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- A Szerbiai Piacok Szövetségének közgyűlése 2002 ta-
vaszán történt megalakulása óta nem tartott ilyen tömeges
összejövetelt, ami annak tudható be, hogy a SZPSZ igazga-
tó bizottsága és közgyűlése is rendkívül fontos kérdéseket tű-
zött napirendre - mondta az időszerű történésekkel kap-
csolatos beszélgetés elején Bodrogi Béla, a Szabadkai Pia-
cok KKV igazgatója, a SZPSZ igazgató bizottságának elnöke.

- Március végén négynapos összejövetelt tartottunk az
igazgató bizottság illetve a közgyűlés tagjai számára. A niši
tartózkodást kihasználva ellátogattunk Macedóniában,
ahol megtekintettük Kavadarciban a Tikves Mezőgazdasági
Kombinátot, majd pedig Szkopjéban a Szkopszki bázár Rt.
vendégei voltunk, amely még 1991-ben alakult meg Ante
Marković akkori privatizációs törvényével összhangban. Ez
a szervezet azóta is eredményesen gazdálkodik, és most már
nem csupán a piacok működtetésével, építésével, hanem in-
gatlanok, lakások építésével és forgalmazásával is foglalkozik,
a szkopjei központi piacuk pedig rendezett és tiszta. Szá-
munkra ez a látogatás azért volt fontos, mert Szerbiában
most készítik elő a kommunális közvállalatok privatizáci-
óját és szerettünk volna megismerkedni mások tapaszta-
lataival. A látogatásokat követően Nišben megtartottuk a
Szerbiai Piacok Szövetsége igazgató bizottságának ülését.
Többek között elfogadtuk a 2009. évi munka- és pénzügyi
jelentést valamint a 2010. évre szóló munkaprogramot. A
pénzügyekkel kapcsolatban kiemelném, hogy először zár-
ta az évet pozitív eredménnyel a SZPSZ, valamint hogy a
kinnlevőségeink megfizettetése először haladta meg a
90%-ot, ami korábban 70-80 százalék között alakult. Meg-
tárgyaltuk a kereskedelemről szóló új törvény tervezetét,
amelyről a SZPSZ törvényügyi bizottságának elnöke, Mi-
omir Jovanović tájékoztatta az igazgató bizottság tagjait. Ezt
követően a közgyűlésen is elégedetten állapítottuk meg, hogy
a törvényhozó szinte teljes egészében elfogadta a szerbiai
piacigazgatóságok által megfogalmazott javaslatokat, és hogy
a kereskedelemről szóló törvény piacokra vonatkozó részébe
egy apró eltéréssel a mi javaslatunkat építették be. Olyan
indokolást kaptunk, hogy ennél az eltérésnél is igazából tech-
nikai jellegű mulasztás történt a javaslatok összefésülése-

Az SZPSZ Macedóniában, Nišben
és Valjevóban

kor, ezért ismételten megfogalmaztuk javaslatunkat, ame-
lyet időközben már el is juttattunk az illetékesekhez.

Mivel a kereskedelemről szóló törvény tervezetén folyó
eddigi munka során teljes egészében elfogadták javaslata-
inkat, megoldásainkat, én hiszem, hogy nem lesz másként
ezzel a részlettel sem. 

- Ezt rendkívüli eredménynek tartom, mivel egyrészt a
Szerbiai Piacok Szövetségét először fogadták el partnerként
valamely jogszabály kidolgozásában, másfelől pedig talán
szervezett fellépésünknek is köszönhetően először fogadták
el javaslatainkat. Eddig a kereskedelemről szóló egyetlen
törvény sem fordított figyelmet a piaci tevékenységre,

most pedig a törvénytervezet több szakaszába is azokat a
megoldásokat építették be, amelyeket mi javasoltunk, va-
gyis a piaci tevékenység jogi szabályozása olyan lesz, ami-
lyet szerettünk volna, úgy, ahogyan mi javasoltuk. A tör-
vény szellemét korszerűnek tartjuk, mivel külön foglalko-
zik a nagykereskedéssel /a nagybani piacok, azaz a mező-
gazdasági termények nagykereskedelmének fejlettebb, szer-
vezettebb formájával/, hasonló módon, mint azt tették Hor-
vátországban. A jelenlegi elképzelések szerint ez egyfajta ál-
lami szervezet lenne, belgrádi központtal, amelynek észa-

Folytatás a 3. oldalon

A SZPSZ igazgató bizottságának tagjai Nišben



2

Zöldségfélék
Bab 150-300 din/kg
Brokkoli 300 din/kg
Burgonya 30-40 din/kg
Erőspaprika 20-40 din/db
Ezüsthagyma 25-40 din/cs.
Fiatal fokhagyma 25-50 din/cs.
Újpetrezselyem 20-100 din/cs.
Fiatal sárgarépa 30-50 din/cs.
Fiatal tök 220-250 din/kg
Fokhagyma 300-500 din/kg
Hónaposretek 10-40 din/cs.
Káposzta 30-80 din/kg
Karalábé 50-100 din/db
Karfiol 300 din/kg
Kelkáposzta 70-80 din/kg
Lencse 200 din/kg
Mángold 50-100 din/cs.
Padlizsán 300 din/kg
Paprika 20-40 din/db
Paradicsom 180-220 din/kg
Paraj 40-100 din/kg
Pasztinák 150 din/kg
Petrezselyem 200 din/kg
Póréhagyma 15-50 din/db
Sárgarépa 40-80 din/kg
Savanyú cékla 100-150 din/kg
Sav. káposzta 80-100 din/kg
Sav. paprika 100-200 din/kg
Sav. peperoni 200-300 din/kg
Sav. torma 150-250 din/üveg
Sav. uborka 150-250 din/kg
Uborka 200 din/kg
Újburgonya 150 din/kg
Vöröshagyma 60-70 din/kg
Zeller 20-100 din/db
Zöld saláta 10-40 din/fej
Zöldhagyma 25-40 din/cs.

Palánták
Földieper 100 din/12 db.
Karalábé 10 din/db.
Paprika 40 din/db
Paradicsom 40-60 din/db.
Zeller 15 din/db

Gyümölcs
Alma 10-70 din/kg
Aszalt szilva 250-400 din/kg
Földieper 400 din/kg
Körte 200 din/kg
Szőlő 400 din/kg

Déligyümölcs
Ananász 170 din/kg
Banán 100 din/kg
Citrom 110 din/kg
Füge 300-450 din/kg
Grapefruit 110 din/kg
Kivi 120-125 din/kg
Narancs 75-85 din/kg

Hús és húskészítmények
Baromfihús 180 din/kg
Baromfikolbász 300-450 din/kg
Csirke mellehúsa cs/n.

350-400 din/kg
Csirke szárny 160-200 din/kg
Csirkecomb 230-250 din/kg
Csirkehát 90-120 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg
Csirkezúza 210-250 din/kg
Füstölt csirkecomb 320 din/kg
Gyöngytyúk 450 din/db
Kacsahús 350 din/kg
Nyúlhús 330 din/kg
Pulyka mellehúsa 550 din/kg
Pulykacomb 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
Dévérkeszeg 140 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
Birkatarhó 140 din/l
Gyengetúró 180-260 din/kg

Ömlesztett túró 270-340 din/kg
Sajtok 400-510 din/kg
Tejföl 150-250 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 150-200 din/üveg
Aszalt sárgabarack 500 din/kg
Cirokseprő 200 din/db
Dióbél 450-500 din/kg
Fűszerpaprika 700-800 din/kg
Gomba 160-250 din/kg
Kalácsok 450-500 din/kg
Lasagne tészta 190 din/kg
Mák 300-400 din/kg
Mandulabél 800 din/kg
Mazsola 300-450 din/kg
Méz 300-350 din/kg
Mogyoróbél 800-900 din/kg

Paradicsomlé 70-80 din/l
Pisztácia 1.100 din/kg
Rétestészta 170 din/kg
Tésztafélék 180-360 din/kg
Tojás 7-11 din/db

Virágok
Begónia 40 din/db.
Cserepes virág

200-1.500 din/db.
Gerbera 60-100 din/szál
Írisz 80-100 din/szál
Kála 80-100 din/szál
Kardvirág 100 din/szál
Liliom 250-500 din/szál
Margaréta 120-150 din/szál
Nárcisz 10 din/szál
Rózsa 80-150 din/szál

Rózsatő 100-120 din/db
Szegfű 60-70 din/szál
Tulipán 5-20 din/szál
Vegyes csokor 200 dinártól

Jószágtakarmány
Árpa 15-16 din/kg
Búza 13-15 din/kg
Heremag 100-170 din/kg
Hereszéna 180-200 din/bála
Köles 23-30 din/kg
Kukorica 12 din/kg
Muhar 80-100 din/kg
Napraforgó 25-30 din/kg
Proteincirok 20-30 din/kg
Rozsbúza 15-16 din/kg
Szalma 80-120 din/bála
Széna 120-200 din/bála
Szója 35-52 din/kg
Zab 15-18 din/kg

/Ápr. 17. árak/

Piaci árak
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ki kapuja Szabadka lenne, majd pedig Újvidék, délen Niš
lenne a regionális központ, és Kelet- illetve Nyugat-Szer-
biában is lennének hasonló területi központok. Jelenleg még
távol állunk ennek a szervezetnek a megalapításától, de a ke-
reskedelemről szóló új törvény már ezt a fajta tevékenysé-
get is szabályozni kívánja.

- Az igazgató bizottság és a közgyűlés napirendjén
még egy fontos kérdés szerepelt, ez pedig a második olyan
fórumról való tájékoztatás, amelyet a közvállalatok és a kom-
munális közvállalatok szerkezeti átalakításáról és magáno-
sításáról tartottak. Mint elhangzott, a közvállalatok és
kommunális közvállalatok privatizációját 2011 végéig be kell
fejezni, mégpedig azon tevékenység szerves részeként,
amely a Nemzetközi Valutaalappal kötött megállapodásban
is szerepel. Mi azonnal reagáltunk erre az információra és
munkacsoportot alakítottunk, amely folyamatosan foglal-
kozik majd ezzel a témával, figyelemmel kíséri majd a tör-
ténéseket és azokkal összhangban javaslatokat dolgoz ki.
Nem véletlenül emlegetik a közvállalatok és kommunális
közvállalatok szerkezeti átalakítását, hiszen számos vállalat
többféle kommunális tevékenységgel foglalkozik, a szerkezeti
átalakítás érdekében viszont szükség lesz egy új törvényre
a kommunális tevékenységekről is. Ennek a törvénynek több
kézirata is létezik, amelyeket a minisztérium, a szakszervezet
és egyes szakmai szervezetek dolgoztak ki. A közvállalatok
és kommunális közvállalatok szerkezeti átalakításával illetve
privatizációjával kapcsolatos tevékenységet a szerbiai kor-
mány részéről egy szabadkai fogja koordinálni, felügyelni,
mégpedig Oliver Dulić úr, a környezetvédelemmel és te-
rülettervezéssel megbízott miniszter. Mivel a kereskedelemről
szóló törvény tervezete is bizonyította, hogy mennyire fon-
tos a szervezett fellépés, azonnal kapcsolatba léptük a má-
sik legjelentősebb szakmai szervezettel, a kommunális vál-
lalatokat tömörítő KOMDEL Ügyviteli Közösséggel. A
Komdel igazgató bizottságának elnöke Andrija Penzeš, a
zombori Köztisztasági Közvállalat vezérigazgatója, s meg-
beszéltük vele, hogy a Szerbiai Piacok Szövetségének kül-
döttsége részt vesz az ülésükön. Erre április 9-én Valjevó-

ban került sor, ahol a megbeszélésen jómagam a piaci szö-
vetség igazgató bizottságának elnökeként vettem részt, va-
lamint még néhány szerbiai piacigazgatóság (Belgrád,
Niš, Újvidék, Valjevo, Čačak) képviselője. Javasoltuk,
hogy írjunk alá együttműködési szándéknyilatkozatot,
hogy a kommunális közvállalatok szerkezeti átalakításával
és privatizációjával kapcsolatban a lehető legjobb megol-
dásokat munkáljuk ki, továbbá hogy együttműködjünk a
szakmai információk cseréje, a különböző jogszabályok elő-
készítése, a szolgáltatások szabványosítása és más közös ér-
deket képviselő kérdések terén. Ezt a javaslatunkat a
Komdel igazgató bizottsága egyhangúlag elfogadta. A
SZPSZ-ben már ki is dolgoztuk a szöveg javaslatát, a
szándéknyilatkozatot pedig április 28-án Szabadkán írjuk
alá, amikor együttes, kibővített ülést tart a két igazgató bi-
zottság, amelyre meghívjuk az illetékes minisztert, Oliver
Dulić urat is. További tevékenységünket illetően fontosnak
tartom megjegyezni, hogy Valjevóban a Szerb Gazdasági
Kamara képviselőjével arról is beszélgettünk, hogy a gaz-

dasági kamara keretében létrehozzuk a Kommunális Te-
vékenységek Bizottságát.

- Mindent összegezve, nagy munkát végeztünk, de az el-
mondottakból az is kiviláglik, hogy a piaci, de a kommu-
nális tevékenység egészének előmozdításában még sok mun-
ka vár ránk, hogy munkánkkal minél elégedettebbek le-
gyenek mindazok, akik igénybe veszik szolgáltatásainkat –
mondta a Közlöny olvasói számára Bodrogi Béla, a Sza-
badkai Piacok KKV igazgatója.

Látogatóban a szkopjei piacon

A KOMDEL-lel megtartott ülésről

Folytatás az 1. oldalról
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Áttérés az új szabványra
A Szabadkai Piacok KKV egy évvel ezelőtt vezette be az ISO

9001:2001-es szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszert,
március 23-án pedig a CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Ház
Kft. szerbiai leányvállalatának auditora /ellenőre/ áttekintette a
minőségirányítási rendszer eddigi működését és a közvállalat áp-
rilis elején kézhez kapta a Tanúsítványt, miszerint a Szabadkai Pi-
acok KKV élelmiszer- és zöldségpiacok működtetése terén olyan
minőségirányítási rendszert alkalmaz, mely megfelel az ISO
9001:2008 szabvány követelményeinek. Zónai József, a közvál-
lalat műszaki igazgatója elmondta, hogy a korábbi szabvány idén
október közepén hatályát veszíti, így az ellenőrzést arra is ki-
használták, hogy az audittal/ellenőrzéssel rátérjenek az új szab-
vány alkalmazására, vagyis az ellenőrzés tanúsítási eljárás is volt
egyben.

- Ez nem jelent túl-
ságosan nagy újdon-
ságot, változásokat,
hiszen az új szab-
vány a korábbinak a
finomított változata
és elsősorban a ki-
szervezett tevékeny-
ségek terén követ-
keznek, következtek
be változások. Ez azt
jelenti, hogy ha va-
lamely tevékenysé-
get szerződéses ala-
pon valamely külső
cég végez, az általuk
elvégzett munkát
ugyanúgy végig kell
kísérnünk, mintha
az a saját munkás-
aink végezték volna

el, sőt, nem elég, hogy ellenőrizzük, hanem az verifikálnunk
is kell, ami azt jelenti, hogy a cég illetékes alkalmazottaira még
több feladat hárul.

- A Certop auditora megállapította, hogy közvállalatunk
minőségirányítási rendszere, a dokumentáció teljessége mindenben
megfelel az új szabvány követelményeinek. Hogy nem puszta for-
maságról van szó, azt az is bizonyítja, hogy a minőségirányítási
rendszer működésének, működtetésének áttekintése egy teljes na-
pot vett igénybe. Ez alatt az idő alatt megállapítást nyert, hogy a
követelmények és az alkalmazott megoldások között nincs elté-
rés, vagyis a minőségirányítási rendszer minden eleme megfelel
az egyes szabványpontoknak.

- A többoldalas auditjelentés kiemelte, hogy a közvállalatban
alkalmazott rendszer egyik erőssége, hogy a vezetőség tagjai el-
kötelezettek a minőségirányítási rendszer alkalmazása és kö-
vetkezetes végrehajtása tekintetében, a munka minden egyes sza-
kaszát folyamatosan figyelik, mérik és elemzik, s az így kapott ada-
tok alapján folyamatosan tökéletesítik a minőségirányítási rend-
szert. Közvállalatunk számára fontos, hogy a minőségirányítá-
si rendszer fejlesztésére tett javaslatok nem valamilyen fogyaté-
kosság kiküszöbölésére, hanem a meglevő megoldások további
tökéletesítésére irányulnak. Vagyis, mindent összevetve, elége-
dettek lehetünk az általunk elvégzett munka eredményeivel, amit
a 2012. április 6-ig érvényes tanúsítvány is teljes egészében alá-
támaszt.

VASÁRNAP DÉLELŐTT...
A Gyümölcspiacon...
Mind jobb a felhozatal, egyre több a primőráru és most
már palántából is sok van. A facsemete-árusok már
elmentek, de mivel a jó minőségű szaporítóanyagnak
nagy keletje volt, ígérik, őszre visszajönnek.

...a Zöldikén...
Azt szokták mondani, sok jó kis helyen is elfér. Nos, ez a
Zöldikére is érvényes, ahol ugyancsak szép zöldáruval
várják a vásárlókat, no meg például ilyen ízlésesen kiállí-
tott méhészeti termékekkel is...

és a Mirko Bogović utcai Nagybani piacon
Ahol a vasárnap délelőtt nem szokott nagy forgalmat
hozni, így nem csoda, hogy 11 óra tájban már ilyen lát-
vány fogadja az odaérkezőket.
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A hagymatermelőknek igencsak oda kell figyelniük a hagymalégyre, mi-
vel lárvája komoly károkat okozhat. Befúrja magát a hagymába, ahol azután
később megtelepszenek a gombák és a hagyma rothadását idézhetik elő.

A legkorábban a fokhagymalégy jelentkezik, még februárban, amikor
elolvad a hó, illetve ha a hőmérséklet meghaladja a +2 Celziusz-fokot. Meg-
indul a párzás, a nőstény egy-egy petét rak le, amelyet egy centiméterrel a
föld felszíne alatt ragaszt a hagyma törzsére. Ez a kártevő kevésbé jelentős,
mivel csupán az őszi vetésű fokhagymát támadja. Azt is inkább Szerbia ke-
leti részein és kevésbé errefelé. A betegség tünetei: a növény hirtelen meg-
áll a fejlődésben, a középső levél elszárad és az elrothadt szár könnyen el-
választható a hagymától.

A légyhagyma felnőtt egyede nagyon hasonlít a házi légyre, szürkés színű,
gyantás-fekete lábakkal. Egy évben három generációja fejlődhet ki. Bábként te-
lel át a talajban 15-20 cm mélységben, ezáltal is védi megát a fagyástól.

A felnőtt rovarok május elején rajzanak, amikor különböző gyomnövé-
nyekkel táplálkoznak. Május második felében rakja le petéit a nőstény, a hagy-
ma nyaki részén, négyes-hatos csoportokban, vagy pedig közvetlenül a növény
mellett a talajra, miközben ügyel arra, hogy a peték ne legyenek kitéve erős lég-
mozgásnak. Legalább 100 petét rak le. A lárvák kifejlődéséhez legalább 80 szá-
zalékos viszonylagos páratartalom szükséges, és ha ez adott, akkor a kártevő
erőteljes támadására és nagy károkra lehet számítani. A száraz illetve a nagyon
nedves időjárás lelassítja, sőt, megakadályozhatja fejlődésüket. A kikelt lárvák
befúrják magukat a hagyma szövetébe és elkezdenek vele táplálkozni. Mintegy
20 napig táplálkoznak, ezután a talajba vándorolnak, 10-15 cm mélyre, bebá-
bozódnak és 10-15 nap múlva megjelenik a felnőtt rovarok második generá-
ciója. Ez a generáció június második felében, július elején rakja le petéit. Ked-
vező időjárási körülmények közepette augusztusra kifejlődhet a hagymalégy
harmadik generációja is. A hagymatermelőknek figyelemmel kell kísérniük a
felnőtt egyedek megjelenését, a peterakás idejét, hogy a hagymákat május kö-
zepétől május végéig illetve július elején megvédjék a kártételtől.

A lárvák megtámadják és károsítják a dughagymát, a fokhagymát és a
póréhagymát egyaránt, de gyakran károsítják a tulipánt és a salátát is. A meg-
támadott növény hirtelen fonnyadásnak indul, a középső levél elszárad, de
elszáradhat akár az egész növény is. Fokozottabb támadásnál egy-egy
hagymában akár 30-40 lárva is előfordulhat. A megtámadott hagymákat gom-
babetegségek is ellephetik, ami a hagyma rothadásához vezethet.

A hagymalégy ellen úgy védekezhetünk, hogy rovarölő szert juttatunk
a talajba, ami újabban lehet Force 0,5-G is. Nem csupán a hagymalégytől,
de a drótférgek, bagolylepkék lárváitól, illetve a lóbogár lárvájától és a pa-
joroktól is véd.  Nem szisztémikus szer, amelyet a talajba juttatunk, hektá-
ronként 15-20 kilogrammos mennyiségben, a szer pedig az emésztőrend-
szerbe illetve légzőszervekbe jutva fejti ki hatását.

A hagymalégy leküzdésére használható Force 1,5-G is. A vetés előtt il-
letve a vetéssel egyidejűleg juttatható a talajba, ha granulált rovarölő szerek

kijuttatására alkalmas adagolóval rendelkezünk, mégpedig hektáronként
5-8 kilogrammos mennyiségben. 

Mivel rendkívül mérgező anyagról és hosszú élelmezés-egészségügyi ide-
jű szerről van szó, az ezzel kezelt területről később nem szabad az újhagy-
mát fogyasztani.

Ha kikeltek a lárvák, akkor Actara 25-WG használható, mégpedig per-
metezzük meg a hagymát, mielőtt még a lárvák befúrhatnák magukat a hagy-
mába. Öntözéssel illetve levélen keresztül lehet alkalmazni. Mivel élelme-
zés-egészségügyi ideje kb. 14 nap, az Actarával kezelt területről fogyasztható
az újhagyma.

Az Afinex 20-SP szisztémikus rovarölő, amelynek kontakt- és digesz-
tív hatása van. A lárvák megsemmisítésére szolgál, és akkor kell alkalmaz-
ni, mielőtt még a lárvák befúrnák magukat a hagymába. A szer hatékony-
ságára nincs kihatással a levegő magas hőmérséklete sem, ezért a hagyma-
légy bármely generációja ellen használható, ami azért is fontos, mert az élel-
mezés-egészségügyi várakozási ideje is csupán 14 nap.

A hagymatermelők feltétlenül kísérjék figyelemmel a hagymalegyek je-
lenlétét, és idejekoráni beavatkozással, a felsorolt szerek alkalmazásával meg-
akadályozhatják a hagyma károsodását és rothadását is.

Dr. Andrija Peić, agronómus

A HAGYMALÉGY KÁRTÉTELE

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

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



Vicc vicc hátánHOROSZKÓP MÁJUSRA
A májusi csillagjegy - a barátság szemszögéből.

Mire számíthatsz, ha a barátod – a türelmes BIKA
Olykor nyájas kicsit, ám mindig megnyugtató légkört áraszt. Jobb lesz vele a kapcsolatod, ha
rokon az érdeklődési körötök. Ne siettesd, hagyd, hogy a maga ütemében nyíljon meg. Ma-
kacs és konzervatív, ezért kerüld az összeütközést ígérő témákat. Amennyiben feldühíted, szedd
a lábad amennyire csak tudod!
KOS: Erős vágyat érzel, hogy valami értékeset, maradandót alkoss. Ne engedj a késztetés-
nek, amely a legsötétebb vágyak kiélésére ösztönöz. Ha problémáid vannak családoddal, eset-
leg szerelmeddel vagy barátaiddal, akkor a hónap eleje kiváló időszak arra, hogy megbeszéld,
és megoldást keress a bajokra. Váratlan anyagi bevételre is számíthatsz, ezt Jupiter kedve-
ző hatása segítheti.
BIKA: Eleinte kedvezően alakulnak ügyeid, csak keményen tarts ki az eredeti álláspontod mel-
lett. Tekints bizakodóan a jövőbe. Magánéleted boldogabbá válik. Tölts sok időt fiatalok vagy
gyerekek körében, olyanokkal, akiket nagyon szeretsz. Egy kis bohóckodás, nevetgélés fel-
üdít és boldoggá tesz. Egy feladatot nagy kihívásnak ítélsz első látásra, de remekül veszed
az akadályokat és hamar a végére is érsz.
IKREK: Ha nem leszel elég figyelmes, lemaradhatsz valamiről, amit később nagyon sajnál-
hatsz. Légy tehát résen, és a kínálkozó lehetőségeket ne szalaszd el a munkahelyeden és az
élet egyéb területein. Találkozol egy régi barátoddal, akivel a nagy távolság ellenére is kö-
zeli viszonyban maradtatok. Örömmel tapasztalod, hogy még mindig számtalan dolog köt
össze benneteket.
RÁK: Kedélyed változó, néha harapós is vagy, amivel könnyen magadra haragítod az embereket.
Utána pedig azon keseregsz, hogy mindenkiben csalódnod kell. Jó lenne, ha néha mások sze-
mével is látnád magad! Mások vitás ügyeivel ne foglalkozz, hagyd másokra a munka nehe-
zét és az irányítást, most a szerelmi életedre kell koncentrálnod. Zúdítsd bátran a beléd szo-
rult szeretetet és gyengédséget a partneredre.
OROSZLÁN: Váratlan, kellemes esemény teszi széppé és izgalmassá napjaidat. Tőled függ,
hogy mennyire használod ki a kínálkozó lehetőségeket. Viselkedj felelősségteljesen! Mostanában
újabb bizonyítékát találod személyes varázsodnak, mert ismét felbukkan egy romantikus ér-
zelmű hódolód, miközben előtérbe kerül egy családi bonyodalom, amelyet régóta próbál-
tok eltussolni, s ez kicsit elrontja az örömödet.
SZŰZ: Ritkán vagy megelégedve önmagaddal. Ha most sikereid vannak, akkor sem érzel úgy,
hogy ennél nem lehetne tökéletesebb. Ne légy elégedetlen, próbálj az élet apró pillanatai-
nak is örülni. Egy fontos feladattal bíznak meg. Vedd komolyan, mert a további sikereid sor-
sa múlik azon, hogyan állsz hozzá az ügyhöz. Ha helyesen cselekszel, kivívod mások csodá-
latát, tiszteletét.
MÉRLEG: Ha pénzről van szó, még mindig nem állsz a helyzet magaslatán, de már jobban
elengedheted magad anyagilag, mint a korábbi hónapokban. A munkahelyeden a felettes
pártfogását, teljes bizalmát élvezheted, aki kihúz a csávából, vagy megment egy igazán ne-
héz helyzetben, és ezért hálásnak kell lenned. Sok jó barátod van, akik szintén szeretnek és
támogatnak téged mindenben.
NYILAS: Szeretnél kitörni a hétköznapok egyhangúságából. Csillogásra, szórakozásra vágysz.
A csillagjegyeden átvonuló bolygók szerelmet ígérnek. Volt szerelmed, akit nem tudsz feledni,
szintén szép emléket őriz rólad. Ha mindketten szabadok vagytok, talán úgy döntetek, hogy
újra találkoztok. Megnézitek, lángra tudtok-e még lobbanni egymás iránt. Én azt hiszem, hogy
IGEN.
BAK: Benned roppant erős túlélési akaraterő rejlik. A becsületesség fényében kemény igaz-
ságokra döbbenhetsz rá. Szembe kell nézned a megváltozott játékszabályokkal, az élet új re-
alitásával. Másképpen vélekedsz majd a munkáról és arról, amit eddig szórakozásnak tartottál.
Sok minden változik környezetedben, ami arra késztet, hogy új területen is próbáld ki ké-
pességeidet. A bolygók kedveznek szerelmi életednek.
VÍZÖNTŐ: Örömmel végzed a munkádat, mert látod, hogy sikeres és értékes embernek tar-
tanak. Arra törekszel, hogy mindig javíts, változtass, szépíts a dolgokon. Egyre több áldoza-
tot kell hoznod a sikereid érdekében - de megéri. A szerencse most melletted áll, egy hirte-
len jött ötlettel sikerül megoldanod egy rég húzódó problémát. Anyagi helyzeted is fellen-
dülhet, ha résen leszel.
HALAK: Békés, családi életedben váratlanul új problémák adódhatnak. Bármiféle ellentétek,
megoldatlan gondok lennének jelenlegi rokoni kapcsolataidban, ezek a jelenlegi nehéz hely-
zetben valószínűleg felszínre törnek. Egy rokonoddal nincs minden rendben, segítségre szo-
rul. A bajok komplikálódhatnak. Szerencsére most van elég erőd, hogy megbirkózz a gon-
dokkal.

Braun Mária

A rénszarvas mászik fel a szilvafára. Látja ezt a medve és
megkérdezi:
- Te rénszarvas, minek mész oda?
- Almát enni.
- De hiszen ez szilvafa.
- Nem baj, hoztam magammal.

* * *
Egy csiga mászik fel a tölgyfára, a társának nincs ehhez ked-
ve. Öt év múlva elér a feléhez, majd megcsúszik és lezuhan
a földre. Keservesen megüti magát, mire a társa:
- Látod, látod! Mindig ez a vége a nagy sietségnek! 

* * *
A belgyógyászhoz belép az egyik régi szívbetege:
- Isten hozta, kedves barátom! - nyújtja felé a kezét a dok-
tor. - Hogy van a szívecskéje?
- Köszönöm a kérdését - válaszol a beteg. - A szívecském jól
van, és éppen otthon főzi az ebédet.

* * *
A cég titkárnőjéhez levél érkezik a nászúton levő kolleganőtől:
- „Az idő pocsék, állandóan esik az eső. Egész nap a szobá-
ban gubbasztunk.”
A nő elolvassa egyszer, elolvassa kétszer, majd jó hangosan
megkérdi:
- Gyerekek, ki tudja, hogy mit jelent a gub?

* * *
Nézd drágám, vettem egy új cipőt magamnak – dicsekszik
a rendőr a feleségének – de sajnos csak néhány nap múlva
vehetem fel.
- Hogy-hogy?
- Az eladó azt mondta, hogy az első néhány napban még szo-
rítani fog.

* * *
A hadgyakorlat idején a nem túl fess tábornok szemlét tart
és ellátogat a tábori kórházba is, és beszélni szeretne az or-
vossal. A kezdő szanitéc rögtön jelent is a dokinak:
- Ezredorvos úrnak jelentem, egy tiszt van kint.
- Hogy néz ki, mi a baja?
- Hát randának randa és vörös csíkok vannak a lábán.
- Mondd meg neki, hogy nem érek most rá, a lábára meg te-
gyen ólomvizes borogatást!

* * *
A lőgyakorlaton az egyik katonának egyszer sem sikerül el-
találnia a céltáblát. Parancsnoka mérgesen kifakad:
- Tudja mit, Szabó, menjen a mellvéd mögé és lője fejbe ma-
gát!
- Igenis, értettem – mondja a baka, elvonul a mellvéd mögé,
lövés hallatszik, majd pár perc múlva megjelenik ismét.
- Jelentem, megint nem találtam célba!
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