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A Z  E L M Ú L T  E S Z T E N D Ő R Ő L
Ilinka Vukoját november végén nevezték ki a Szabadkai 

Piacok KKV igazgatójává, annak a közvállalatnak az élére, 
amelyet az előző időszakban megbízott igazgatóként irányí-
tott. Arra kértük, hogy a Közlöny ünnepi számára adjon egy 
rövid évértékelést.

- Úgy vélem, hogy az elmúlt évről úgy tudunk véleményt 
mondani, ha áttekintjük, mit is végeztünk el 2014-ben. Sze-

rintem a legfontosabb, hogy 
maradéktalanul eleget tettünk 
annak a társadalmi feladatnak, 
amelyet az alapító, Szabadka 
Város ránk ruházott, az pedig 
a piaci tevékenység megszer-
vezése és fejlesztése. Az év 365 
napjából 364-et dolgozunk, az 
egyetlen munkaszüneti napunk 
január elseje. Az összes többi 
napon folyamatosan dolgozunk 
a piacok csinosításán, rendezé-
sén, mégpedig úgy, hogy ezzel 
a legkevésbé zavarjuk bérlőin-

ket illetve a piacon vásárlókat – vagyis egyetlenegy nap sem 
voltak zavarok a polgárok alapvető élelmiszerekkel történő 
ellátásában.

Nagy figyelmet fordítunk a piacok tisztaságára, a pia-
cokon tartózkodó nagyszámú ember számára pedig igyek-
szünk megteremteni a maximális biztonságot. Ez a bizton-
ság egyetlenegyszer került veszélybe, amikor a vihar letört 
egy nagy ágat, komoly anyagi károkat okozva ezzel. Szeren-
csére senki sem sérült meg, az esetet követően pedig a Köz-

tisztasági és Parkosítási KKV dolgozóival együttműködve 
eltávolítottuk azokat az ágakat, amelyek bármilyen módon 
veszélyeztethetnék a polgárok biztonságát. Folyamatosan 
igyekszünk javítani a bérlőkkel való kapcsolatainkat, meg-
jegyzéseik, kérdéseik, javaslataik illetve az illetékes állami 
szervek követelései kapcsán a kölcsönös érdekektől vezérel-
ve megbeszéléseket folytattunk az adóhatóság, a felügyelő-
ségek, a kommunális rendőrség és az alapító képviselőivel a 
lehető legjobb megoldások érdekében. 

Mindenképpen szólni kell a VIII. Nemzetközi és Regio-
nális Gazdasági Vásárról, amelyet vállalatunk szervezésében 
tartottunk meg a város és a szabadkai Körzeti Gazdasági 
Kamarával együttműködve. A vásár rendkívül sikeres volt, 
amit a kiállítók véleménye alapján merek állítani, hiszen 
munkánkat a legmagasabb osztályzattal ismerték el. 

Folytatás az 3. oldalon

ILINKA VUKOJÁT KINEVEZTÉK 
A KKV IGAZGATÓJÁVÁ

Szabadka Város Képviselő-testülete november 28-
án megtartott 26. ülésén Ilinka Vukoját, az eddigi 

megbízott igazgatót négyéves megbízatási időre 
kinevezte a Szabadkai Piacok KKV igazgatójává. 

Az erről szóló Határozat 2014. december 12-én megjelent 
a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 136/2014. 

számában, illetve 2014. november 28-án Szabadka 
Város Hivatalos Lapjának 43/2014. számában, 
valamint Szabadka Város hivatalos honlapján.



Zöldség 
Bab 250-400 din/kg
Bimbós kel 200 din/kg
Brokkoli 200 din/kg
Burgonya 35-50 din/kg
Cékla 40-60 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fekete retek 40-60 din/kg
Fokhagyma 200-300 din/kg
Hónapos retek 30-50 din/cs.
Jégcsap retek 30-70 din/db
Káposzta 50 din/kg
Karalábé 40-50 din/db
Karfiol 200 din/kg
Kelkáposzta 80-100 din/kg
Kínai kel 20-80 din/db
Koktélparadicsom 350-400 din/kg
Lencse 220 din/kg
Lila káposzta 60-80 din/kg
Lilahagyma 60-80 din/kg
Mángold 50-70 din/kg
Padlizsán 200 din/kg
Paprika 150-300 din/kg
Paradicsom 150-180 din/kg
Paraj 160-200 din/kg
Pasztinák 100-130 din/kg
Petrezselyem 30-70 din/csomó
Póréhagyma 10-50 din/db
Sárgarépa 60-70 din/kg
Sütőtök 30 din/kg
Tök 160-200 din/kg
Uborka 160-180 din/kg
Újhagyma 30-50 din/csomó
Vöröshagyma 40-50 din/kg

Zeller 20-70 din/db
Zöldbab 100-150 din/kg
Csalamádé 250-300 din/kg
Káposzta hasáb 80-100 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Savanyított csicsóka 300 din/kg
Savanyú cékla 140-260 din/kg
Savanyú káposzta 80-100 din/kg
Savanyú karfiol 200-300 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Gyümölcs
Alma 20-60 din/kg
Körte 150-200 din/kg
Szőlő 200-280 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 190-200 din/kg
Banán 130-150 din/kg
Citrom 160 din/kg
Gránátalma 230-250 din/kg
Grapefruit 140-150 din/kg
Japán alma 250 din/kg
Kivi 160-200 din/kg
Mandarin 90-130 din/kg
Narancs 110-130 din/kg
Tejtermékek 
Birkatúró 1000 din/kg
Főzött túró 400-500 din/kg
Házi túró 300-400 din/kg
Öntött túró 400-500 din/kg 
Sajtok 350-1000 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 500 din/l

Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 260-330 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 470-500 din/kg 
Csirkeszárny 200 din/kg 
Csirkezúza 260-300 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Pulykacomb 310-560 din/kg
Pulykahát 160-250 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 760-800 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Gyöngytyúk 700-800 din/kg
Kacsahús 450-650 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140 din/kg
Amur 320-350 din/kg
Busa 170-290 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 
 295 din/kg
Csuka 400 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 435 din/kg
Kalmárhal 500 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530-600 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg 
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Tojás 10-16 din/kg
Fürjtojás 10 din/db
Aszalt sárgabarack 1000 din/kg
Aszalt szilva 400-450 din/kg
Dióbél 900-1000 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg 
Füge 500-600 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 180-1000 din/kg

Mák 600-680 din/kg
Mandulabél 1400-1600 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Méz 450-750 din/kg 
Mogyoróbél 1200-1500 din/kg
Pisztácia 1600 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tökmag 600-750 din/kg 
Vörös áfonya 700 din/kg
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 60-70 din/szelet
Szaloncukor 320-600 din/kg
Csokoládéfigurák 40-250 din/db
Búza 10 din/pohár
Díszek 40 dinártól
Ikebanák 80 dinártól
Karácsonyfa /vágott/ 
 500 dinártól
Karácsonyfa /töves/ 
 1.000 dinártól
Virágok
Mikulásvirág 200-500 din
Csokor 50 dinártól
Gerbera 70-120 din/szál
Írisz 70-100 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 150 din/szál
Orchidea 200 din/virág
Rózsa 100-200 din/szál
Szegfű 70-80 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 20-25 din/kg
Bükköny 120-130 din/kg
Fénymag 140 din/kg
Hereszéna 150-250 din/bála
Köles 40-50 din/kg
Kukorica 13-15 din/kg
Kukoricadara 25-30 din/kg
Lenmag 100-120 din/kg
Napraforgó 40-50 din/kg
Olajrepce 50-60 din/kg
Proteincirok 35-50 din/kg
Rozs 60 din/kg
Szalma 120-150 din/bála
Takarmányborsó 60 din/kg
Tönkölybúza 100 din/kg
Tritikálé 20-25 din/kg
Zab 30-40 din/kg

/December 12-i árak/

P I A C I  Á R A K
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MEGNYÍLT A WINTERFEST
Pénteken, december 5-én a Szabadkai Piacok KKV 

szervezésében megnyílt a negyedik WinterFest. A téli 
vásár 2015. január 15-ig lesz nyitva. Ilinka Vukoja, a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatónője köszöntötte a 
megjelenteket, és köszönetet mondott az alapítónak, 
Szabadka Városnak a rendezvény megszervezésében 
nyújtott segítségért.

A WinterFestet Maglai Jenő, Szabadka polgármes-
tere nyitotta meg. Kiemelte, hogy igen színvonalas a 
vásár, majd elmondta, hogy kínálatával, hangulatával 
nagyban hozzájárul majd a vásárlátogató polgárok ün-
nepi hangulatához.

A Zenede tanulóinak kórusa alkalmi, főként kará-
csonyi dalokkal tette színesebbé a megnyitót.

A WinterFest délelőtt 9.00-től este 21.00 óráig várja 
a látogatókat.

MEGÉRKEZTEK A FENYŐFAÁRUSOK
Szabadkára december 12-én érkeztek meg az első fenyőfaá-
rusok. Úgy tűnik, idén is gazdag lesz a kínálat vágott és töves 
fenyőből egyaránt. Vannak árusok, akik kizárólag töves fenyőt 
kínálnak. Áruk egyelőre a következőképpen alakul: a vágott fe-
nyőké 500 dinárnál, a töveseké pedig 1.000 dinárnál kezdődik.

  Folytatás az 1. oldalról

A WinterFestet december 5-én nyitottuk meg. A kará-
csonyi-újévi vásárt ugyancsak sikeresnek tartom, hiszen 
nagy érdeklődés nyilvánult meg iránta az árusok, a kiállítók 
részéről, számuk nőtt a tavalyihoz képest, a kínálat változa-
tos, emellett pedig úgy vélem, sikerült egy mesés teret kiala-
kítanunk, amely elvezet bennünket a karácsonyi-újévi ün-
nepekig. Szeretnénk ezt a teret még szebbé tenni, s elmond-
hatom, hogy tartogatunk még meglepetéseket a látogatók és 
az árusok számára is.

Meg kell dicsérnem a Szabadkai Piacok KKV minden 
dolgozóját, hiszen eredményeinket jó munkájuknak és lel-
kesedésüknek is köszönhetjük. Nem kellett kívülről szer-
ződtetnünk embereket, hanem közös erővel, együtt küzdöt-
tünk meg az év során felmerült gondokkal. Nem volt túlzot-
tan kedvező számunkra ez az év, de ha figyelembe veszem az 
összes körülményt, akkor elégedettnek kell lennem az elért 
pénzügyi eredményekkel is, mivel a 2014. évet is pozitív 
mérleggel zárjuk.

- A következő évbe nagy tervekkel vágunk bele. Szeret-
nénk a tejpiacon megépíteni a tejcsarnokot, amelyet akkor 
építünk meg, ha megteremtődnek a feltételek, hiszen erről 
tárgyaltunk a Város képviselőivel is, és az eddigi megbe-
szélések alapján van remény ennek a nagy beruházásnak 
a megvalósítására. Természetesen tovább munkálkodunk 
majd piacaink szépítésén, ha pedig lesz rá érdeklődés a bér-
lők részéről, akkor áttekintjük, hogy miként fejleszthetjük az 
úgynevezett külső piacokat.

- Mindent összevetve: figyelembe véve a körülményeket, 
ha alaposan elemzem az elmúlt évet, elégedettnek kell len-
nem. A következő évre is szeretnénk kellően felkészülni, de 
tudjuk, hogy a jövő év sem lesz könnyű, s hogy komoly ki-
hívások előtt állunk.

Végezetül pedig: szeretnék élni az alkalommal, s min-
denkinek megköszönöm az eddigi együttműködést. Min-
denkinek kellemes karácsonyt és boldog újévet kívánok, 
kívánom, hogy az ünnepeket szeretteik körében töltsék 
el. 2015-re mindenkinek sok boldogságot, jó egészséget 
és családi örömöt kívánok.  
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Érdemes-e szóját termeszteni Észak-Bácskában?
A szója (Glycine max (L.) Merr.) a Fabaceae családjába tartozó lágyszárú növény, amelyet egyszerűen a pillangósvirágúak illetve 

a hüvelyesek csoportjába sorolunk. Kínából származik, az újabbkori termesztésére vonatkozó adatok pedig Amerikából származnak 
a XIX. századból. Amerikából terjedt el a világ többi részén.

Gazdasági jelentőségét annak köszönheti, hogy a szemek fehérjetartalma 32-42% között alakul, az olajtartalma pedig 15-25% 
közötti. A szója fehérjéi összetételük és emészthetőségük tekintetében hasonlóak az állati eredetű fehérjékhez.

Szerbiában az utóbbi években átlagosan 170.000 hektáron termesztik, Szabadka Város területén pedig 1.200 hektáron. Szabadka 
térségében a szója átlaghozama 1996 és 2014 között 2,09 t/ha. Szabadkán a szója nem tekinthető hagyományos haszonnövénynek a 
talaj valamivel lazább szerkezete és az aszályos éghajlat következtében, ami összefüggésben áll a tengerszint feletti magassággal és 
azzal a ténnyel, hogy a telecskai fennsík szélén található. A termesztés gazdaságosságával kapcsolatos számítások ugyanakkor azt 
mutatják, hogy Szabadka környékén érdemes lenne a jelenlegi termőterületet legalább 100 százalékkal, vagyis 2000-2500 hektárra 
növelni.

Tekintsük át az utóbbi 3 év adatait, amikor egy kifejezetten száraz (2012), egy mérsékelten száraz (2013) és egy kifejezetten csa-
padékos (2014) évet jegyeztünk.

2012-ben a szója átlaghozama 1210 kg/ha tett ki, az ára pedig a 2012 szeptembere és 2013 áprilisa között 70-62 dinár között ala-
kult. A hozamok alapján a hektáronkénti bevétel 70-80.000 dinár volt, ami a termelők számára minimális nyereséget vagy legalább 
a termelési költségek lefedését tette lehetővé. Ugyanabban az évben a kukorica 2 t/ha, a napraforgóé pedig 1,85 t/ha volt. A kukorica 
maximális árat a betakarítás idején ért el (27-29 din/kg), később viszont az aflatoxinok megjelenése következtében az ár 20 din/kg 
alá csökkent. A napraforgó ára 55 din/kg körül alakult. Ezek alapján a kukoricatermesztőket jelentős veszteség érte, a napraforgó 
esetében pedig a bevétel hektáronként 20-30.000 dinárral volt nagyobb, mint a szójánál.

2013-ban a szója átlaghozama 1,76 t/ha, a kukoricáé 5,84 t/ha, a napraforgóé pedig 2,76 t/ha tett ki. A szója ára a betakarítás 
idején 47 dinár/kg volt, de már februárban 63 dinárt fizettek kilójáért. A kukorica ára a betakarítás idején 14 dinár/kg volt, az idei év 
februárjában, márciusában pedig 16 dinár körül alakult. A napraforgóért kb. 27 dinárt fizettek. A számítások szerint a szója tavaszi 
eladásából hektáronként 100.000 dináros bevételt lehetett megvalósítani, a kukorica és a napraforgó esetében pedig ez az összeg 
valamivel alacsonyabb volt.

2014-ben hektáronként átlagosan 3,5 t szója, 10,3 t kukorica illetve 3 t napraforgó termett. A szója felvásárlási ára az aratás idején 
40 din/kg tett ki, november végén pedig már 46 dinárt, míg a kukorica ára 13, a napraforgóé pedig 20 din/kg körül alakult. Vagyis 
idén a szója és a kukorica termesztése hektáronként 130-140.000 dináros bevételt eredményezett, a napraforgó esetében pedig ez az 
összeg 90.000 dinár. Ki kell azonban emelni, hogy a szója és a kukorica termesztési költségei megközelítőleg azonosak és valamivel 
magasabbak, mint a napraforgóé. Ez fontos a nyereség megállapításához, amikor a bevételből levonjuk az összes termesztési költséget. 

A felsoroltak elemzésével megállapítható, hogy ha nagyobb számú haszonnövényt vonunk be a termelésbe, csökken a termelési 
kockázat, mert a különböző időjárású években az egyes haszonnövények eltérő termést hoznak és a termények piaci árát is figyelem-
be kell venni.

Agrotechnikai szempontból a szója jó elővetemény az őszi gabonafélék számára, mivel korán betakarítható, és ugyancsak term-
eszthető kukorica előtt, mivel a talajon a szója után alig van gyomnövény, jó fizikai állapotban, nitrogénben gazdag marad utána a 
talaj. A szója jól hasznosítja a műtrágyákat, és mivel nitrogénlekötő tulajdonsága van, csak kevés nitrogén tartalmú trágyát igényel 
induláskor.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy az utóbbi években a betakarítás idején volt a legalacsonyabb a szója ára, de már a termesztési 
év vége előtt emelkedett az ára, majd a maximumát tavasszal érte el és ezt a szintet megtartotta a következő aratás előtti időkig. A 
szója sikerrel tárolható 13,5 százalékos nedvességtartalom alatt és mivel nem terem belőle annyi, mint a kukoricából, kisebb raktárt-
erületet is igényel. 

Mivel a nálunk termesztett szója nem génmanipulált, mindig lesz iránta kereslet, ami szavatolja a stabil, magas árakat a termesz-
tett mennyiségektől függetlenül. 

A táblázatban néhány fajta hozamát ismertetjük a Szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat kísérleti parcelláin, ami egyfajta ter-
mesztési ajánlatnak is tekinthető:

Fajta Érési csoport % 
nedvességtartalom

Hozam a SRPS szerint*
13+2 kg/ha

Valjevka 0 12,3 4444
Galina 0 12,4 4661
Sava I 11,5 5068

Balkan I 11,6 5018
NS Maximus I 11,1 4911

NS Apolo I 11,4 5523
Trijumf II 11,0 4736

NS Fantast II 13,2 5015
 *SRPS – a szerb szabvány nemzetközi rövidítése /13+2 = 13% nedvesség, 2% idegenanyag-tartalom/
A felsorolt tények alapján megállapíthatjuk, hogy érdemes Észak-Bácskában szóját termeszteni, annál is inkább, mivel jó, elle-

nőrzött fajtaválasztékkal rendelkezünk.
Damir Varga, okl. mérnök
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HOROSZKÓP
Az ajándék nem csak az ünnepekben, de az egész évben ben-
ne van. Bármikor, bárhol rátalálhatsz. Csak engeded, hogy a 
szíved vezéreljen.

A KOS és a csokoládé: Kiválasztja a legjobb csokoládét saját magának, és ami megma-
rad, azt másokra bízza.
Veled az ünnepek is nagyon mozgalmasak. Elmenni, mozogni, új arcokat látni - ez lehet 
számodra az ideális ünnep. Az ünnepektől a változás szelét várod. Gyűjts össze minden-
kit, akit szeretsz, és töltsd velük az ünnepeket.
BIKA és a csokoládé: Az olyan csokit szereti, amelynek finom, puha a közepe.
Igazi ínyenc vagy. Imádod a finom ízeket és illatokat. Szeretsz mindent, ami szép. Rendkí-
vül jó az ízlésed, ezért nagyon körültekintőnek kell lennünk, ha örömet akarunk szerezni 
neked. Alapvetően szeretsz ajándékot kapni, és idén minden vágyad teljesülni fog... 
IKREK és a csokoládé: Úgy választja ki, hogy kíváncsiságból belenyomja az ujját, és 
megkóstolja.
Melletted aztán nem lehet unatkozni. Szórakozásra vágysz, pezsgésre, zenére, társaság-
ra. Legszívesebben mindenkit magadhoz ölelnél. Mindenki számíthat a tőled megszokott 
nagyvonalúságra. Engedd szabadjára ízlésedet, az ünnep szeretetét, és idén is gyűjtsd 
magad köré szeretteidet.
RÁK és a csokoládé: Széles mosollyal eszi, csak csokoládé legyen.
A kényelmes RÁK, aki amúgy sem szereti a túl nagy változásokat, ne keressen az otthoná-
tól távoli programot. Burkolózz be inkább a családoddal és barátaiddal a meleg szobába, 
bonts ki egy üveg finom bort, és régi filmek segítségével elevenítsd fel a múltat.
OROSZLÁN és a csokoládé: Ő akarja szétosztani a csokoládét.
Bárhogy alakulnak az ünnepek, garantáltan jól fogod érezni magad. Mint általában min-
dig. Azért vigyázz, most könnyen a fejedbe szállhat az ital! Ha nem akarsz kellemetlen 
pillanatokat szerezni magadnak, vagy a többieknek, szorgalmasan kóstolgasd az ásvány-
vizet is.
SZŰZ és a csokoládé: Megbizonyosodik, hogy a csoki kívül-belül tiszta, szopogat belőle 
valamennyit és a többit beteszi a hűtőszekrénybe. 
Számodra az a legnagyobb élvezet, ha a család és barátok meghitt társaságában ehetsz-
ihatsz és élvezheted az ünnepek gyönyöreit. Barátaid szíves vendéglátóként ismernek. Ne 
tagadd meg magadtól a karácsonyfa melegét, fényeit és díszeit sem.
MÉRLEG és a csokoládé: Egy nekem, egy neked.
Most is, mint egyébként, kiderül, hogy fontos vagy, nagyon sok embernek. Rengeteg 
SMS-t, telefont kapsz, nagyon sokan gondolnak rád. Ügyelj arra, hogy ezek a napok 
maradjanak meg a családnak! Használd ki az ünnepeket, hívd össze az egész családot az 
otthonodba. Így aztán meghitt légkört teremtesz az ünnepek alatt is.
SKORPIÓ és a csokoládé: Nyalogatja, szopogatja a csokoládét.
Nálad mindig különleges események az ünnepek. Imádsz újítani. Míg az egyik évben az 
egészséges gasztronómiai fogásokra helyezed a legnagyobb hangsúlyt, a következőben a 
dekoráció kap főszerepet. Hihetetlen fantáziád az idei adventkor sem hagy cserben.
NYILAS és a csokoládé: Kedvence a francia, belga, svájci.
Az ünnepi hangulatodat semmi sem segíti elő úgy, mint az, hogyha végre egy kicsit la-
zítasz is. Lehet, hogy korainak tartod megtervezni az ünnepeket, mégis azt javasoljuk, 
hogy most vedd elő a naptáradat, és gyorsan írd bele az összes szabadnapodat, amelye-
ket végre pihenéssel és ünnepléssel töltesz majd.
BAK és a csokoládé: Csak a legdrágábbat, csak a legjobbat.
Nincs nagy szükséged a külsőségekre, de azt szeretnéd, hogy emlékezetes legyen az ün-
nepi hangulat, ezért hajlandó vagy nagyon igényesen megszervezni az ünnepeket. Min-
denre gondolsz, minden percet jól beosztasz. Átgondoltan készülődsz az ajándékozásra 
is, szeretnéd, ha minden rendben lenne az ünnep napján.
VÍZÖNTŐ és a csokoládé: Nem a legnagyobb csokit választja.
Bár most is próbálod kitalálni környezeted minden gondolatát, rájössz, hogy túlságosan 
fáradt vagy a bulizáshoz. Inkább otthon maradnál, lenne néhány vendégetek, jó zenét 
hallgatnátok. Mindenki boldognak és jól érezné magát. És úgyis ez a legfontosabb!
HALAK és a csokoládé: Szereti szétosztogatni a csokit, jusson mindenkinek
A te ünnepedben mindenkinek részt kell vennie. Hívj asztalodhoz mindenkit, aki egyedül 
van, elhagyatott. Ösztönös beleérző képességed révén, csodálatos ünnepeket varázsol-
hatsz szeretteid számára. Belevarázsolod az ünnepekbe a világ teljességét, és megtaní-
tasz mindenkit meglátni a láthatatlant.

Ez újév reggelén minden jót kívánok,
ahová csak nézel, nyíljanak virágok!

Braun Mária

Móricka fut az annyjához:
- Anyu! Az apu megint részeg!
- Honnan veszed ezt kisfiam?
- Azt mondta, szeret minket!

  
Egy nagyon mérges katona megy oda az őrmesteréhez:
- Őrmester, az igaz, hogy maga azt terjeszti rólunk, hogy mi ketten 
a kantin mögött csókolóztunk?
- Nem, ugyan, én nem terjesztek semmi ilyesmit!
Mire a katona:
- Hát akkor az van őrmester, hogy valaki meglátott minket!

  
A feleség egy ismerős arcot vesz észre az étteremben. Odaszól a 
férjének:
- Nézd csak, ott az a részeges alak az előző férjem! Mióta hét éve 
elváltam tőle, egyfolytában csak iszik, állandóan részeg!
- Ez tényleg furcsa. - Ennyi ideig senki nem szokott ünnepelni!

  
Egy nagyon részeg fickó kilép a kocsmából és leül a járdára. Arra 
megy a rendőr:
- Maga mit csinál itt?
- Hát, ha már így mozog a föld, nem fárasztom magam, megvá-
rom míg ideér a házam.

  
Egy részeg filózik a kocsmában:
- Pontosan emlékszem arra, hogy mikor nősültem. Arra is kivá-
lóan emlékszem, hol nősültem meg. Arra viszont egyáltalán nem 
emlékszem, miért is nősültem meg?

  
Jön az ellenség! Támadnak! - mondja a katona.
- Hányan vannak?
- 1001-en, parancsnok úr!
- És honnan veszi, hogy pont 1001-en?
- Hát jön egy ott legelöl, meg vagy ezren mögötte...

  
Egy részeg meséli a másiknak:
- Ha kitudódik, hogy lefeküdtem az egyik betegemmel, nekem 
végem van!
- Ugyan már, egy csomó orvosról hallottam, hogy elcsábította a 
betegét!
- Az lehet, de én állatorvos vagyok!

  
Az ejtőernyős gyakorlaton mindenki ugrik sorban, Kovács is kiug-
rik, meghúzza a zsinórt, ki is nyílik az ejtőernyője. Mellette elhúz 
az egyik társa és becsapódik a földbe.
Leérnek, és kérdezik Kovácstól:
- Te beszéltél vele utoljára, mit mondott neked?
- Hát nem tudom pontosan, én csak annyit hallottam, hogy „... 
vaéletbe...”.

  
Az ügyvéd temetésén az egyik ügyvédkolléga felfigyel egy kisebb 
csoportra, akik a többi meghívottól elkülönülve beszélgetnek. Oda-
megy hozzájuk, és megkérdi:
- Önök rokonok?
- Nem, mi mindannyian a kliensei voltunk.
- És ennyire tisztelték, hogy eljöttek leróni a kegyeletüket?
- Á nem, csak meg akarunk bizonyosodni róla, hogy tényleg meg-
halt...

Viccek
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Az ivócimborák meglehetősen becsípve tántorognak ki a kocs-
mából. Az egyik átvág az úttesten, a másik azonban lebotorkál a 
metróállomáshoz vezető lépcsőn. Amikor a felszínen találkoznak, 
kérdi az egyik:
- Hát te meg hol voltál?
- Nem tudom - feleli a másik - de látnod kellene, hogy a pincében 
lakó fickónak milyen klassz kisvasútja van.

  
Tartalékos bevonuláson sorban szólították az embereket. Az 
első szólított Drács Ferenc volt, aki nem jelentkezett. A főtörzs 
hátratette a lapját és mindenki parancs felkiáltással jelentkezett. 
Egy ember maradt a végén illetve egy papír, amikor lezajlott a 
következő dialógus:
- Drács Ferenc!
Semmi.
- Hol van Drács Ferenc?
Semmi.
- Magát hogy hívják?
- Dr. Ács Ferenc!

  
Egy nő sorban áll a postán, amikor észreveszi, hogy előtte egy 
középkorú, kopaszodó férfi rengeteg, szívekkel teli képeslapra kis 
szívecske-bélyegzőt nyomkod, majd elővesz egy parfümös üveget, 
és az összes lapot egyenként befújja.
A nő nem bírja megállni szó nélkül:
- Mondja, maga mit csinál?
- Szétküldök 1000 darab Valentin-napi képeslapot azzal a szöveg-
gel, hogy: „Találd ki, ki vagyok!“
- De miért?
- A városban rajtam kívül nincs több válóperes ügyvéd.

  
- Felajánlok Önnek a teljes ellátás mellett havi 50.000 dináros bért 
- mondja a háztartási alkalmazottnak a jól menő vállalkozó.
- Ne haragudjon, de én a dupláját kérem - licitál a kifejezetten 
szép, jól öltözött lány.
- És mivel indokolja ezt a kivételesen magas összeget?
- Papírom van róla, hogy meddő vagyok, vagyis nálam nincsen 
kockázat.

  
A ruházati bolt vezetője visszajön az ebédszünet után, és látja, 
hogy az eladónak be van kötve a keze. Az eladó büszkén újságolja:
- Képzelje, eladtam azt a nagyon ronda öltönyt, ami már két éve 
itt porosodott nálunk.
- Arra a rózsaszín förmedvényre gondol a kék gombokkal?
- Igen.
- Hát ez nagyszerű. Fogadni mertem volna, hogy azt sosem adjuk 
el. De miért van bekötve a keze?
- Amikor kikísértem a vevőt, a vakvezető kutya nem megharapta 
a kezem.

  
 Ha a főnök vissza nem vonja, amit ma délelőtt mondott, én itt 
hagyom a céget!
- Miért, mit mondott?
- Azt, hogy menjek el a vállalattól...

  
A férjet padlósúrolás közben találja otthon a barátja.
- Hát megmondom neked őszintén, hogy ilyesmit eszembe se jutna 
csinálni - mondja elismerően.
- Nem is nekem jutott eszembe - válaszolja a férj. - A feleségem 
találta ki!

  
Bemegy egy fazon a boltba. A boltos fel se emeli a tekintetét, mire 
az úriember 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:
- És így?
- Nem, de most már árulja el ki is maga valójában!
- Hát én vagyok a vásárló!

  
- Lépjen be hozzánk. Annyi fizetést kap, amennyit csak akar!
- Az nekem nem elég.

  
- Tessék, itt van a fizetésemeléséről szóló írás. Remélem, meg van 
vele elégedve - mondja a főnök.
- Igazán nagyon köszönöm, főnök. Tessék, itt van a videofelvétel a 
tavaly karácsonyi vállalati bulinkról.

  
Koldus kunyerál egy járókelőtől.
- Alkoholt venne rajta mi? - kérdi a járókelő.
- Dehogyis, hová gondol! - mentegetőzik a koldus.
- Esetleg cigarettára költené? - kérdezősködik tovább a járókelő.
- Nem dohányzom uram!
- Akkor biztos eljátszaná a lóversenyen!
- Uram, életemben nem voltam lóversenypályán.
- Kérem, megtenné, hogy velem jön a házamba? - kéri a járókelő.
- Miért?
- Szeretném megmutatni a feleségemnek, hogy hová jut az, aki 
nem iszik, nem dohányzik, és nem jár ki a lovira.

  
Híveit korholja a plébános:
- Nem szeretitek igazán a templomotokat, mert nem adakoztok! 
De az Istent se szeretitek, mert gyónni se jártok! Ne csodálkozza-
tok hát, ha az Isten sem szeret titeket. Ez abból is látszik, hogy már 
vagy egy éve egy lelket se szólított közületek magához!

  
Történt egyszer, hogy egy srác felnevelt egy árva vaddisznót. Az 
állat úgy ragaszkodott a sráchoz, mint egy kutya. Egyszer elmen-
tek vadászni, és a srác lőtt egy vaddisznót. Vitte a vállán. Mögötte 
ballagott a saját házi-vaddisznója.
Hazafelé tartva találkoztak egy turistacsoporttal, akik meglepve 
kérdezték: mi történik itt? Mire a srác:
- Az egyik vaddisznót lelőttem, a másik megadta magát.
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