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A KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALATOK
PRIVATIZÁCIÓJÁRÓL

sával kapcsolatos jogszabályi megoldásoknak méltányolniuk
kell az állam és a városok illetve községek érdekeit. Ilyen
értelemben a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége a szerkezeti
átalakulás olyan modelljéért száll síkra, amely szerint a kom-
munális közvállalatok feletti ellenőrzés joga és többségi tu-
lajdona az állam illetve a városok és a községek kezében ma-
radna.

2. A kommunális közvállalatok átalakulásával kapcso-
latos végleges megoldások megfogalmazása előtt a Szerb Köz-
társaság Képviselőházának egész sor jogszabályt kellene meg-
alkotnia, amelyekkel a közvállalatok használatában levő tu-
lajdont átruháznák az önkormányzati egységekre, illetve
amelyek lehetővé tennék az ingatlanok kataszterének lét-
rehozását és a vagyoni értékek pontos meghatározását.

3. A kommunális tevékenységekről szóló új törvényben
kommunális tevékenységként kell meghatározni a piaci te-
vékenységet, továbbá meghatározni, hogy milyen feltételek
mellett és milyen módon folytatható ez a tevékenység.

4. A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége az illetékes ál-
lami szervektől elvárja, hogy a végleges megoldások meg-
hozatala előtt a kommunális közvállalatok szerkezeti át-
alakulásával kapcsolatban szervezzenek széleskörű nyilvá-
nos vitát, amelyben részt venne e folyamatok összes érin-
tett illetve mérvadó tényezője, szervezete.

Mivel megállapították, hogy a kereskedelemről szóló tör-
vénytervezet kidolgozása során a szervezett fellépés kiváló
eredményekkel járt /a törvénytervezetbe szinte teljes egé-
szében beépítették a piacigazgatóságoknak a piaci tevé-
kenység jogi szabályozásával kapcsolatos javaslatait, amiről

Folytatás a 3. oldalon

F O N  T O S  •  F O N  T O S

Június 11-én jár le a határidő, ameddig a bérlőknek be kell
fizetniük az árusítóhely használati jogának megszerzésé-
hez szükséges éves rezerváció második részletét. Ez a kö-
telezettség azokra vonatkozik, akik a kétszeri befizetés mel-
lett döntöttek. 

Április 27-én és 28-án Szabadkán illetve Kelebián szin-
te az összes szerbiai piacigazgatóság képviselőjének jelen-
létében a közvállalatok és kommunális közvállalatok szer-
vezeti átalakulásáról és privatizációjáról folytattak vitát. A
kérdés fontosságára való tekintettel a munkában részt
vett: Dušan Vasiljević, a környezetvédelmi és területfejlesztési
minisztérium tanácsadója, a kommunális tevékenységek-
ről szóló törvény kidolgozásával megbízott munkacsoport
tagja, a szerbiai és a körzeti gazdasági kamara valamint a
kommunális vállalatokat tömörítő Komdel ügyviteli kö-
zösség és a helyi önkormányzat képviselői is.

Mivel a kormányzati szándék szerint a közvállalatok és
a kommunális közvállalatok privatizációját 2011. végéig le
kell bonyolítani, a szabadkai együttes megbeszélésen közös
álláspontokat alakítottak ki a küszöbönálló tevékenységekkel
kapcsolatban.

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége igazgató bizott-
sága a szerbiai kommunális közvállalatok szerkezeti átala-
kulásával és küszöbönálló privatizációjával kapcsolatban a
következő határozatokat hozta meg:

1. A vállalatok tevékenységének fontosságára való te-
kintettel a kommunális közvállalatok szerkezeti átalakulá-

A SZPSZ igazgató bizottságának tagjai
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Zöldségfélék
Fokhagyma 50 din/csomó
Mángold 60 din/csomó
Brokkoli 150 din/kg
Zeller 200 din/kg
Vöröshagyma 70-100 din/kg
Sav. torma 200 din/üveg
Karfiol 100-150 din/kg
Karalábé 20-50 din/db
Kelkáposzta 90 din/kg
Uborka 60-80 din/kg
Újburgonya 50-80 din/kg
Burgonya 20-30 din/kg
Káposzta 50-70 din/kg
Csípős paprika 10-30 din/db
Zöldhagyma 10-50 din/cs.
Paprika 10-35 din/db
Paradicsom 90-120 din/kg
Bab 120-200 din/kg
Petrezselyem 20-100 din/cs.
Hónaposretek 10-30 din/cs.
Lencse 200 din/kg
Paraj 60-80 din/kg
Ezüsthagyma 30-40 din/cs.
Fiatal sárgarépa 15-50 din/cs.
Fiatal tök 60-80 din/kg
Zöld saláta 20-30 din/fej
Palánták
Paradicsom 10-50 din/db.
Tök, karalábé 10-30 din
Paprika 10-50 din/db

Gyümölcs
Õszibarack 350 din/kg
Sárgadinnye 200 din/kg

Szõlõ 250-400 din/kg
Alma 5-120 din/kg
Földieper 160-200 din/kg
Sárgabarack 350 din/kg
Körte 220 din/kg
Aszalt szilva 350 din/kg
Cseresznye 200 din/kg

Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Banán 100 din/kg
Grapefruit 110 din/kg
Kivi 140 din/kg
Citrom 130-140 din/kg
Narancs 80-110 din/kg
Füge 400-450 din/kg

Hús és húskészítmények
Pulykaszárny 320 din/kg
Pulykahát 180 din/kg
Pulyka mellehúsa 550 din/kg
Pulykahús 360 din/kg
Pulykacomb 450 din/kg
Füstölt csirkecomb 320 din/kg
Baromfikolbász 300-320 din/kg
Gyöngytyúk 450-500 din/db
Kacsahús 350 din/kg
Csirkemáj 310-360 din/kg
Csirke szárny 150-200 din/kg
Csirkehát 80-100 din/kg
Csirke mellehúsa cs/n.

350-400 din/kg
Csirkecomb 220-280 din/kg
Csirkezúza 210-300 din/kg
Nyúlhús 330 din/kg
Baromfihús 160-200 din/kg

Hal
Adriai durbincs 109 din/kg
Kárász 110 din/kg
Kalmárhal 270-320 din/kg
Hekk 259-320 din/kg
Pisztráng 340 din/kg
Makrahal 185 din/kg
Süllő 500 din/kg
Harcsa 480 din/kg
Ponty 260 din/kg
Csuka 295 din/kg
Busa 200 din/kg

Tejtermékek
Vaj 600-1.000 din/kg
Gyengetúró 180-260 din/kg
Birkatarhó 140 din/l
Tejföl 150-250 din/l
Ömlesztett túró 270-340 din/kg
Sajtok 400-600 din/kg
Tejszín 250-300 din/l
Zombori túró 600 din/kg
Zlatibori tejszínsajt 600 din/kg

Vegyes áru
Fűszerpaprika 700-800 din/kg
Gomba 150-250 din/kg
Tojás 5-10 din/db
Kalácsok 450-550 din/kg
Paradicsomlé 70-80 din/l
Mák 300-400 din/kg
Méz 300-350 din/kg
Mandulabél 700-900 din/kg

Mogyoróbél 700-900 din/kg
Dióbél 500 din/kg
Pisztácia 1.000 din/kg
Aszalt sárgabarack 500 din/kg
Mazsola 350-450 din/kg
Tésztafélék 180-360 din/kg
Rétestészta 170 din/kg

Virágok
Cserepes virág 100-1.500 din/db.
Gerbera 60-100 din/szál
Írisz 80-100 din/szál
Kála 80-100 din/szál
Szegfű 60 din/szál
Liliom 200-250 din/szál
Margaréta 100-120 din/szál
Vegyes csokor 50 dinártól
Rózsa 50-100 din/szál
Virágpalánta 30-200 din/db

Jószágtakarmány
Hereszéna 200 din/bála
Árpa 16 din/kg
Kukorica 13 din/kg
Köles 25-30 din/kg
Proteincirok 20 din/kg
Búza 16 din/kg
Szalma 100-130 din/bála
Szója 30-50 din/kg
Napraforgó 35 din/kg
Rozsbúza 17-18 din/kg

/Máj. 21-i árak/

Piaci árak
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már korábban beszámoltunk/, a szerbiai piacigazgatóságok
és a kommunális vállalatok képviselői határozatott hoztak
arról, hogy együttműködési megállapodást írnak alá.   Ezt
2010. április 28-án meg is tették, mégpedig a két ügyviteli
közösség igazgató bizottságainak elnöke, a piacigazgatósá-
gok nevében Bodrogi Béla, a KOMDEL részéről pedig And-

rija Penzeš. A Szerbiai Piacok és a KOMDEL ügyviteli kö-
zösségek részéről aláírt együttműködési megállapodás sze-
rint együttműködnek a kommunális közvállalatok szerke-
zeti átalakításával kapcsolatos legjobb megoldások ki-
munkálásában, a különböző szakmai információk és ta-
pasztalatok cseréjében, a meglevő és az új jogszabályok ja-
vaslatainak a megvitatásában, a szolgáltatások standardizálása
terén, továbbá együttesen lépnek fel az illetékes állami szer-
vek előtt minden olyan esetben, amikor megállapítják, hogy
ez mindkét fél érdekeit szolgálja. 

A megállapodás aláírói éves terveikben is lehetőséget te-
remtenek a folyamatos és hosszú  távú együttműködésre,
képviselőik számára lehetővé teszik a szakmai és egyéb tár-
sadalmi eseményeken (konferenciákon, prezentációkon,
szakmai szemináriumokon, tanulmányutakon, sport- és
egyéb tevékenységekben) való részvételt a két fél képvise-
lői közötti közvetlen kapcsolatok kialakítása és előmozdí-
tása érdekében.

A kétnapos megbeszélés-sorozatot követően Bodrogi
Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója, a Szerbiai Piacok

közössége igazgató bizottságának elnöke, valamint Savo
Duvnjak, az ügyviteli közösség ügyvezető igazgatója tar-
tott sajtótájékoztatót. Bodrogi Béla kiemelte, hogy a ke-
reskedelemről szóló törvény tervezetének kidolgozása so-
rán bebizonyosodott, mennyire fontos a szervezett fellépés,
ezért a kommunális tevékenységekről szóló törvényterve-
zet kidolgozása során is hasonlóan lépnek fel. A küszö-
bönálló feladatokra való tekintettel döntés született arról
is, hogy a Szerbiai Gazdasági Kamarában működő kom-
munális ágazati bizottság keretében külön csoportosulást
hoznak létre. A piacigazgatóságok és a kommunális köz-
vállalatok képviselői következő együttes megbeszélésüket
Kragujevácon tartják a kommunális felszereléseket, be-
rendezéseket bemutató vásár ideje alatt, amelyet június 3-
a és 5-e között rendeznek meg. 

Az újságírók kérdésére válaszolva, hogy miért tartják fon-
tosnak, hogy a piacigazgatóságok többségi tulajdonosai to-
vábbra is az állam illetve az önkormányzatok legyenek, Savo
Duvnjak azt mondta, hogy ezt a polgárok ellátása érdeké-
ben teszik. Ellenkező esetben megtörténhet, hogy valaki
megvásárolja a piacokat, amelyek jelentős területekkel
rendelkeznek vonzó lokációkon, így később egyszerűen be-
zárnák a piacokat és más célokra használnák fel a felsza-
baduló területeket.A megállapodás aláírása

Savo Duvnjak és Bodrogi Béla a sajtótájékoztatón

Folytatás az 1. oldalról

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

VÁSÁR LUDASON
A ludasi HK közgyűlése az év elején hozta meg az

idei vásárok programját, s ezzel összhangban a
következő vásárt június 6-án rendezik meg.

Érdemes lesz kilátogatni a vásárra, mivel a
Ludasi Természetvédelmi Csoporttal egyidejűleg
rendezik meg a Ludasi Halnapot is. Ez azt jelenti,
hogy a látogatók mindenféle halfinomságokat kós-
tolhatnak majd meg.

Mivel a közgyűlés határozatával összhangban
ezentúl minden második hónap első vasárnapján
tartanak vásárt Ludason, a nyári vásárra augusztus
1-jén kerül sor.
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Gazdasági vásár
AUGUSZTUSBAN
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalatban javá-

ban tartanak az előkészületek az idei, sorrendben 4. Nem-
zetközi és Regionális Gazdasági Vásárra, amelyet a sétaer-
dei Sportcsarnokban rendeznek meg 2010. augusztus 26-
a és 29-e között.

A 77. Nemzetközi Mezőgazdasági Vásáron, amely 2010.
május 22-én ért véget Újvidéken, a KKV képviselői rövid
prezentációt tartottak a szabadkai Vásárról.

A program szerint a 4. Nemzetközi és Regionális Gaz-
dasági Vásáron négy tematikai egész mutatkozik be: ga-
bonaipar, élelmiszeripar, gépesítés és felszerelés, a regionális
termék-márkák.

Minden kiállítónak, akik részt vettek a tavalyi szabad-
kai Vásáron, már elküldték a meghívókat. A szervezők az
idén még vonzóbb, még változatosabb programot szeret-
nének biztosítani mind a kiállítók, mind pedig a látogatók
számára.

A tavalyi megnyitóünnepség

MENTSÜK MEG A FELEDÉSTŐL
ELEINK RECEPTJEIT!

SZABADKAI
PIACI SZAKÁCSKÖNYV

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat felkér
minden szabadkait, piaci vásárlót és árust, ínyencet és
édességkedvelőt, hogy emlékezzenek vissza és jegyezzék
fel a szabadkai térségre jellemző házi ételek eredeti re-
ceptjeit.

Olyan helyi recepteket keresünk, amelyek a soknem-
zetiségű és sokkultúrájú Szabadkára jellemzőek, eredeti-
ek és hitelesek, illetve tartalmazzák a hozzávaló élelmi-
szerek teljes listáját valamint az elkészítés módját. Jó
lenne, ha a receptekben kiemelnék azokat az élelmiszere-
ket, amelyek KIZÁRÓLAG a szabadkai piacokon vásá-
rolhatók meg.

A legeredetibb és legautentikusabb receptek meg-
jelennek a Szabadkai piaci szakácskönyv című kiad-
ványban, amelyet a Szabadkai Piacok KKV ad ki 2010
szeptemberében, fennállásának 10. évfordulója alkal-
mából. 

A szerb, magyar vagy horvát nyelven, olvashatóan
megírt recepteket 2010. július 1-ig küldhetik el a
Szabadkai Piacok KKV, Đuro Đaković u. 23/I., 24000
Szabadka, illetve a direkcija@supijace.co.rs címre. 

A Szabadkai Piacok KKV a három legeredetibb és
legautentikusabb recept beküldőjét idényjellegű cik-
keket tartalmazó ajándékkosárral jutalmazza meg,
amely egy négytagú család egyhavi szükségleteit elégí-
ti ki.

A Szabadkai Piacok KKV

10 év három szóban –
FRISS, HAZAI, EGÉSZSÉGES!

Június elsejével változik a Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá tartozó piaco-
kon a toalett havi használati díja. A jelenlegi díjszabás 2008 februárja óta van ha-
tályban, azóta pedig a fenntartási költségek /a tisztítószerek, higiéniai termékek árai/
a többszörösükre nőttek, a víz, a fűtés és a többi áru illetve kapcsolódó szolgáltatás
díjáról nem is szólva. Épp ezért a bérlők számára a havi használati díj 600 dinár lesz,
míg a 65 évesnél idősebb bérlők továbbra is 500 dinárt fizetnek majd. A jegytöm-
bök ára nem változik, marad 20 dinár, vagyis a 20-as jegytömbért 400 dinárt kell fi-
zetni, amelyeket korlátlan ideig, bármikor felhasználhatnak a bérlők-árusok. Min-
denki más ugyancsak változatlan áron, 30 dinárért veheti igénybe a toalettet. Felhívjuk
az érintettek figyelmét, hogy a kedvezmények illetve a jegytömbök névre szólóak, te-
hát nem ruházhatók át másra.

A számítások azt mutatják, hogy mindazok számára, akik havonta legalább 15-
ször hozzák fel az árujukat a piacra, kifizetődő havi jegyet váltani, ha pedig ennél
ritkábban jönnek, megéri a jegytömb is. Mind a havi jegy, mind pedig a jegytömb
a toalettek üzemeltetőjénél váltható, ehhez elegendő felmutatniuk piaci igazolvá-
nyukat.

A TOALETTEK HASZNÁLATÁRÓL
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Az utóbbi években gyakran jelentkezik a paradicsom bakté-
riumos hervadás azokon a területeken, így vidékünkön is, ahol
intenzív paradicsomtermesztés folyik, különösen pedig a zárt tér-
ben történő termesztés során.

A baktériumos hervadás kórokozója súlyos károkat okozhat,
mind a zárt térben, mind pedig a szántóföldi termesztésben, kü-
lönösen ha magas a hőmérséklet és a levegő viszonylagos ned-
vességtartalma.

A tünetek: foltok jelentkeznek a leveleken és a termésen. Ezek
mérete nagyban függ a termesztés módjától, a paradicsom fej-
lettségétől, fajtájától illetve hogy milyen hibridet termesztünk, és
sok függ a talajműveléstől is.

Mivel a baktériumok a növény nedvcsatornáiban fordulnak
elő, a következmény teljes hervadás és szövetpusztulás, ami ter-
mészetesen az egész növény pusztulásához vezet.

A levél színén kerek foltok alakulnak ki, amelyeket a beteg-
ség korai fázisában nehéz észlelni. A foltok fokozatosan terjed-
nek és összeolvadnak, körülöttük pedig nekrotikus szövet talál-
ható, ami a betegség fő jellemzője. A foltok jelentkeznek a szá-
ron, a virág szárán és csészéjén. A betegség minden fázisában 3-
6 mm átmérőjű fehér foltok jelentkeznek, sötétbarna ponttal a
közepükön. A fertőzött termés nem fejlődik és egyenetlenül érik.

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

A termés egyes részei megrepednek, mély sebek jönnek létre, emi-
att nevezik még paradicsom-ráknak is.

A betegséget leggyakrabban a fertőzött mag okozza. Vízzel
illetve a fertőzött szerszámmal terjed. Egyetlenegy fertőzött
szem a 10.000 közül kedvező időjárási körülmények között iga-
zi járványt képes előidézni.

A baktérium elsősorbam zárt térben veszélyes, mivel ott – kü-
lönösen öntözésnél – magas a hőmérséklet és a viszonylagos ned-
vességtartalom.

A mezőn a betegséget a növényi maradványok terjesztik. A
baktérium a fertőzött növényi részeken több hónapig, de akár két
évig is életképes marad, a növénybe pedig a különböző sérülé-
seken, nyílásokon illetve a levélszőrökön keresztül jut be.

A baktérium intenzív fejlődéséhez az optimális hőmérséklet
24-28 °C.

A baktérium ellen mindenekelőtt megelőzéssel kell küzdeni,
illetve csak fémzárolt vetőmagot vagy egészséges palántákat vá-
sároljunk, illetve ha palántaneveléssel foglalkozunk, a palánta-
nevelőt mindenképpen fertőtleníteni kell. A növényi maradvá-
nyokat be kell szántani, és paradicsomot illetve burgonyát két évig
ne termesszünk ugyanazon a parcellán.

A leghatásosabb módszer ellenálló fajták termesztése. A
hibridek a baktériumos hervadás illetve a baktériumos betegsé-
gekkel szemben ellenálló vad fajták génjeit tartalmazzák. Sajnos
csak részben ellenálló fajták vannak, ezért a baktériumos herva-
dás ellen vegyszerekkel is küzdenünk kell.

A szerek rendkívül gazdag választéka áll a termelők rendel-
kezésére. A szerek közül a rézalapú készítményeket ajánljuk vagy
önállóan, vagy pedig Mankozebbel kombinálva. A betegség ter-
jedéséhez kedvező időjárás esetén a vegyszeres kezelést minden
7-8 napban meg kell ismételni. A kutatások szerint a rézalapú sze-
rek használatával a zárt térben történő palántanevelés során je-
lentős mértékben csökkenthető a baktériumok száma, ezáltal pe-
dig megelőzhető a betegség terjedése is. 

A baktériumos betegségeket antibiotikummal, sztreptomi-
cinnel is kezelhetjük, ám ezek használatát számos országban tilt-
ják.

Újabban a baktériumos hervadás elleni küzdelemben mind
nagyobb szerepet kapnak a mikroorganizmusok. A kísérletek azt
mutatják, hogy a mikroorganizmusok bizonyos fajtái a paradi-
csom vetőmagjának biológiai kezelésekor drasztikusan csökkentik
a betegség jelenlétét a szántóföldi termesztési területen.

Dr. Andrija Peić, agronómus

A paradicsom baktériumos hervadása



Vicceső HOROSZKÓP JÚNIUSRA
A júniusi csillagjegy - a barátság szemszögéből.

Mire számíthatsz, ha a barátod – a kíváncsi IKREK

Szellemes és társaságkedvelő, mindig több barátja van. Az Ikrek legnagyobb előnye a sok-
oldalú szelleme. Csőstül áll elő ötletekkel, természetes módon foglalkozik egyszerre több min-
dennel. Rossz néven veszi, ha korlátozzák, főleg szórakozási szokásaiban. Gyakran hivatko-
zik másokra, ám véleményei ellentmondóak lehetnek. Ha elsiklasz emellett, élvezetes vele
az együttlét.
KOS: Fontos döntésekre és eseményekre kerül sor ebben a hónapban. Amennyiben már van
stabil párkapcsolatod, figyelj oda jobban a dolgok alakulására. Úgy tűnik, mintha nem értékelnéd
eléggé az élet “ajándékait”, pedig meglehetősen szerencsés vagy az utóbbi időben. Az el-
következő hetekben jobban oda kell majd figyelned a szeretteidre, és persze a kedvesed vá-
gyaira is.
BIKA: Bár jóval nyugodtabb hónapra számíthat, mint a május, az otthoni és munkahelyi fe-
szültségek nem múlnak el. Eben a hónapban a főnököddel kapcsolatos problémák lehetnek
előtérben. Az is lehet, hogy egy új munkakör vár rád, amely hosszú távon igen eredményes
lesz. 20-a után már egy kicsit lazíthatsz, de addig tarts ki! Egészség szempontjából, a torkod
érzékenyebb lehet, mint egyébként.
IKREK: Sokszor még akkor is nyugtalan vagy, ha jelentősebb tartalékok állnak a rendelke-
zésedre. Ilyenkor mindig arra gondolsz, hogy történhet egy váratlan esemény, ami miatt az
egzisztenciád derékba törik. A következő napokban lehet, hogy kissé szorongsz anyagi hely-
zeted miatt, és felmerül a kérdés; vajon mit tennél, ha nehéz helyzetbe kerülnél. Akár hasz-
nosak is lehetnek ezek a gondolatok, hiszen tanulhatsz belőlük.
RÁK: Ebben a hónapban a felszínre kerülhet egy olyan szerelmi ügy, amiről azt gondoltad,
hogy rég lezártad. A jelek azonban arra utalnak, hogy még mindig létezik egy láthatatlan ösz-
szekötő szál, amit az is bizonyít, hogy hajszálpontos megérzéseid lehetnek vele kapcsolat-
ban. Anyagi téren, váratlan javuló tendenciára számíthatsz. Rátalálhatsz arra a  hivatásra, amely-
re már régóta vágyakozol.
OROSZLÁN: Ebben a hónapban hősként kell megküzdened egy akadállyal, és nincs más fegy-
vered, mint a józan eszed. Egy mindennapos ellenfélről van szó, valaki, akit jól ismersz, de
eddig igyekezeted elkerülni. Most kénytelen leszel együttműködni vele, és kompromisszu-
mot kell kötnötök. A lelkiismeretedre hallgass: tudod, hogyan kerekedhetnél felül, mégsem
szeretnél ehhez az eszközhöz nyúlni. Hidd el, megéri.
SZŰZ: Most is nagyszerű hónap vár rád, eljött a te időd, de ez még nem ok a lazításra, a si-
kerért most is meg kell dolgoznod. Ha pihenésre és kikapcsolódásra vágysz, akkor erre inkább
a hónap eleje alkalmas, a hónap közepének sokat ígérő konstellációját kár volna elveszte-
getni lazsálásra. Hivatásban, tanulásban vadonatúj fejezet kezdődik, ami évekre meghatá-
rozhatja céljaidat. 
MÉRLEG: Feszültebb és idegesebb lehetsz a munkahelyi kihívások miatt, ugyanis olyan fel-
adatokat kaphatsz, amelyeket nem, vagy csak részben tudsz megoldani, ezért főnököd sem
lesz elragadtatva tőled. Te lehetsz az, akin végül az ostor csattan, de hiába, ez ellen nincs na-
gyon mit tenni. Hallgass és tűrj. A hónap utolsó napjaiban azonban bárkit levehetsz a lábá-
ról.
SKORPIÓ: Úgy érzed, hogy sosem érsz a feladataid végére, s ez a hónap is a taposómalom
jegyében telik majd. Nem kell ennyire aggodalmasan felfogni a helyzetet! Főleg a hónap első
fele feszített tempót diktál számodra, de a hónap vége felé fellélegezhetsz. Ez idő tájt egy-
re inkább felerősödnek az érzelmeid egy bizonyos személy iránt, aki eddig tudomást sem vett
rólad, most viszont egyre nagyobb érdeklődéssel figyel téged. 
NYILAS: Baráti találkozókban, bulikban, csevegésekben nincs hiány, de ezek a kapcsolatok
most nem visznek előrébb. Akik igazán támogatóid tudnának lenni, azokról egy időre le kell
mondanod. Ez valószínűleg érzelmileg próbára tesz és feszültségeket generál az élet egyéb
területein is. Jó néhány Nyilasnak azonban segítségül jöhet egy új szerelem, amely alapjai-
ban változtathatja meg életüket.
BAK: A rég várt változások és csodák ideje jöhet el számodra ebben a hónapban. Különösen
anyagilag mosolyoghat rád a szerencse, nem kizárt, hogy új munkalehetőség kínálkozik, sa-
ját vállalkozást alapíthatsz, amiből jelentős pénzhez juthatsz. Szerelem terén is komoly moz-
gások mutatkoznak! Ezek a lehetőségek inkább a hónap első felében adódnak, így ne halo-
gasd meghozni a döntéseket.
VÍZÖNTŐ: Június első napjai úgy alakulhatnak számodra, ahogyan előre – lépésről lépésre
– eltervezted. A változás szele már érezhető lesz 4-étől, különösen érzelmek terén állhat be
igazán nagy fordulat. Ha már van párkapcsolatod, nagy döntések meghozatalára alkalmas
időszak ez a hónap. Vagy még keresed a másik feled? Most jöhet a mindent elsöprő igazi! Üz-
leti ügyek lebonyolításához a hónap második fele kedvez.
HALAK: A kitűzött célok sikere nemcsak azon múlik, hogy mennyire tudsz kellőképpen hely-
tállni az erőfeszítések terén. Túl azon, hogy sokan mások is folyton beleszólnak a dolgokba,
maga a cél megválasztása sem egy elhanyagolható szempont. Ha ellenállsz a csábításnak,
nem kergetsz illúziókat és realitásérzékedre hallgatsz, az már siker. Június közepén kedve-
ző fordulatra számíthatsz a partnerkapcsolatban.

Braun Mária

A szobapincér a reggeli maradékát pakolja össze a szobá-
ban.
- Hozhatok még valamit, uram? - kérdezi a vendégtől.
- Nem, köszönöm - feleli a férfi.
A szobapincér ekkor észreveszi, hogy az ágyon fekszik egy
nő.
- És valamit a feleségének? - kérdezi.
- Hm, nem is rossz ötlet – mondja a pasi – kérem, hozzon
egy képeslapot!

* * *
Megállítja a rendőr az autóst.
- Meg kell Önt büntetnem, mert ez egyirányú utca.
- Rendben van, kifizetem a büntetést, aztán megfordulok.
- Itt nem lehet megfordulni.
- Akkor tolatok majd.
- Tolatni sem szabad.
- Akkor itt hagyom a kocsit.
- Csakhogy itt tilos a parkolás.
- Rendben van, akkor beszéljük meg, mennyit ad a kocsi-
mért...

* * *
A férj későn ér haza. Az asszony egyből nekiugrik:
- Hol tekeregtél mostanáig?
- Drágám, azért késtem, mert horgászni voltam. Kifog-
tam egy keszeget, kifogtam öt pontyot, kifogtam...
- Nem érdekelnek a kifogások!

* * *
- De szép ez a szobor! Honnan van?
- Én magam faragtam ki egy hatalmas kőtömbből.
- És honnan tudtad, hogy benne van?

* * *
Az iskolában a tanító néni így szól Pistikéhez:
- Pistike, ha anyukádnak van három almája, és hétfelé
kell osztania, mit csinál?
- Kompótot.

* * *
Egyszer egy jól kereső apa úgy döntött, elviszi vidékre 7
éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen
szegény emberek is vannak, és hogy a gyermek meglássa a
dolgok értékét, és felfogja azt, hogy milyen szerencsés csa-
ládban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg, ahol egy
napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a vidéki út végén
tartottak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt, apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és szegénység-
ben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik négy. Ne-
künk egy medencénk van otthon, ők meg egy tó partján
laknak. A mi kertünket lámpák árasztják el fénnyel, az
övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a ke-
rítésig tart, az övéké addig, amíg a szem ellát. És végül
láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és
hogy boldog családként élnek. Te és anyu viszont egész
nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben, mire a
kisfiú hozzátette:
- Köszönöm apa, hogy megmutattad, milyen gazdagok is
lehetnénk.
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