ez így igaz. És miért?
- Mert mostanra már nagyon öreg szegény.

***
- Ki az abszolút bátor?
- Aki tök részegen, éjjel 4-kor hazaérve a kezében seprűt tartó, tom-
boló feleségét megpillantva azt meri kérdezni, hogy:
- Takarítani fogsz, vagy csak elrepülsz valahová?

***
Egy kornyikáló, részegekből álló társaság csönget be egy lakás ajta-
ján. Amikor kijön a háziasszony, a legkevésbé részegnek tűnő fickó 
megkérdi tőle:
- Ön a Kovács Béláné?
- Igen, én vagyok. - válaszolja a nő. - Miért kérdi?
- Ha Ön Kovács Béláné - csuklik egyet a szóvivő - válassza ki legyen 
szíves közülünk Kovács Bélát, hogy aztán mehessünk tovább...

***
A kocsma előtt egy tökrészeg férfi fekszik az aszfalton. Egy járókelő 
megkérdi:
- Mi történt magával, barátom?
- Semmi. Én vagyok a kocsma reklámja.

***
Egy fickó holtrészegen ül a kocsmában, és egy japán nyelvű újságot 
lapozgat. Odamegy hozzá egy ivócimborája:
- Te, nem is tudsz japánul, hogy tudod mégis elolvasni?
- Á, nem olvasom, csak a reklámokat nézegetem.
- De hát azokat se érted!
- Nem baj, úgyse akarok venni semmit...

***
Egy vendég állandóan a legerősebb altatókat kéri a szállodai orvos-
tól, mégis minden éjjel nőkkel szórakozik a bárban. Többször össze 
is futnak, aztán egyik alkalommal meg is kérdezi tőle az orvos:
- Nem hat az altató, amit adtam?
- Dehogynem, doktor úr, a feleségem úgy alszik tőle, mint a bunda.

***
- A maga fia elég régóta nem jár iskolába.
- Nem létezik, hisz minden reggel elkísérem!
- Elhiszem, de a tanítás délután van!
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HOROSZKÓP JANUÁRRA
A VÍZÖNTŐ

„Vízöntő az áttetsző kék égbolt mögött, a végtelen, mélykék térben lebegő csilla-
gok valósága. A  Vízöntő számára a Másik ismeretlen univerzum, egy végtelenből 
végtelenbe tartó, hozzá hasonló vándor, zarándok-társ, akivel örömmel osztja meg 
ételét és italát, akiben tiszteli az élőt és a szenvedőt, a keresőt és reménykedőt.” / 
Rákos Péter/
Nézzük, mire számíthatnak az asztrológia jegyek szülöttei a 2014. év tekintetében?
KOS: Hatalmas szenvedélyes évet várhatsz, mely tele lesz nem várt kellemes és roman-
tikus időszakokkal. Tele leszel energiával és ez meg is látszódik majd kapcsolataidon, 
kiegyensúlyozottságodban, munkahelyi előmeneteledben. Remek idő lesz 2014 a tanu-
lásra. Anyagi helyzeted stabil marad. Januárban lassíts a tempón, februártól, megállítha-
tatlanul haladsz előre. A családod több odafigyelést igényel.
BIKA: Sikerekben gazdag esztendő következik. Ugyanakkor bonyodalmakkal tűzdelt, de 
természetednél fogva továbbra is azon leszel, hogy párkapcsolatod, érzelmi életed töké-
letes legyen. Sok minden megváltozik körülötted, új lehetőségek kerülnek az utadba és a 
szemléletmódod is átalakul. Pénzügyekben folytatódik a már évek óta tartó remek széria, 
alkalmas időszak lesz nagyobb beruházásra, akár ingatlanvásárlásra is.
IKREK: Az asztrológiai hagyomány szerint a „Nagy Szerencse” bolygójának ismert Jupiter 
januártól a Te jegyedben vándorol. Biztatóbb év lesz ez, mint az előző esztendő. Most egy 
nyugalmasabb, minden szempontból kedvezőbb évre számíthatsz, egészség terén, mun-
ka- és pénzügyek esetében is. A negatív behatásoktól végre megszabadulsz, fellélegezel, 
jó idők járnak rád.
RÁK: 2014-ben learathatod az előbbi évek gyümölcsét, némileg lazábbra engedheted a 
gyeplőt. Munkahelyeden nyugalmas időszakot élsz meg. Megéri átalakítani táplálkozási 
szokásaidat, jóval többet sétálj, már ez magában nagy eredményt és változást hozhat a 
közérzeted javulásában. Szép év vár rád szerelmi téren is. Rendkívül kedvező időszak lesz 
ez családalapításra, életre szóló döntések meghozatalára.
OROSZLÁN: Az előtted álló időszak minden szempontból még eredményesebb lesz a mö-
götted álló évnél. Magabiztos leszel, ami meghozza a várt hatást! Tele leszel jó ötletekkel. 
Fizikailag, lelkileg igazán jó formában leszel, ez pedig hozzásegít, hogy érzelmi életedet 
is a lehető legjobban alakíthasd. Mindez akkora temperamentumot ad a számodra, hogy 
alig férsz a bőrödbe. Egy biztos, elkerül az unalom!
SZŰZ: Ezt az évet a legszívesebb egy kis szabadsággal kezdenéd, holott Te vagy az állatöv 
egyik legdolgosabb embere. A 2014 számodra az érdekes, friss változások mozgalmas 
esztendeje lehet. Tavasszal egy új hobbi lép be az életedbe, amire már korábban is vágy-
tál. Az év kicsit csendesebb időszaka a nyár lesz. Anyagilag az ősz lesz gyümölcsöző. Végre 
úgy érezheted, hogy nem kell takarékoskodnod.
MÉRLEG: Minden téren komoly előrelépésre számíthatsz, főleg akkor, ha megfigyeled a 
legapróbb részleteket is, és ezek ismeretében dolgozod ki a terveidet. Légy nyitott az új 
ismeretek elsajátítására és a tapasztalatszerzésre. Márciustól júliusig gőzerővel beindul-
hat a karriered. Tervezz bátran a magánéletében is! Ebben az évben a szerencse melléd 
szegődik, így könnyen lehet, hogy Fortuna megtömi a zsebedet!
SKORPIÓ: Egy igen könnyed éven vagy túl. 2014-ben kicsit jobban kell koncentrálnod 
arra, hogy nemcsak anyagilag, de érzelmileg és egészségileg is egy stabil helyzetet tudj 
teremteni. Saját fejlődésed érdekében, szinte soha vissza nem térő alkalmad nyílik ön-
képzésére, ismereteid tágítására, akár továbbtanulásra is. Legyél többet családod kör-
ében, azért, hogy békés, harmonikus kapcsolatban tölthessétek az évhátralévő részét.
NYILAS: Emlékezetes évnek nézel elébe, főleg akkor, ha nem üldögélsz a babérjaidon. 
Ha jó ötleteid támadnak, ne légy rest megvalósítani azokat, a most következő időszak 
kedvez az újító kezdeményezéseknek és az ambiciózus vállalkozásoknak. Ha eddig véka 
alá rejtetted valamely kiemelkedő tehetségedet, rukkolj elő vele: most sokat hozhat a 
konyhára! Vonzerőd is fokozódik, szerelmi téren izgalmas hónapoknak nézel elébe.
BAK: Szerelmi életedre most nem a megszokott egyszer fent, egyszer lent hullámvas-
út lesz a jellemző. A tavasz kínál valami kisebb munkán belüli változást, de ez inkább 
egyfajta előrelépés lesz. A nyár eleje alkalmas lesz mindenféle ingatlannal összefüggő 
dologra. A pénzügyekben jól állnak a dolgok, csak fontos az óvatosság és a körültekintés. 
A nehezen kitárulkozó Bak ebben az évben jó eséllyel párjára talál.
VÍZÖNTŐ: Kívül-belül kitűnő formában vagy, és a hangulatod is meglehetősen derűs - 
amire meg is lesz minden okod. Megoldást találsz egy régebb óta fennálló problémára, 
amit eddig nem sikerült rendezned. A csillagok gondoskodnak arról, hogy energiaszinted 
mindig magas legyen, ezért nyugodtan rászánhatod magad arra, hogy rendszeresen 
sportolj. A szerelemben is jók a kilátásaid, ráadásul karrier szempontjából is remek évnek 
nézel elébe!
HALAK: Az első érzés, amivel számodra beköszönt ez az év, az egyfajta felszabadulás 
érzés lesz.  Bármi is volt, ami korábban belső szorongást, akadályt jelentett számodra, 
az egy csapásra eloszlik. Pozitív belső erőd növekedésével párhuzamosan egyre kelle-
mesebb embereket fogsz az életedbe bevonzani, méghozzá olyanokat, akik segítenek 
terveidhez közelebb jutni; család és szerelem, egészség, és a munka terén.
A KÖZLÖNY MINDEN OLVASÓJÁNAK SZERENCSÉS, SIKERES, ÖRÖMTELI ÉVET KÍVÁNOK!

Braun Mária

Kisiskolásokat kérdez a tanárnő:
- Gyerekek! Tudtok utánozni állathangokat? Mondjuk a tehénét?
Petike jelentkezik:
- A tehén azt mondja, hogy: Múúú!
- Nagyon jó! És mondjuk, mit mond a tyúk?
Józsika jelentkezik:
- A tyúk azt mondja: kot-kot-kot!
- Nagyon jó! - mondja a tanárnő. - És ki tudja, mit mondanak a 
disznók?
Móricka jelentkezik az utolsó padból:
- Azt mondják, hogy „Jó napot kívánok! Jogosítványt, forgalmit 
kérem ellenőrzésre!“

***
Egy fickó hazakeveredik Mexikóból, és a barátainak élményeiről 
mesél.
- Szörnyű dolog történt ott... Képzeljétek a helyzetet: indiánok jobb-
ról, indiánok balról, indiánok előttem, indiánok a hátam mögött...
- És mit csináltál?
- Mit? Megvettem az egyik takarót, amit árultak.

***
Bemegy egy fazon a boltba. Ránéz a boltosra és hirtelen fülig ér a 
szája:
- Hát nem ismer meg? Mondja!
Boltos:
- Nem!
Az ürge leveszi a szemüvegét:
- Még így se?
- Nem!
Megigazítja a haját:
- Még így se?
- Nem, de most már árulja el ki is maga valójában!
- Hát én vagyok a vevő!

***
Három tábornok a Nílus partján vitatkozik, kinek van jobb katoná-
ja.
Az amerikai bizonyításképpen odaszól katonájának:
- Joe, a krokodil! Joe be is ugrik, örvénylő víz, küzdelem, pár perc 
múlva kihozza a döglött krokodilt.
Jön az orosz tábornok:
- Iván, dvá krokogyili! Iván is ugrik, habzik a víz, küzdelem, de 
hozza a két döglött krokodilt.
A magyar:
- Á, gyerekek, ez semmi, nálunk ezt otthon az asszonyok csinálják!
- Hogyhogy? Bizonyítsd be! - kéri meg a másik kettő.
- Katona, hozzon három krokodilt!
- Hozzon anyád!

***
János bácsi autóvezetésből vizsgázik. Mellette ül az instruktor, hátul 
a rendőr. Instruktor:
- János bácsi! Milyen tábla volt ez?!
- Hát, fiacskám, ha jól láttam, búzatábla...

***
Utas a kalauzhoz:
- Tessék mondani, ez a vonat mindenhol megáll?
- Miért? Maga mindenhol le akar szállni?


