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SIKERES VOLT A
VIRÁGVÁSÁR

A Szabadkai Piacok KKV a nők napjára először szervezett
virágvásárt a Szabadság téren.

A Szabadkai Piacok KKV az idén először szervezett
virágvásárt a régi városháza mellett, a Szabadság téren. Annak
ellenére, hogy a reggelek – de még a nappalok is – igencsak
hidegek voltak, gazdag volt a kínálat, és talán az árak is
elfogadhatóak voltak (szegfű 60-80 dinár, rózsa 80-150 dinár,
különböző cserepes virág 80-450 dinár).

A nők napjára a piacokon is rendkívül nagy volt a virágkínálat. 
Maga a vásár jól sikerült, az eredményekkel azonban

elégedetlenek a közvállalatban, mivel az alapító a vásár
lebonyolításában magára hagyta a céget. Erről részletesebben a
3. oldalon.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS
FOKOZOTT ELLENŐRZÉS VÁRHATÓ

A húsvéti ünnepek közeledtével az árusok némelyike máris igyekszik
az ilyenkor szokásos áruféleségeket értékesíteni, még akkor is, ha ezt nem
lenne szabad: vagy, mert nincs összhangban a piacok rendjéről szóló
községi határozattal, vagy pedig mert nem ilyen jellegű áru forgalmazásáról
szól a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalattal aláirt bérleti szerződése.
Épp ezért a közvállalat illetékesei arra figyelmeztetnek minden bérlőt és
árust, hogy csupán a piaci rendnek illetve a bérleti szerződésnek
megfelelő áruféleség forgalmazható az adott piacon, mégpedig a
következők szerint:

A Piacok rendjéről szóló községi határozat 4. szakasza értelmében
a határozattal felölelt piacokon a következő termékek árusíthatók:

1. Tejpiac: 
- mindenféle tejtermék, friss tojás, rétestészta, tésztaféle (metélt), méz,

mézkészítmény, mák, őrölt paprika, hal, konyhakész baromfi és nyúl, gomba,
aszalt gyümölcs, kész élelmiszer, pék- és hentesáru,

- külön kijelölt létesítményekben: sajtó és dohányáru, közfogyasztásra
szolgáló vegyes áru.

2. Iparos piac: 
- mindenféle iparos- és kézműipari termék, bizsu, textil- és bőrdíszmű-

áru, sajtó és dohányáru, közfogyasztásra szolgáló vegyes áru.
3. Gyümölcspiac: 
- mindenféle friss, aszalt és tartósított gyümölcs és zöldségféle,

déligyümölcs, virág, valamint gyümölcs- és szőlő szaporító-anyag, virág-
és konyhakerti vetemény-mag és –palánta, továbbá közfogyasztásra
szolgáló vegyes áru.

4. Vegyes piac - Tesla telep: 
- Az 1. és 3. pontban felsorolt áruféleségek forgalmazhatók.
5. Zöldpiac – Nagybani piac: 
- minden gyümölcs- és zöldségféle és ilyen készítmények, vetemény-

magvak, gyümölcsfa-csemeték, virág és virágpalánta, díszcserje,
karácsonyfa, továbbá közfogyasztásra szolgáló vegyes áru,

- az arra kijelölt helyen: mindenféle tejtermék, konyhakész baromfi,
őrölt paprika és más fűszer, méz és mézkészítmény,

- külön létesítményekben: sajtó, kenyér, hús, hal és egyéb termékek
a háztartások számára.

A Nagybani piac egy részén mezőgazdasági és élelmiszeripari
termékek (gyümölcs, zöldségfélék és tojás) kiskereskedelmi forgalmazása
is engedélyezett.

6. Zöldike – Harcosok sorakozója, Szabadka
- Az 1. és 3. pontban felsorolt áruféleségek forgalmazhatók.
A Közlöny útján is figyelmeztetjük a bérlőket és az árusokat, hogy a

húsvéti ünnepek közeledtével gyakrabban számíthatnak felügyelőségi
ellenőrzésekre és szabálytalanságok esetén szankciókra is. Ugyanakkor
arra kérjük bérlőinket, hogy a kellemetlenségek elkerülése végett
munkájuk során tartsák tiszteletben a bérleti szerződés és a Piacok rendjéről
szóló határozat rendelkezéseit.

A KÖZLÖNY MINDEN OLVASÓJÁNAK A KÖZELGŐ
ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL KELLEMES HÚSVÉTI

ÜNNEPEKET KÍVÁN A SZABADKAI PIACOK KKV
DOLGOZÓI KÖZÖSSÉGE!

Folytatás a 3. oldalon
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Piaci árak
Zöldségfélék 
Bab 150-300 din/kg
Brokkoli 250 din/kg
Burgonya 20-30 din/kg
Cékla 30-60 din/kg
Csípős paprika 20-30 din/db
Fiatal tök 200-250 din/kg
Fokhagyma 300-500 din/kg
Hónapos retek 50-60 din/csomó
Káposzta 30-50 din/kg
Karalábé 50-80 din/db
Karfiol 250 din/kg
Kelbimbó 100 din/kg 
Kelkáposzta 50-80 din/kg
Lencse 200 din/kg
Mángold 50-70 din/csomó
Paprika 25-60 din/db
Paradicsom 200 din/kg
Paraj 100-140 din/kg
Petrezselyem 200 din/kg
Póréhagyma 15-50 din/db
Sárgarépa 50-60 din/kg
Savanyú cékla 100 din/kg
Savanyú káposzta 60-80 din/kg
Savanyú paprika 150 din/kg
Savanyú peperoni 200-300 din/kg
Savanyú torma 200-250 din/üveg
Savanyú uborka 200 din/kg
Torma 200-250 din/kg
Tök 50 din/kg
Uborka 200 din/kg
Vöröshagyma 60-70 din/kg
Zeller 40-80 din/db
Zöld saláta 30-50 din/fej
Zöldhagyma 30-40 din/csomó

Gyümölcs
Szőlő 400 din/kg
Alma 15-70 din/kg
Körte 200 din/kg
Aszalt szilva 250-400 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 170 din/kg
Banán 90 din/kg
Citrom 110 din/kg
Füge 300-450 din/kg
Grapefruit 100 din/kg
Kivi 120 din/kg
Mandarin 125 din/kg
Narancs 75-85 din/kg
Hús és húskészítmények 
Baromfihús 160-200 din/kg
Baromfikolbász 300 din/kg
Csirke mellehúsa cs/n. 350-400 din/kg
Csirke szárny 160-180 din/kg
Csirkecomb 250-270 din/kg
Csirkehát 90-120 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg
Csirkezúza 210-250 din/kg
Füstölt csirkecomb 320 din/kg
Gyöngyös 500 din/db
Kacsahús 350 din/kg
Nyúlhús 330 din/kg
Pulyka mellehúsa 550 din/kg
Pulykacomb 400-450 din/kg
Pulykahát 180 din/kg
Pulykahús 350 din/kg
Pulykaszárny 300 din/kg
Hal
Adriai durbincs 130 din/kg
Amur 220 din/kg

Busa 179 din/kg
Csuka 295 din/kg
Harcsa 450 din/kg
Hekk 239 din/kg
Kalmárhal 270-320 din/kg
Kárász 120 din/kg
Makrahal 159 din/kg
Pisztráng 320-345 din/kg
Ponty 260 din/kg
Süllő 550 din/kg
Tejtermékek
Gyengetúró 180-260 din/kg
Ömlesztett túró 270-340 din/kg
Sajtok 400-600 din/kg
Tejföl 250 din/l
Tejszín 250-300 din/l
Vaj 600-1.000 din/kg
Zlatibori tejszínsajt 600 din/kg
Zombori túró 600 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 250-300 din/üveg
Cirokseprő 200-250 din/db
Dióbél 450-500 din/kg
Fűszerpaprika 700-800 din/kg
Gomba 160-200 din/kg
Kalácsok 450-500 din/kg
Mák 300-400 din/kg
Mandulabél 800 din/kg
Mazsola 300 din/kg
Méz 300-350 din/kg
Mogyoróbél 800-900 din/kg
Paradicsomlé 70-80 din/l
Pisztácia 1.100 din/kg

Rétestészta 170-190 din/kg
Tésztafélék 180-360 din/kg
Tojás 7-11 din/db
Virágok
Cserepes virág 100-1.500 din/db.
Gerbera 120 din/szál
Írisz 100 din/szál
Kála 200 din/szál
Liliom 150-250 din/szál
Margaréta 150 din/szál
Nárcisz 30-50 din/szál
Rózsa 150-200 din/szál
Szegfű 70-80 din/szál
Vegyes csokor 200 dinártól
Jószágtakarmány
Árpa 14-16 din/kg
Búza 14-16 din/kg
Hereszéna 200-250 din/bála
Köles 23-30 din/kg
Kukorica 12 din/kg
Muhar 80 din/kg
Napraforgó 30-35 din/kg
Proteincirok 20-25 din/kg
Rozsbúza 14-16 din/kg
Szalma 100 din/bála
Széna 200-250 din/bála
Szója 48 din/kg
Zab 15-18 din/kg

A piacokon mind nagyobb a
húsvéti árúkínálat,
csokoládédísztől ikebanáig
szinte minden kapható.
/Március 18-i árak/
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A  K Ö Z V Á L L A L A T
I S M É T  B I Z O N Y Í T O T T ,  D E . . .

A városközpontban az idén először szervezett virágvásárt
március 8-a, a nők napja alkalmából a Szabadkai Piacok KKV. Tette
ezt annak a községi határozatnak a birtokában, mely szerint a város
területén a közterületekről történő árusítást ez a közvállalat
szervezheti. A virágvásár a hideg időjárás ellenére is jól sikerült,
de...Elsősorban erről a „...de...”-ről kérdeztük Bodrogi Bélát, a
közvállalat igazgatóját.

- Közvállalatunk ismét bizonyította, hogy képes és kész
megszervezni az idényjellegű termékek, termények közterületi
árusítását, lett légyen szó akár virágról, akár fenyőfáról, akár
dinnyéről, akár télirevalóról. Keserű szájízzel tölt el viszont

bennünket az, hogy az
alapító nem tett semmit a
virágvásár sikere érde-
kében, mivel az eredeti
elképzelés szerint ezt
közösen szerveztük volna
meg. Vagyis, hogy
együttesen teremtjük meg a
feltételeket a virágvásárhoz,
ehelyett pedig az történt,
hogy mindent nekünk
kellett megoldanunk, az
árusok felkutatásától az
infrastruktúra beszerzéséig,
annak szállítása, össze-
szerelése, őrzése, majd
pedig a közterületről

történő eltávolítása mind a mi feladatunk lett.  Az alapítónak nem
volt annyi érzéke, hogy legalább a közterületet díjmentesen
biztosítsa a vásár számára, így azután a közvállalat ezt a vásárt
negatív mérleggel zárta, annak ellenére, hogy mi is, és az árusok
is megtettünk minden tőlünk telhetőt.  Bizonyítottuk, hogy a
városképet csúfító közterületi árusítás helyett ízlésesen berendezett
és rendezett virágvásárt lehet rendezni. Viszont ha az alapító a
jövőben is csak a saját érdekeit tartja szem előtt, akkor a jövőben
el fogunk állni az ilyen rendezvények megszervezésétől (pedig
évente 8 ilyet terveztünk). A jó gazda módjára üzemelő vállalat
nem engedheti meg magának, hogy veszteséges rendezvényeket
szervezzen.

- A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége igazgató bizottságának
elnökeként sem igazán értem alapítónk ilyen viszonyulását,
hiszen ez a közvállalat megalapítása óta nehéz gazdasági helyzet
ellenére is igyekszik eleget tenni feladatainak, s mindezt teszi
önerőből, míg más városokban, pl. Belgrád vagy Újvidék a
városvezetés jelentős támogatásban részesíti az ottani piaci
közvállalatokat a piacok működtetése illetve a beruházások
tekintetében. Ez a közvállalat átvállalta és az önkormányzat helyett
kifizette a közvállalat megalapításakor az alapító által vállalt több
millió dináros kötelezettséget, amit saját ügyviteléből kellett
kigazdálkodnia. A piacok állagában, működtetésében, az árusítás
feltételeinek a javításában úgyszintén jelentős eredményeket
értünk el – amihez az eszközöket saját forrásból teremtettük elő,
ezért azt hiszem, hogy az alapítótól elvárhatnánk némi minimális
támogatást.    

Folytatás az 1. oldalrólV Á L L A L A T I
E S E M É N Y E K

A piacok regionális együttműködése keretében stafétaváltás
történt az elnöklői szerepkörben. Az eddigi elnöklőt, Bodrogi
Bélát, a Szabadkai Piacok KKV igazgatóját – aki egyúttal az
együttműködést koordinálta – ebben a szerepkörben az
elkövetkező egy éves időszakra Erdős István, a szegedi
Cserepes Sori Piac ügyvezető igazgatója váltotta fel.

Lapzárta után tartottak Újvidéken konzultációs
megbeszélést a kereskedelemről szóló törvény tervezetéről.  A
törvénytervezet szövege lényegesen módosult a lefolytatott
nyilvános vita után, amelyben a Szerbiai Piacok Ügyviteli
Közössége is tevékeny részt vállalt. A törvényhozóhoz
eljuttatták a piacigazgatóságok álláspontját és javaslatait,
amelyek közül sokat be is építettek a tervezet szövegébe. A
Szerb Köztársaság Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari
Minisztérium minden érdekeltet ismételten arra kért, hogy újra
vitassák meg a tervezetet, a javasolt megoldásokat, hogy
elvégezhessék a szükséges módosításokat, mielőtt még a
tervezetet a minisztériumok közötti egyeztetésre bocsátanák.
A Szabadkai Piacok KKV-ban elégedetten nyugtázták, hogy
ez az első eset, amikor valamely minisztérium megköszöni a
kollektíváknak a nyilvános vitában való részvételt, valamint
a beterjesztett észrevételeket, javaslatokat. (Arról nem is
szólva, hogy a javaslatokat valóban alaposan mérlegelték.)

Lapzárta után, vagyis március 23-án kerül sor a
közvállalatban a minőségbiztosítási rendszer alkalmazásával
kapcsolatos ellenőrzés, amelyet a tanúsítványozó cég, a
nemzetközi hírű CERTOP képviselői ejtenek meg a
minőségbiztosítási rendszer bevezetésétől számított egy év
után. A vállalatban ezt a felülvizsgálatot minden évben
megtartják, a mostani felülvizsgálatot pedig a Szabadkai
Piacok közvállalatban áttérnek az új, ISO 9001:2008-as
szabvány alkalmazására, amely nem hoz lényeges változásokat,
csupán részleteiben finomítja a korábbi szabvány elvárásait.

Március 24-e és 27-e között Nišben tartják meg a Szerbiai
Piacok Szövetsége testületeinek összejövetelét. Először a
szövetség igazgató bizottsága ül össze, majd pedig a közgyűlés
tartja meg rendes évi közgyűlését, amelyen többek között az
elmúlt egy év eredményeit összegzik, és meghatározzák a
legidőszerűbb feladatokat is.  Az összejövetelen tájékoztató
hangzik el a kereskedelemről szóló törvény új tervezetéről,
valamint a második szakmai fórumról, amelyet a szerbiai
kommunális és közvállalatok szerkezeti átalakításáról és
privatizációjáról tartottak.

Virágvásár a Szabadság téren
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VÁSÁR VOLT
LUDASON

MOZGÓ  HÚSBOLT  A
PIACOKON

A ludasi helyi közösség közgyűlése meghatározta az idei
vásárok programját és ezzel összhangban március 7-én meg is
tartották az első idei vásárt, amely a hideg, télies időjárás
következtében igencsak gyérre sikeredett.

A húsvéti illetve a május elsejei ünnepek miatt ebben a két
hónapban nem tartanak vásárokat Ludason, így a következőre
majd csak június 6-án kerül sor, amikor megszervezik a
hagyományos főzőversenyt is.

A közgyűlés határozata értelmében ezentúl minden második
hónap első vasárnapján lesz vásár, vagyis a nyári vásárt
augusztus 1-jén tartják, amikor a ludasi természetbarátokkal
együttműködve megrendezik a halnapokat is. A zöldségvásár
időpontja október 3-a.

A szabadkai piacok némelyikén, illetve a környező települések
piacain is időnként feltűnik egy mozgó húsbolt, amelyet a ludasi NOGE
Magánvágóhíd üzemeltet. Engi Norberttel, a mozgóbolt vezetőjével
erről az újdonságról beszélgetünk.

- Az ötlet Mileticsről ered, hiszen ott működött ez a mozgó bolt.
Bajmokról kaptunk jelzést, hogy az ottani tulajdonos nyugdíjba
készül, s mivel egy vállalkozás bővítése mindig jól jön, úgy döntöttünk,
hogy megvásároljuk ezt a kocsit. Természetesen nem kívántunk
fejjel menni a falnak, mielőtt belevágtunk volna ebbe a tevékenységbe,
alaposan körbeérdeklődtünk, elsősorban a felügyelőségeken, kihívtuk
őket, hogy nézzék meg, mozgó boltként használhatjuk-e, eleget tesz-
e az egészségügyi és egyéb jogszabályoknak, követelményeknek, és
miután egyértelmű választ kaptunk kérdéseinkre, az idén februárban
elkezdtük működtetni ezt a kerekeken guruló boltot.

- Mekkora a bolt mozgástere?
- Elsősorban arra törekedtünk és törekszünk, hogy a mozgó húsbolt

ne hiányozzon a korábban jól bejáródott piacokról. Szabadkán
szerdán és pénteken 7,00-től 17,00 óráig az Elektrovojvodinával
szemben található helyi piacon találnak meg bennünket a vásárlók, ami
egy kicsit piackutatásnak is tekinthető, hogy felmérjük, van-e igény
az általunk kínált házias ízekre. No meg azért is, hogy mind a
háziasszonyok, mind pedig a munkaviszonyban levők
megvásárolhassák a friss húst illetve a különböző húskészítményeket.
Emellett a korábbi tulajdonos által lefedett piacokra is visszajárunk,
mégpedig minden vasárnap Bajmokra, kedden Aleksa Šantićra,
szombatonként pedig Stanišićra. A régi piacot semmiképp sem
szerettük volna elveszíteni, s mivel mindkét vágóhíd a minőséget és
a házias ízeket helyezi, helyezte előtérbe, azt hiszem teljesen logikus
volt ez a lépés. 

- A mozgóbolt üzemeltetése nyilvánvalóan plusz költségekkel jár.
Vajon kifizetődő-e ez a megoldás?

- Így van, hiszen az üzemanyagárak megdrágítanak minden olyan
szolgáltatást, amely helyváltoztatással jár, de hát egyébként is: akinek
bármilyen vállalkozása van, annak fenntartása, működtetése hatalmas
költségekkel jár. De ha meg azt nézzük, hogy esetleg egy üzlethelyiség
bérlése mennyibe kerülne, illetve hogy ott általában csak az adott
környéken élők vásárolnának, akkor talán már nem is olyan drága egy
mozgó húsbolt üzemeltetése. Inkább az a baj, hogy az embereknek nincs
pénzük, folyamatosan csökken a vásárlóerő és nyilvánvalóan ez kihat
a forgalmunkra is. Ha nem próbálkoznánk újabbnál újabb ötletekkel,
akkor a vállalkozás stagnálna, ami viszont egyenlő lenne a hanyatlással.
Ezt mindenképpen szerettük volna elkerülni, s reméljük, hogy bejön
a számításunk. Ha rövidtávon nem is, hosszabb távon biztosan.



A Közlönyben szereplő írások és fényképek teljes vagy részleges átvételéhez, sokszorosításához illetve tájékoztatási
célú felhasználásához a szerkesztőség előzetes írásos jóváhagyása szükséges!
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LÁTSZERÉSZ SZAKÜZLET

- Állandó számítógépes látásellenőrzés
szakember jelenlétében

- Mindenfajta üveg árusítása, kidolgozása
rövid határidővel

- Kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása

PÁLINKA GRÁDMÉRŐ

24000 Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
024/521-100

A zöldségfélék gazdaságos termesztéséhez néhány alapvető
elvet tiszteletben kell tartani. Megfelelő területet kell a termesztéshez
kiválasztani, a vetésforgó tiszteletben tartása, megfelelő talajművelés,
fémzárolt és deklarált vetőmag, egészséges táptalaj, amelybe a mag
kerül, rendszeres gondozás és a vegetáció ideje alatt a kellő
növényvédelem. A felsorolt elvek mellőzése rövid idő alatt veszélybe
sodorhatja és megsemmisítheti a teljes termést.

Ahhoz, hogy sikeresen kezdjük a növénytermesztést, a növények
számára már fejlődésük kezdeti szakaszában megfelelő védelmet kell
nyújtanunk. A növényvédelmet nagyban megkönnyíti a vetésforgó
tiszteletben tartása és ha egészséges, deklarált vetőmagot vetünk.

A zöldségféléket számos gombabetegség támadhatja meg, emiatt
gyakori a palánták, a fiatal növények megdőlése. Ezek a talajlakó
paraziták többé-kevésbé az összes zöldségfélét megtámadhatják, és
mivel a spórák néhány éven keresztül megőrzik csíraképességüket,
minden olyan területen, amelyen zöldségféléket termesztünk, fennáll
a gombabetegségek támadásának veszélye illetve megdőlhetnek a
palánták.

A megdőlés tünetei különbözőek lehetnek, és nagyban függnek
attól, hogy milyen idősek a növények illetve milyenek az éghajlati
viszonyok. A beteg növények gyakran a problematikus csírázást
követően nem kelnek ki. Ha a betegség már elharapódzott, a szár
földhöz közeli részén nekrotikus foltok láthatók, a szár pedig sötét
barnára színeződik. Ezeken a helyeken általában a szár elvékonyodott
és ellaposodott. A növények megdőlését követően gyorsan elhalnak,
és ha ehhez kedvezőek a hőmérsékleti és páraviszonyok, gyorsan el
is rothadnak. Ezért mondják egyesek, hogy elolvadnak a palánták.

A paraziták által okozott betegség gyorsan átterjed az egészséges
növényekre és az egész ágyásban nagyon rövid idő alatt elpusztulnak
a palánták.

A fertőzés oka lehet a fertőzött vetőmag, fertőzött táptalaj vagy
termőföld, cserép, stb. A betegség gyors terjedését elősegítik a
csepegtetőrendszerek, amelyek nélkül ma már el sem képzelhető a
korszerű növénytermesztés, ezért feltétlenül szükséges a palánták
megóvása a csírázás és a kelés idején.

A Proplant 722-SL szisztémikus gombaölő, amely a paprika, a
paradicsom, az uborka illetve más zöldségfélék megdőlését okozó
gombákra hat. A készítmény hatóanyagát a száron belüli nagy
mozgékonyság jellemzi, ezáltal eljut arra a helyre, ahol a parazita spórái
csíráznak és így megakadályozza azok terjedését.

A Proplant 722-SL a gyökérzetet is erősíti, ami nagyobb
bokrosodáshoz vezet és a növények is könnyebben ereszetenk
gyökeret.

A készítmény kijuttatható kézi öntözéssel, levélpermetezéssel
illetve csepegtetős rendszerrel. A legnagyobb hatékonyságot akkor
érjük el, ha többször is alkalmazzuk a palánták fejlődésének kezdeti
szakaszában, vagyis a vetés után, csírázáskor, keléskor, a kiültetés előtt
és után.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a palánták megdőlése ellen akkor
igazán hatékony, ha közvetlenül a kiültetés előtt a növényt belemártjuk
a készítmény oldatába. Ezáltal megelőző védelmet nyújtunk a
növénynek, ami kedvez a további növekedéshez, fejlődéshez.

Ha palántanevelés során észleljük a betegséget, először is a beteg
növényeket haladéktalanul távolítsuk el és az egész ágyást kezeljük
a Proplant 722-SL oldatával.

A Proplant 722-SL adagolása a következő: 0,15%-os oldatot
készítünk, vagyis 10 liter folyadékhoz 15 ml szert keverünk. Ez a
töménység alkalmas uborka, paradicsom és paprika kezelésére.  

Mivel a készítmény a szisztémikus szerek közé tartozik, a
levélpermetezéses módszer teljesen indokolt.

Dr. Andrija Peić, agronómus

PROPLANT 722 SL A PALÁNTÁK MEGDŐLÉSE ELLEN

MILLENNIUM
BIZTOSÍTÓ RT.

Gépjárművek bejegyzése és kötelező biztosítása
• Műszaki ellenőrzés,
• Zöldkártya,
• Gépjárművek CASCO biztosítása 12 havi részletfizetésre,
• Mindenfajta vagyonbiztosítás,
• Szállításbiztosítás,
• Mezőgazdasági biztosítás,
• Balesetbiztosítás (kollektív– és családi),
• Utazási egészségügyi biztosítás,
• Gyors és biztos kártérítés.

Legyen
Ön is a zágrábi

CROATIA
OSIGURANJE RT.
nagy családjának

a tagja!

Munkaidő: 8-tól 16 óráig

SZABADKAI FIÓKINTÉZET
HALASI ÚT 38., Tel: 024/555-867 és 552-406

E-mail: mios@tippnet.rs



Viccek HOROSZKÓP ÁPRILISRA
Az áprilisi csillagjegy - a barátság szemszögéből.
Mire számíthatsz, ha a barátod - az őszinte KOS

Akit szeret, annak sohasem képes ártani. Ám vége lehet a barátságnak, ha
hamisságon ér valakit. Próbálj alkalmazkodni türelmetlenségéhez, ne várakoztasd
sokáig egyetlenegyszer sem. Ne vitatkozz vele, és ne próbáld túlszárnyalni. Ismerd
el képességeit és eredményeit.

KOS: Személyes életed, biztonságod meglepetések érhetik. A körülmények,
amelyek fölött nem gyakorolsz hatalmat, erős érzelmeket válthatnak ki, és próbára
tehetik biztonságérzeted. Érdeklődésed, kíváncsiságod, folyton újabb és újabb célok
felé terelnek. Továbbra is kitartasz a magad választotta út mellett, s hamarosan
meggyőződhetsz döntéseid helytállóságáról. Kedvező időszakod van, de váratlan
költségeid lehetnek.

BIKA: Nincsenek súlyos anyagi gondjaid, sőt ingatlanügyeid is nyélbe ütheted,
amit  és ahogyan korábban terveztél. Egy nehéznek látszó helyzetet kis
leleményességgel könnyen megoldasz. Szerencsés lehetsz, ha a munkádat segítő
háztartási gépet vagy kommunikációs eszközt vásárolsz. Szerelmed különös
praktikákkal készül elkápráztatni téged. Végre tudsz lazítani, és egészségi állapotod
is rendben tudod tartani. 

IKREK: Remek formában vagy. Elképzeléseid szerint haladsz a tennivalóiddal.
Jól tudsz intézkedni, kommunikálni, hát használd ki ezt az időt és egy nagyon régi
vágyad fog teljesülni. Új lehetőségeket jeleznek csillagok, melyek meghozzák számodra
a nyugalmat és a boldogságot. Jó hatással van rád a környezeted, és fontos, hogy
kimozdulj, társalogj vidám emberekkel.

RÁK: Egy összejövetelen befolyásos ismerősökre teszel szert. Visszatér egy
régi barátod, aki fel akarja eleveníteni régi kapcsolatotokat. Csak akkor tedd, ha ezzel
senkit nem sértesz meg. Több időt tölthetsz el családtagjaiddal, akikhez közel állsz.
Komoly fordulat várható karrier területén, ami sokkal nagyobb felelősséggel jár.
Természetesen a bevételed is több lesz. Megengedhetsz magadnak egy kis
luxust.

OROSZLÁN: Rendkívüli formában vagy. Hamarosan új barátokra teszel szert,
akik eleinte sok kellemes  percet és nem egy meglepetést szereznek neked, de
hamarosan kiderülhet, hogy csak egy kétes, fölöttébb kockázatos ügyletbe akarnak
bevonni. Ezekben a napokban ne tagadj meg semmi kellemeset önmagadtól. Ha pedig
majd úgy érzed, hogy túl sok volt a jóból, gondolj a rosszabb napokra, s raktározz
el egy csipetnyi boldogságot.

SZŰZ: Szerencsésnek érezheted magad ebben az időszakban. Büszke
lehetsz arra, hogy remekül meg tudsz oldani nehéz, sőt olykor lehetetlennek tűnő
feladatokat. A hónap második felében szinte öledbe hull a szerencse! Addig viszont
lehet néhány keményebb pillanat, ennek ellenére, céltudatosság és siker jellemzi
tevékenységeidet. Most különösen fontos az egészség és a helyes táplálkozás. Figyelj
oda!

MÉRLEG: Kissé visszafogott lehetsz ebben a hónapban, és egy kis pihenés
nem árt. Ha nagyon túlpörgetted magad az elmúlt időszakban, itt az ideje, hogy egy
kis szabadságot engedélyezz magának. Anyagi ügyeid kitűnően alakulnak és a
munkában is kísér a szerencse. Rövidesen olyan társaságba kapsz meghívást, ahol
végre kellő szellemi izgalmakban lehet részed. 

SKORPIÓ: Tudni való, hogy mindig jól be tudtad osztani jövedelmed, jut
mindenre, amire kell. Mostanában egy kicsit szétaprózhatod magad, pedig jobban
óvnod kellene energiáid. Fontold meg, akarsz-e változtatni a változatosságért? Ha
rosszul döntést hozol, könnyen kicsúszhat lábad alól a talaj. A párkapcsolatban,
egyikőtök borzasztóan féltékenykedik, de sajnos nem alaptalanul. Vizsgáld meg az
érem mindkét oldalát.

NYILAS: Vállalkozásaid úgy kellene megtervezned, hogy finanszírozásuk
tekintetében ne kényszerülj külső befektetők igénybevételére. Lennének ugyan
önkéntes befektetők, akik  eszközeiket kínálják fel hasznosításra, de ebből viták és
konfliktusok keletkeznének. És ne ülj fel a jól értesültek híreinek sem. Egyszóval,
addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér ; abból még sosem keletkezett semmi baj. 

BAK: Mostanában időnként nagyon érzékeny lehetsz, mindent a szívedre veszel.
Olyan dolgokért is megsértődsz, amit jó indulattal mondanak. Ha továbbra is makacsul
a saját fejed után jársz, anyagilag már a nyár végén kellemetlen helyzetbe
kerülhetsz. Kitűzött célod érdekében komoly áldozatokat kellene hoznod. A hónap
végére vállalkozásodban rengeteg tennivalód akad. Családi problémáidat is most
érdemes megoldani.

VÍZÖNTŐ: Az idő, a státusz és az életstílus szoros kapcsolatban állnak
egymással. Túl sokat dolgozol, és úgy érzed, nincs elég időd, hogy élvezd ennek
gyümölcsét. Ebben a hónapban  nehéz döntés előtt állhatsz, főleg amikor ösztöneid
azt súgják, egyenlőre ne tegyél semmit, csak sodródj az árral. Azonban, ha elhagyod
magad, minden szépen elsiklik melletted. El kell döntened, hogy mit is akarsz
valójában?

HALAK: Felelősségteljes munkád van, de szívesen végzed, mert közben sok
emberrel folytathatsz beszélgetéseket. Környezetednek szüksége van
közösségszervező készségedre, ami nem azt jelenti, hogy mindjárt uralkodhatsz is
felette. Ezek után értheted meg igazán, mennyi alázattal és felelősséggel jár az igazi
vezető szerep. Állítsad hát kreativitásodat továbbra a közjó szolgálatába. 

Braun Mária

Három tábornok a Nílus partján vitatkozik, kinek van jobb
katonája. Az amerikai bizonyításképpen odaszól katonájának:

- Joe, egy krokodilt!Joe be is ugrik, örvénylő víz, küzdelem,
pár perc múlva kihozza a döglött krokodilt.Jön az orosz
tábornok:

- Ivan, két krokodilt!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.
- János, hozzon három krokodilt!
- Hozzon anyád!

***
Monológ 
Szeretem az extrém sportokat, mert közben rengeteg új

barátot ismerek meg: kedves embereket, akik kihívják a
mentőket, mentősöket, baleseti sebészeket, sorstársakat a
kórteremben, gyógytornászokat.

***
- Hát ez mindennek a teteje! Nekem azt mondod, hogy a

nagybátyád temetésére mégy, és most itt látlak a focimeccsen!
- dorgálja a tanár a diákot.

- Várja csak ki a végét, tanár úr! A nagybátyám a bíró!
***

- Valamilyen hatásos potencianövelő szert szeretnék -
mondja a beteg az orvosnak.

- Tessék, uram, itt van ez a folyadék.
- Biztosan hatásos?
- Meghiszem azt! Három hete beleejtettem az órámat, és

azóta megszakítás nélkül áll!
***

- Mutasd a bizonyítványodat! - szól rá Mórickára az apja.
- Nincs nálam.
- Hogyhogy nincs nálad?
- Kölcsönadtam egy osztálytársamnak.
- Minek az neki?
- Tudod, azzal akarja ijesztgetni a szüleit.

***
Az étterem annyira zsúfolt, hogy egy vacsorázni betérő férfi

más lehetőség híján odalép egy magányosan ülő hölgyhöz, és
udvariasan megkérdezi, volna-e az asztalnál szabad hely.

- Pimasz disznó! - kiáltja válaszul a hölgy. 
- Hogy én lefeküdjek magával? Soha!
Mindenki a férfit nézi, aki vörös képpel odébb kullog, és

letelepszik a bárpult mellé. Némi idő elteltével a hölgy feláll
az asztaltól, és odamegy a megszégyenített férfihoz:

- Ne haragudjon rám. Viselkedéspszichológus vagyok. Az
imént csak egy tesztet csináltam. Kíváncsi voltam, hogyan reagál
egy ilyen inzultusra. 

A férfi hirtelen elordítja magát:
- Micsoda? Húszezret egy éjszakáért? Hát mit képzelsz

magadról, anyukám?
***

A rendőr megállít egy részeget. Mielőtt bármit is szólhatna,
a részeg megszólal:

- Hülye rendőr!
Mire a rendőr:
- Hülye maga, hiszen teljesen részeg.
- Igen, de én holnapra kijózanodom.

***
Sorakozót rendel el a százados. Egyszer csak megszólal:
- Ki mozog?
- A föld! - válaszol valaki.
- Ki mondta?
- Galilei! - szólal meg ismét a hang.
- Galilei honvéd, lépjen ki!
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