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A Szabadkai Piacok KKV megalapításának 10. évfordulója al-
kalmából 2010. szeptember 24-én a szabadkai Városháza Dísz-
termében díszülést tartottak, amelyen megjelentek a helyi ön-
kormányzat jelenlegi és korábbi vezetői – a közvállalat megala-
pítása idejéből – az igazgató és a felügyelő bizottság tagjai, a Szer-
biai Piacok Szövetsége, a jelentősebb partnercégek, a bérlők kép-
viselői és még sokan mások.

A Szabadkai Piacok KKV
az elmúlt évtized alatt jelen-
tős eredményeket ért el, ame-
lyek közül Bodrogi Béla, a
közvállalat igazgatója külön
kiemelte a nemzetközi érvé-
nyű minőségbiztosítási ta-
núsítvány megszerzését, a jö-
vőre vonatkozó legfontosabb
célok közé pedig a központi
fedett piaccsarnok, valamint
a nagybani piac megépítését
sorolta.

Kasza József, aki a köz-
vállalat megalapításakor Sza-

badka polgármester volt, emlékeztetett a 10 évvel ezelőtti tör-
ténésekre, amelyek Szerbiában a politikai rendszer változásá-
hoz vezettek, illetve azokra a körülményekre, amelyek a Sza-
badkai Piacok KKV megalapítását eredményezték. Az önkor-
mányzat előrelátását igazolták az elmúlt évek, a közvállalat fej-
lődése, ugyanakkor az eredmé-
nyek hangsúlyozása mellett sür-
gette a fedett piaccsarnok meg-
építését, mondván, hogy Szabad-
kának már régebb óta egy fejlett
csarnokkal kellene rendelkeznie.
„Le a kalappal a közvállalat húsz-
egynéhány dolgozója előtt, akik
ezeket az eredményeket elérték, de
le a kalappal az árusok előtt is, akik
ötven fokos melegben és mínusz 20
fokos hidegben is biztosítják a
szabadkaiak ellátását.” - mondta
Kasza József.

A SZABADKAI PIACOK KKV JUBILEUMA
Az egybegyűlteket és a ju-

biláló közvállalatot köszön-
tötte Saša Vučinić, Szabadka
polgármestere, aki kiemelte,
hogy a piac az egyetlen hely,
ahol általában a hétvégeken ta-
lálkoznak a kelebiaiak, a nagy-
fényiek, a hajdújárásiak, a ta-
vankútiak és a csantavériek,
hogy megtermelt árujukat fel-
kínálják a szabadkaiaknak.
Épp ezért az a feladatunk,
hogy ezt a találkahelyet ren-
dezetté, korszerűvé tegyük,
olyanná, hogy méltó legyen a 21. századhoz. Miomir Jovanović,
az újvidéki Tržnica KKV igazgató-helyettese további sok sikert
kívánt a szabadkai közvállalatnak, amely az elmúlt 10 évben so-
kat fáradozott a szolgáltatások minőségének a javításán, emellett
pedig elévülhetetlen érdemeket szerzett a Szerbiai Piacok Szö-
vetségének a létrehozásában. Predrag Veinović, a Szerbiai Pia-
cok Szövetsége igazgató bizottságának alelnöke, a belgrádi Grad-
ske pijace KKV vezérigazgató-helyettese üdvözlő beszédében rö-
vid áttekintést adott a piacok történeti fejlődéséről, a polgárok el-

F O N  T O S  •  F O N  T O S

Virágárusítás a piacokon
A Szabadkai Piacok KKV vezetősége úgy döntött, hogy
mindenszentekre illetve a halottak napjára való tekintettel ok-
tóber 29-e /péntek/ és november 1-je /hétfő/ között meg-
hosszabbítja a Virágpiac munkaidejét, illetve a többi piacon
is lehetővé teszi a virágárusítást a piacok hivatalos munkai-
dejének befejezte után, hogy mindenki megvásárolhassa a vi-
rágokat. Ez azt jelenti, hogy a virágokat a szokásos helyeken
árusíthatják majd egészen sötétedésig /pontosabban 17,00 órá-
ig/. Egyes helyeken a helypénzszedők utasításaival össz-
hangban átcsoportosítják a virágárusokat, hogy elvégezhes-
sék a piacterek takarítását.

Bodrogi Béla, igazgató

Kasza József

Saša Vučinić, polgármester

Folytatás a 3. oldalon
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A Szabadkai Piacok KKV a Közlönyön keresztül az idén
is felhívást intéz a más vidékről illetve Szabadka környékéről
származó fenyőfaárusokhoz, akik a szabadkai piacok környékén
vagy más közterületeken szeretnének karácsonyfát árusítani,
hogy legkésőbb 2010. dec. 6-ig jelentkezzenek a Szabadkai Pi-
acok KKV szakszolgálatánál (SZABADKAI PIACOK KKV,
24000 SUBOTICA, ĐURO ĐAKOVIĆ U. 23/I) az alábbi je-
lentkezési lapon, vagy a 024/555-013-as telefon/fax-számon,
hogy idejekorán nyilvántartásba vehessék őket, illetve, hogy
biztosítsák számukra a megfelelő árusítóhelyet.

(Megjegyzés: Fenyőfák 2010. dec. 13. és 2011. jan. 10-e
között árusíthatók! Az árusítóhelyeket a jelentkezési lapok be-
érkezési sorrendjében osztja be a Szabadkai piacok KKV, mi-
vel korlátozott a kijelölt árusítóhelyek száma!) 

A Szabadkai Piacok KKV az idén is szeretné megoldani a
hatáskörébe tartozó piacokon és környékükön, valamint az erre
a célra fenntartott közterületeken a zökkenőmentes fenyőfa-
árusítást. Az önkormányzat ezúttal is kijelölte azokat a loká-
ciókat, amelyeken az idényjellegű termények, jelen esetben a
fenyőfa árusítható. Az árusítóhelyek a már megszokott loká-
ciókon találhatók.

A Szabadkai Piacok KKV az idén is folytatja a töves fenyők
árusításának, illetve vásárlásának a népszerűsítését, ezért
arra kérik az árusokat, hogy ha módjukban áll, kínálatukban
minél nagyobb részben legyenek töves fenyők. 

JELENTKEZÉSI LAP
FENYŐFAÁRUSOKNAK

Szabadkai Piacok KKV

JELENTKEZÉSI LAP

Családi és utónév:_______________________________
Lakcím:  ________________________________________
Telefonszám:____________  mobil tel: _____________
Érdekelt vagyok fenyőfa-árusításban:
a) a piac-környéki árusítóhelyeken
b) más közterületeken 
(bekarikázni a vagy b)

Az eladásra tervezett teljes mennyiség:________
Négyzetméterekben a szükséges árusítóhely: _______
Az áru érkezésének dátuma: ___________________

A fenyőfa-árusítás csak a szükséges
dokumentáció felmutatásával lesz lehetséges!

Hely és dátum:______________________      

___________________________
(saját kezű aláírás)

JUBILEUMI KÓSTOLÓK

A Tesla-telepi piacon a házigazda Olivera Husta volt

Csikós Árpád és termékei

A Zöldikén Agárdi József méhész termékeit kínálták

Faragó János biotermelő kóstolója

A KKV jubileuma alkalmából szeptember 25-én és 26-án
ételkóstoló volt három piacon. 
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látásában betöltött szerepükről, a
Szabadkai Piacok KKV tevékeny-
ségét méltatva pedig a piacok nép-
szerűsítésében, a minőségbiztosítás
terén, illetve a vásárok szervezésé-
ben elért kimagasló eredményeket
említette. Törökné dr. Szántó Ka-
talin, a Dorozsmai Nagybani Piac
ügyvezetője a nemzetközi regioná-
lis együttműködés fontosságát emel-
te ki, amelynek eredményeként si-
került a határon átnyúló közös IPA
projekthez megszerezni az Európai
Unió pénzügyi támogatását is.

A sokéves együttműködésért Arany Mérleg-díjat kapott
Richter Lajos, Ezüst Mérleg-díjat vett át Terhes Tivadar és a Bra-
ća Vučić cég tulajdonosa, Ðorđe Vučić, Káposzta Mihály pedig
Bronz Mérleg-díjban részesült. 

A Szabadkai Piacok KKV-tól szerény ajándékot kaptak a 75
évesnél idősebb árusok, bérlők: Makán Verona, Pletli Anna, Zor-
ka Mandić, Oszlánszki Erzsébet, Dusnoki Mihály, Gabor Or-
čić, Gábor Ilona, Barát Evgenije, Masa András, Takács Ferenc,
Anica Lukač, Vajda István és Lujza Vuković. 

A Szabadkai Piacok KKV alapító tagjai: Bodrogi Béla, Fodor
Mátyás, Csanádi József, Zsoldos Katalin, Mácsai Irén, Janó Alek-
szandar, Fodor Róbert, Kalmár Jenő, Kökény István, Varga At-
tila, Horváth Gábriell valamint Varga Gábor ugyancsak alkal-
mi ajándékot vehettek át a díszülésen Veroljub Damnjanović-
tól, a közvállalat igazgató bizottságának elnökétől.

Törökné dr. Szántó Katalin

A díjazottak

Az elmaradhatatlan állófogadás

DECEMBER 20-ÁN TÉLAPÓ!
A Szabadkai Piacok KKV a bérlők gyermekei és uno-

kái számára az idén is megszervezi a Télapó-várást és a
csomagosztást. Kérjük, hogy az érdekeltek töltsék ki az
alábbi jelentkezési lapot, és legkésőbb december 10-ig a
helypénzszedők útján a csomag ellenértékének befizeté-
sét igazoló nyugtával együtt juttassák el a Szabadkai
Piacok KKV szakszolgálatához, hogy idejekorán be
lehessen szerezni a szükséges számú csomagot.

Sza bad kai Pi a cok KKV

TÉL APÓS JE LENT KE ZÉ SI LAP  

Csa lá di és utónév:_____________________________________

Lakcím:_______________________________________________

Telefonszám:_______________  mobil:____________________

Ér de kelt va gyok a cso mag osz tás ban.

A gyer me kek szá ma: kislány _______   kisfiú _______.

Hely és dátum:__________________      ___________________
(sa ját  ke zű alá írás)

A csomagokat az ünnepségen a befizetés ellenében
kapott műanyag-lapocska átadásával vehetik fel. Ezúttal
is felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy a cso-
mag ellenértékét a csomagosztáskor, tehát a helyszínen
nem lehet befizetni, mivel a közvállalat annyi csomagot
rendel, amennyit előre kifizetnek. Ezúttal is kétfajta cso-
mag lesz, külön a kislányok és külön a kisfiúk számára.
Az édességet és játékot tartalmazó csomag ára 1.350
dinár. A hagyományosan színvonalas, kétnyelvű Télapó-
ünnepségre a Népkör Magyar Művelődési Központban
kerül sor, mégpedig 2010. december 20-án 17.00 órai
kezdettel.

�
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A Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá tartozó piacokon no-
vember 1-jén lép életbe a téli munkaidő, s ez elsősorban a Har-
cosok sorakozója lakótelepen működő Zöldike piacon és kör-
nyékén hoz lényeges változásokat. Erről, és a piacokkal kapcso-
latos egyéb fontos tudnivalókról Fodor Mátyás, a közvállalat pénz-
ügyi-kereskedelmi igazgatója számol be a Közlöny olvasóinak.

- A hideg idő beálltával a Zöldi-
ke piac melletti platóról a fedett pi-
actérre irányítjuk át az eddig szabad
ég alatt árusító termelőket. A Zöldi-
ke piacon egyébként szerettük volna
a felügyelőségi és lakossági észrevé-
telekkel összhangban már most át-
csoportosítani az árusokat az általuk
forgalmazott termékek jellegének
megfelelően, de ezt csak április else-
jével tehetjük meg, amikor lejárnak a
jelenleg hatályos bérleti szerződé-
sek. Egyelőre csak a piac melletti te-
rületről irányítjuk át a piacra az áru-
sokat. Bent a piacon mindenki szá-

mára tudunk asztalt biztosítani, az ilyen árusoknak a helypénz-
szedőknél kell jelentkezniük, s a szabad asztalokat az érkezés sor-
rendjében foglalhatják majd el. A piac melletti területen oldjuk
meg a halottak napjára a virágárusítást, később pedig itt fogjuk
elhelyezni a fenyőfaárusokat, mivel a közeli iskolából is arra kér-
tek bennünket, hogy a különböző termékek árusításával a lehe-
tő legkisebb mértékben zavarjuk az iskola munkáját. Ezekkel a vál-
tozásokkal ennek a kérésnek is eleget teszünk.

- A Szabadkai Piacok KKV megalapításával az alapító, Sza-
badka község, most város többek között a piacokról való foko-
zottabb gondoskodást, a piaci tevékenység hatékonyabb meg-
szervezését, a piacok környékének a rendezését várta el a köz-
vállalattól. Ennek a feladatunknak sikerrel tettünk eleget az elmúlt
10 évben, a jubileum kapcsán a munkánkat ért dicséretek is azt
bizonyítják, hogy feladatainkat teljesítettük. Ugyanakkor egyesek
azzal vádaskodnak, hogy az árusok egy részét hátrányos meg-
különböztetésben részesítjük hovatartozásuk alapján.  Ha vala-
ki végigsétál bármely piacunkon, azt tapasztalhatja, hogy az áru-
sok, a bérlők a legkülönbözőbb nemzetiségűek, bőrszínük sem egy-
forma, más-más nyelveket beszélnek, ám emiatt senki sem szen-
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Téli munkaidő, piaci rend...
vedett hátrányt. Soha egyetlenegy árusnak vagy bérlőnek sem volt
emiatt gondja, s a problémák mindig akkor kezdődtek, ha egye-
sek nem tartották, vagy nem akarták tiszteletben tartani a hatá-
lyos piaci rendet. Egyedi elbírálást igényeltek, szaladtak fűhöz-fá-
hoz, még az ombudsmanhoz is, hogy tegyünk számukra lehető-
vé olyan dolgokat, amelyeket sem a piaci rend, sem pedig az ala-
pító egyéb rendelkezései nem engedélyeznek. Piacainkon meg-
jelentek a sétáló árusok, akik söprűt, késeket, kisgépeket és
egyebeket kínálnak, hangoskodnak, zavarják a vásárlókat és a töb-
bi árust. A piaci rend egyértelműen meghatározza, hogy mely pi-
acokon milyen jellegű áru, hogyan hozható forgalomba, a sétá-
ló árusítás pedig több okból sem lehetséges. Piacainkon csak azok
árulhatnak, akik velünk bérleti viszonyban állnak, s ez vonatko-
zik azokra is, akik csak napi rezervációt fizetnek – de fizetnek a
piaci szolgáltatásokért. Ők a helypénzszedőknél jelentkeznek, akik
kijelölik számukra a piaci asztalt, árusítóhelyet, az árusnak iga-
zolnia kell az áru eredetét, stb. Aki erre nem hajlandó, azokat ed-
dig is és ezután is eltávolítjuk, eltávolíttatjuk piacainkról, szük-
ség esetén pedig a felügyelőség bevonásával az árut is elkoboztatjuk.
S ennek semmi köze az illető nemzeti vagy faji hovatartozásához:
mindenkivel szemben egyformán lépünk fel, ha nem tartja tisz-
teletben a szabályokat. 

- A minőségbiztosítási tanúsítvány megszerzésével a közvál-
lalat olyan kötelezettségeket is magára vállalt, amelyek már az Eu-
rópai Unióhoz való közeledésből adódnak. Vonatkozik ez példá-
ul az organikus vagy ahogyan nevezni szokták a bioélelmiszerek
forgalmazására. Szeretnénk mi is minél többet foglalkozni ezzel
az árucsoporttal, hozzászoktatni az embereket ahhoz, hogy pia-
cainkon ilyen fajta élelmiszer is rendszeresen megtalálható, vagyis
egy kicsit szeretnénk ezáltal befolyásolni a fogyasztói szokásokat.
Minden piacunkon külön árusítóhelyeket biztosítottunk az or-
ganikus termékek árusítására. Ha valaki bizonyítottan ilyen ter-
meléssel foglalkozik s a piacainkon szeretne árusítani, csupán a Sza-
badkai Piacok KKV igazgatóságán, a Đuro Đaković utca 23/I. szám
alatt kell jelentkeznie szerződéskötés céljából. Ennek kapcsán sze-
retnék még valamit megjegyezni. Többen fordultak hozzánk az-
zal a kérdéssel, hogy a piacainkon forgalmazott méz megfelelő mi-
nőségű-e. Nos, a közvállalatnak nincs laboratóriuma, hogy ezt le-
ellenőrizze, azt viszont nyugodtan állíthatom, hogy a bejegyzett
méhészek által forgalmazott méz ellenőrzött minőségű, s az
üvegben az az áru található, mint ami a címkén is szerepel.

ÉVZÁRÓ LUDASI VÁSÁR
Október 3-án évzáró vásárt rendeztek Ludason, amely – a

különböző programoknak köszönhetően nagy tömegeket
mozgatott meg. A zöldség- és gyümölcskínálat több mint sze-
rény volt, a  kirakodóvásár viszont sok lehetőséget kínált a
vásárfia beszerzésére.

A ludasi vásártér korán benépesült, hiszen ezúttal bográcsfő-
ző-versenyt is rendeztek, délelőtt 10 órától  késő délutánig pedig a
II. Lovastalálkozó nyújtott változatos szórakozási lehetőségeket az
ügyes lovasoknak és fegyverforgatóknak köszönhetően. A ludasi
helyi közösség, a palicsi Ostorka Hagyományőrző Egyesület és a
zentai Szent Longinusz Középkori Hagyományőrző Egyesület
együttműködésében megrendezett vásár ismételten bizonyította,
hogy a ludasi vásár igazán csak akkor sikeres, ha szórakoztató ren-
dezvényekkel egyidejűleg tartják azt. A kötélfonó szerkezet több mint 100 éves



5

A szürkepenész
A szürkepenészt okozó gomba rendkívül elterjedt és káros,

különösen ezek között a mérsékelt éghajlati körülmények
között. A vegetáció folyamán lehulló nagy mennyiségű csapa-
dék, a magas viszonylagos páratartalom és a megfelelő hőmér-
sékleti viszonyok lehetővé teszik a betegség intenzív kialakulá-
sát a szántóföldi és konyhakerti növényeken, a gyümölcsösök-
ben.

A betegség megtámadta a szőlőt, a burgonyát, a fejes salá-
tát, az uborkát, a babot, a vöröshagymát és más konyhakerti
növényeket. A gyümölcsök közül a földieper, a málna, az alma,
a körte, a szilva, az őszibarack és a sárgabarack volt a fő cél-
pont. Ugyancsak számottevő károkat okozott a zárt térben

nevelt növényeknél, illetve a gyümölcsöknél és konyhakerti
növényeknél az érés illetve a tárolás során. 

A gombabetegség elsősorban azokban a zárt létesítmé-
nyekben okoz, okozott kárt, amelyekben nem szabályozzák
megfelelően a hőmérsékletet és a levegő nedvességtartal-
mát.

A szürkepenész a szőlőtermesztésben okozza a legtöbb
problémát, s ez az idén különösen tapasztalható volt, mivel a
szőlő nagy részét megtámadta és tönkretette ez a gombabeteg-
ség. A rothadás különösen akkor üti fel a fejét, ha a szőlő virág-
zását követően hosszabb ideig tart a csapadékos időjárás. A
szedergyümölcsökben, elsősorban a földiepernél a virágzás
alatt és után, illetve az érés során tapasztalt magas páratarta-
lom komoly károkat okozott, mivel részben vagy teljes egészé-
ben károsította a gyümölcsszemeket, amelyek emiatt elveszí-
tették kereskedelmi értéküket.

A felsorolt haszonnövények gombaölőszerek alkalmazásá-
val védhetők meg a szürkepenésztől. Ilyenkor a rezisztencia
kialakulása miatt oda kell figyelni, hogy a készítményben
milyen hatóanyagok vannak, mivel a gomba ellenálló képessé-
gének a kialakulásával ismét bekövetkezhet a rothadás. Ez azt
jelenti, hogy eltérő hatásmechanizmusú készítményeket kell
alkalmazni, de arra is, hogy egy-egy szerrel legfeljebb hányszor
szabad permetezni.  

A gombaölőszerek cserélődésében nagy segítséget jelente-
nek az integrált növényvédelem módszerei.

A növénytermesztés során olyan körülményeket kell kiala-
kítani, amelyek nem kedveznek a gombák fejlődésének, ez
pedig elsősorban a hőmérséklet és a páratartalom szabályozá-
sával érhető el a zárt térben, míg a szabad ég alatt biztosítani
kell a növények és a sorok közötti jó szellőzést. Gyakran szok-

ták mondani, hogy a szürkepenész és a gombabetegségek több-
sége ellen a legjobb védekezés a huzat.

El kell távolítani a megfertőzött növényeket, termést, hogy
megakadályozzuk a betegség továbbterjedését. 

A növények tápanyag-utánpótlását a talajelemzésen
alapuló valós szükségleteknek megfelelően kell végezni, a
levéltrágyázást pedig olyan készítményekkel végezzük,
amelyek a betegséggel szembeni ellenálló képességet foko-
zó káliumot és kalciumot tartalmaznak. A gombaölőszerek
esetében eltérő hatásmechanizmusú szereket alkalmaz-
zunk, vagyis olyan szereket, amelyek a hatóanyagok kom-
binációját tartalmazzák, mint amilyen például a Switch
62,5-WG.

Mivel a szürkepenész a legnagyobb károkat épp az érés illet-
ve a szüret előtti időszakban okozza, a vegyszeres  védekezésnél
mindenképpen figyelmet kell fordítani a vegyszermaradványok
arányára, mivel az esetleg meghaladhatja a megengedett szintet.
Ilyen esetekben a termés fogyasztásra alkalmatlan, emiatt a ter-
melők komoly károkat szenvedhetnek el. Az Európai Unióban,
de szinte minden országban meghatározták már a növényvédő-
szer-maradványok megengedett szintjét. Az ennél magasabb
értékeket tartalmazó termények nem fogyaszthatók.

A Switch 62,5 piacvezető szer a szürkepenész elleni véde-
kezésben.

A szüret ideje jelenti a termés megóvásának kritikus idejét.
Épp ezért a szüret, a szállítás és a termények mozgatása során
vigyázni kell arra, hogy ne sérüljön a felbőr, mert a sérülések-
ben megtelepedhetnek a gombák és kiválthatják a szürkepe-
nészt.

A raktárakban folyamatosan ellenőrizni kell a hőmérsékle-
tet és a páratartalmat, valamint a levegő oxigéntartalmát, hogy
a termények számára biztosítsuk a minimális lélegzést, miáltal
ellenállóbbakká válnak a kórokozó mikroorganizmusokkal,
így a szürkepenésszel szemben is.

Dr. Andrija Peić, agronómus   

OKTÓBER 30-ÁN
ZÖLDSÉGVÁSÁR

A Szabadkai Piacok KKV az eddigi hagyományokkal
összhangban idén is megszervezi a zöldség- és télirevaló-
vásárt. A szabadkaiak a télirevalót ezúttal október 30-án
/szombat/ szerezhetik be a Mirko Bogović utcai Nagybani
piacon.

A szervezők jó látogatottságban és gazdag felhozatalban
reménykednek, annak ellenére, hogy az idén az időjárás
nem kedvezett sem a gyümölcstermelőknek, sem a konyha-
kertészeknek. A zöldségvásárnak ugyanis mindig sajátos a
hangulata, arról nem is szólva, hogy az idén talán ez az utol-
só lehetőség arra, hogy kedvezőbb áron szerezzük be a téli-
revalót.

A Szabadkai Piacok KKV a télirevaló vására idején a
hatáskörébe tartozó összes piacon az idén is szervez huma-
nitárius akciót, amelynek keretében zöldségfélét, gyümöl-
csöt és egyéb árut gyűjtenek. A korábbi években hasonló
akciókkal támogatták a Kolevka Gyermekotthont, a
Vöröskereszt népkonyháját, illetve más intézményeket.



A novemberi csillagjegy – a barátság szemszögéből.
Mire számíthatsz, ha a barátod: a titokzatos SKORPIÓ

A Skorpió, feltétel nélküli abszolút elfogadó barátságot akar. Barátjának mindent meg-
ad, mélyen szereti, figyel rá. Ha elnyerted bizalmát, minden erejét arra fordítja, hogy olyan
gondosan törődjön veled, mint saját magával. Hagyd meg neki titkait, fogadd el, hogy
vannak. Barátként úgysem rekeszt ki az életéből, de ne hazudj neki, úgyis átlát mindenkin.

KOS: Apró dolgok vonják el a figyelmedet a kötelező feladataidról. A határidőkkel  prob-
lémáid lehetnek, s senki nem fogja tolerálni a kifogásaidat. Nehéz napjaid is lehetnek.
Vesd be a legjobb modorodat, a legélesebb eszedet, s légy nagyon logikus és követke-
zetes. A nagy hajtásban most nem érsz rá magadra is figyelni. A hónap közepe után újra
előtörnek a kreatív energiáid, rengeteg mókában és kacagásban lesz részed. 
BIKA: Fergeteges munkahelyi sikerekre számíthatsz: nem is egy, de legalább három lé-
pést léphetsz előre a ranglétrán. A kezdeti lökést az olyan egyszerű dolog adja majd meg,
hogy a megfelelő pillanatban leszel a megfelelő helyen, de később már csak felelősségteljes,
komoly munkával juthatsz előbbre, és a siker kizárólag saját ötleteiden és tehetségeden
múlik. Régóta várod a pillanatot, hát most ne szalaszd el az alkalmat!
IKREK: Minden érdekel, ami a környezetedben történik, egyetlen lehetőséget sem akarsz
kihagyni. Népszerűséged megnő. Közben elkövethetsz néhány apró hibát, de nem lesz
komoly következménye. Lelkiismereted nem hagy nyugodni, mindent megteszel,hogy
helyrehozd tévedésed. Az üzleti ügyeknek is kedvez ez a hónap, pénzügyi gondjaid egy-
ből megoldódhatnak.
RÁK: Hajlamos vagy a spórolásra, most mégis hamar kifolyik a pénz a kezedből. Érde-
mes felvenned a kapcsolatot régi ismerőseiddel. Új információkhoz juthatsz, ami a ké-
sőbbiekben segítségedre lehet. Keresd fel régi barátaidat, évek óta nem látott rokona-
idat. Tedd ugyanezt elfeledett üzleti partnereiddel is, meglepődhetsz azon, hogy min-
denki örömmel fogad, s bizony akár anyagilag is érdekes lehet.
OROSZLÁN: Ebben a hónapban úgy érzed, mindenki téged talál meg a problémáival. De
ez csak azért történik így, mert alapjában megértő és segítőkész ember vagy, akit szá-
mos alkalommal adott már jó tanácsokat közeli és távoli barátainak, munkatársainak egya-
ránt. Légy továbbra is megértő, hisz nem kihasználni szeretnének, csupán segítséget kér-
nek! Ha még keresed az igazit a Vénusz segít neked abban, hogy meg is találd.
SZŰZ: Igazán kedvező hetek állnak előtted, csupán a hónap közepén kell egy kisebb kel-
lemetlenségre, nézeteltérésre számítanod, azonban ez türelemmel és kellő odafigyeléssel
megfelelően orvosolható. Ám mégis szerencsésnek érezheted magad, mert szinte min-
den felmerülő problémát hamar meg tudsz oldani. Anyagiakban, szerelemben is sze-
rencsésen alakulnak ügyeid.
MÉRLEG: Örömökre, szórakozásra  jócskán lesz lehetőséged. Alkalmas az időszak az uta-
zások megszervezésére. A pénzügyi dolgokat szerencsésen megoldod. Rendeződnek a
nehézségekkel teli ügyeid is. Tele vagy energiával, és mindent, amire vágysz képes vagy
megvalósítani. Szerelmi életedben kellemes élmények várnak. Barátaid együttérzésé-
re is számíthatsz. 
SKORPIÓ: Nem árt, ha nagyobb figyelmet fordítasz az egészségedre. Amennyire lehet,
kerüld a stresszt. Próbálj meg kikapcsolódni, vegyél ki  néhány nap szabadságot. Spor-
tolj, mozogj sokat. Egy séta a friss levegőn csodákra képes. Az evésben fogd vissza ma-
gad, ne feledd: a minőség fontosabb a mennyiségnél. Ha összevissza eszel, komoly prob-
lémáid lehetnek az epéddel, gyomroddal.
NYILAS: A hónap elején a csillagok jó erőnlétről gondoskodnak, a közepe táján egy ki-
csit ugyan lankad a kedved, erőnléted inkább átlagosnak mondható,a harmadik héten
azonban ismét teljes erővel vetheted bele magad a sportolásba. Tegyél azért, hogy meg-
őrizd az egészséged. Az utolsó héten, kissé fogd vissza magad tartalékolj erődből a téli
hónapokra is.
BAK: Érzelmi életed ellentmondásos. Kínzó féltékenység és odaadó hûség között őrlődsz.
Bolondságokra is képes lennél, de ettől megóv a veleszületett tartózkodásod. Kedvesednek
sikeres időszaka van. Kapcsolatotokkal  szemben azonban elfogódott, és hajlamos a túl-
zásokra. A szerelemben soha ne hagyatkozz teljesen a látszatra. Gyermekeddel kap-
csolatosan váratlanul örömteli hírt hallasz.
VÍZÖNTŐ: A következő hetek a pénzügyekkel kapcsolatos tennivalók jegyében telnek,
ideértve mindenféle adót, illetéket, számlát, stb. Ha számonkérés nem is lóg a levegő-
ben, az iratokba való betekintés erejéig készülni lehet hivatalos szervek megkeresésé-
re. Talán egy kifizetetlen parkolási cédula okozza majd a galibát. Egy biztos, nem érde-
mes halogatni a dolgokat, jóindulatú együttmûködéssel hamar túl lehet lépni a prob-
lémán. 
HALAK: Novemberben szebb színben látod a világot, mint eddig. Betegségből gyorsan
gyógyulhatsz, és nincs az a feladat, amelynek ne érnél a végére. Sürgősen megoldást kell
találnod arra, hogy régóta húzódó dolgaidat lezárd. Jelentősebb erőfeszítések nélkül tudsz
szembenézni a nehézségekkel, mert lesz hozzá kellő kitartásod. Engedj meg magadnak
egy kis pihenést, megérdemled! 

Braun Mária

HOROSZKÓP NOVEMBERRE
Egy angol lord nézegeti az autókatalógust és elhatároz-
za, hogy az az autó kell neki, amit a leghosszabb gyártá-
si időre vállalnak, mivel biztos az a legjobb.
Olvassa is, hogy: Porsche - 2 hónap, Ferrari - 6 hónap,
Rolls Royce - 1 év, Trabant - 5 év.
El is határozza, hogy a Trabant kell neki, el is küld egy
megrendelést gyárnak.
A titkárnő azonnal rohan az igazgatóhoz és újságolja:
- Igazgató elvtárs! Egy angol lord rendelt tőlünk kocsit!
Az igazgató azonnal kiadja a feladatot:
- A kocsit azonnal, soron kívül elkészíteni, a legjobb mi-
nőségben, minden extrával felszerelve!
Két hét múlva egy konténerben meg is érkezik a Trabi a
lordhoz. Az kinyittatja a konténert, megnézi, majd így
szól a komornyikjához:
- Ez aztán a német precizitás! Megrendeltem tőlük a ko-
csit és amíg kész nem lesz, elküldték a makettjét!

* * *
Kétéves tengerentúli szolgálat után hazatér a férj, s fele-
ségét egy újszülött társaságában találja az ágyban.
- Melyik szemét barátom volt az? - kérdezi őrjöngve - Biz-
tosan Alex, nem?
- Ugyan, ugyan - tiltakozik sírva az asszony.
- Akkor az a rohadt Steve.
- Dehogy.
- Fogadok, más nem lehetett, csak az a sunyi Brian.
- Nem, drágám. Arra nem is gondolsz, hogy nekem is le-
hetnek barátaim?

* * *
Az újdonsült autótulajdonos mérgesen ront be a kocsi
előző gazdájához:
- Amikor a kocsira alkudoztunk, Ön azt mondta, egyik
ámulatból a másikba fogok esni! És most tessék, be sem
indul a járgány!
- Na látja, ez az első...

* * *
A vendéglőben, a pincér a vendéghez: 
- Uram felakaszthatom a kabátját ?
- Tőlem akár főbe is lőheti. 

* * *
A felháborodott autós az autóalkatrész boltban:
- Uram, Ön nekem azt mondta, hogy ez az akkumulátor
nagyon tartós darab, és az autómba már soha többet
nem kell vennem másikat! Aztán még hat hónapot sem
bírt ki!
- Elnézést kérek, nem gondoltam volna, hogy az autója
kibír még fél évet...

* * *
Ügyvéd beszámol védencének:
- Van egy jó és egy rossz hírem, melyiket mondjam elő-
ször?
- A rosszat, ügyvéd úr.
- Sajnos, a laboreredmény szerint a maga vére megegye-
zik a gyilkosság helyszínén talált vérmintával.
- És mi a jó hír?
- Alacsony a koleszterinszintje.
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