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FOLYTATÓDIK AZ IPA  
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA

A Gazdasági együttműködés erősítése az integrált me-
zőgazdasági árukínálat területén a szerb-magyar határ 
mentén címmel Szabadkán és Szegeden a múlt év novembe-
re óta zajlik az IPA projekt, amelynek megvalósítása azon-
ban nem zökkenőmentes. Többek között erről is beszélt a 
Közlöny olvasóinak Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója.

- A Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együtt-
működési program keretében 
Szabadka és Szeged közösen pá-
lyázott s a megnyert pályázatot 
követően a két város illetve a Sza-
badkai Piacok KKV és a Kiskun-
dorozsmai Nagybani Piac Kft.  
munkálkodik a projekt megva-
lósításán. Maga a projekt meg-
valósítása a tervek szerint zajlik, 
hiszen eddig már megtartottuk 
Szabadkán illetve Szegeden a két 
nyitó konferenciát, szakmai ta-

nácskozásokat tartottunk az élelmiszertermelés különböző 
gyakorlati és jogi vonatkozásairól és a határ mindkét oldalán 
megszerveztük az élelmiszertermelésben tevékenykedő üz-
letemberek, termelők találkozóját, amelyeken az áru határo-
kon át történő mozgásáról esett a legtöbb szó. Időközben fo-
lyik az adatgyűjtés egy az élelmiszertermeléssel kapcsolatos 
elemzés, tanulmány elkészítéséhez, és folynak az előkészü-
letek a vándor termékbemutatók megszervezéséhez Szeged 
környéki illetve szabadkai és Szabadka környéki települése-
ken. A termékbemutatók időpontját rövidesen meghatároz-
zuk, de az már biztos, hogy mind Magyarországon, mind 
pedig nálunk 4-4 egymás követő napon kerül megrendezés-
re a termékbemutató, minden nap más-más településen. A 
magyarországi termelők várhatóan április második felében 
látogatnak el először Bajmokra, Szabadkára, Topolyára és 
Csantavérre. Erre az alkalomra különleges piaci asztalokat 
készíttettünk, amelyeket már le is szállítottunk Szegedre. 
Mindez azt jelenti, hogy a konkrét feladatokat a megbeszélt 
határidőben teljesítjük, ugyanakkor azonban sajnálattal kell 
elmondanom, hogy a projekt pénzügyi támogatása egyelőre 

AZ ÉVES REZERVÁCIÓRÓL
A piaci asztalok bérlőivel javában folyik a szerződéskötés, de csak 

azokkal, akik március 11-ig a választott fizetési módtól függően befi-
zették az éves rezerváció megfelelő részét. Erről Fodor Mátyás, a Sza-
badkai Piacok KKV kereskedelmi és pénzügyi részlegének igazgatója 
a következőket mondta:

- A bérlőkkel és az illetékesekkel folytatott megbeszéléseket kö-
vetően a piaci asztalok nyilvános árlejtés útján történő bérbeadása 

helyett 2002 óta alkalmazzuk az éves 
rezerváció gyakorlatát. Minden év de-
cemberében kiküldjük bérlőinknek azt a 
nyilatkozatot, amelyben a többféle fize-
tési mód közül aláírásukkal választják ki 
azt, amely számukra az éves tervük vagy 
a várható pénzmozgás alapján a legmeg-
felelőbb. Bármelyik felkínált megoldást 
is választják, március 11-ig be kell fizet-
niük az éves rezerváció megfelelő részét 
s a befizetések alapján kötjük meg velük 
a szerződéseket, amelyek 2011. április 
1-től érvényesek a következő 12 hónapra. 

Mi tudjuk jól, hogy a gazdasági körülmények mindenkit sújtanak, 
de a szerződés megkötéséhez a bérlőknek az előírt feltételeket telje-
síteniük kell. Emiatt is kérjük azokat a bérlőinket, akik a Közlöny 
megjelenéséig még nem fizették be az éves rezerváció megfelelő ré-
szét, hogy vegyék fel a kapcsolatot a közvállalat illetékes dolgozóival. 
Az üzlethelyiségek bérlői a közvállalat igazgatóságán kereshetik fel 
Benkó Klárát, míg a piaci asztalok bérlői ezeket a kérdéseket a piacok 
koordinátorával, Janó Alekszandarral beszélhetik meg. Ő minden 
nap megtalálható a piacokon. Ha az érintettek nem fizetik be a szük-
séges részt, április elseje után már nem lesz joguk az általuk korábban 
bérelt piaci asztal használatára, hiszen az éves rezerváció fizetéséről 
szóló nyilatkozat csupán a szándékot tükrözi és nem jelent semmi-
lyen jogviszonyt.

Folytatás a 3. oldalon

JÓVÁHAGYVA AZ ÉVES TERV
Szabadka város Képviselő-testülete alapítóként 2011. febru-

ár 24-én megvitatta a Szabadkai Piacok Kommunális Közvál-
lalat 2011. évi ügyviteli tervét. Az ülésen Bodrogi Béla, a KKV 
igazgatója adott rövid áttekintést a várható gazdasági, gazdálko-
dási körülményekről és ismertette az idei gazdálkodásra vonat-
kozó elképzeléseket.

A város Képviselő-testülete rövid vita után meghozta a Ha-
tározatot, amellyel jóváhagyja a Szabadkai Piacok Kommuná-
lis Közvállalat 2011. évi ügyviteli tervét. A gazdálkodási terv 
szerint az idén az összbevétel várható növekedése éves szinten 
5,58%-ot tesz az előző évi tervhez képest, a most elfogadott ha-
tározat /és a gazdálkodási terv/ értelmében pedig a közvállalat 
csak október 1-jével növelheti a piaci szolgáltatások díját, még-
pedig legfeljebb 5,8 százalékkal. 
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Zöldségfélék 
Bab 150-250 din/kg 
Brokkoli 180-220 din/kg
Burgonya 60-80 din/kg 
Cékla 30-35 din/kg
Csicsóka 50 din/kg 
Fekete retek 50 din/kg
Fiatal tök 180-200 din/kg
Fokhagyma 500-800 din/kg 
Káposzta 50 din/kg
Karalábé 50-80 din/db
Karfiol 180-200 din/kg
Kelbimbó 220-250 din/kg  
Kelkáposzta 100-150 din/kg
Lencse 250 din/kg 
Mángold 80 din/csomó
Paprika 30-120 din/db
Paradicsom 180-200 din/kg 
Paraj 60-100 din/kg
Pasztinák 50 din/kg 
Petrezselyem 25-50 din/cs.
Petrezselyemlevél 20-30 din/cs.
Póréhagyma 30-70 din/db
Sárgarépa 30-60 din/kg 
Savanyú cékla 80-180 din/kg 
Savanyú hagyma 300 din/kg
Savanyú hasáb 60-80 din/kg 
Sav. káposzta 60-80 din/kg
Sav. paprika 100-250 din/kg 
Sav. peperoni 100-200 din/kg 
Sav. uborka 150-250 din/kg 
Sült paprika 150-250 din/kg
Sütőtök 150 din/kg 
Uborka 200 din/kg 
Vöröshagyma 40-60 din/kg 
Zeller 30-60 din/db 
Zöld saláta 25-50 din/fej
Zöldhagyma 40-50 din/cs.

Gyümölcs 
Alma 30-120 din/kg
Földieper 500-700 din/kg
Körte 200 din/kg
Sárgadinnye 200 din/kg
Szőlő 500 din/kg
 
Déligyümölcs 
Ananász 180-200 din/kg
Banán 90-120 din/kg 
Citrom 100 din/kg 
Grapefruit 120 din/kg 
Kivi 150 din/kg 
Mandarin 130 din/kg 
Narancs 80-95 din/kg 

Tejtermékek 
Birkatarhó 180-240 din/l
Házi Mozzarella 550 din/kg
Házi túró 250-300 din/kg
Kaskavál 500 din/kg
Kecskesajt 600 din/kg 
Öntött túró 350-400 din/kg 
Sajtok 400-600 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 400 din/ l 
Vaj 800 din/kg 

Hús és húskészítmények 
Baromfikolbász 320-350 din/kg 
Csirke far-hát 115-120 din/kg 
Csirkecomb 280-320 din/kg 
Csirkehús 240-260 din/kg 
Csirkemáj 320-370 din/kg 
Csirkemell 320-340 din/kg 
Csirkemell cs/n. 420 din/kg 
Csirkeszárny 210-220 din/kg 
Csirkezúza 270-300 din/kg
Gyöngyös 500-550 din/db 

Kacsahús 350-400 din/kg 
Kakashús 250-300 din/kg 
Nyúlhús 360-450 din/kg 
Pulykacomb 500 din/kg 
Pulykahát 200 din/kg 
Pulykahús 380 din/kg 
Pulykamell 600-620 din/kg 
Pulykaszárny 320 din/kg 

Hal 
Adriai durbincs 120 din/kg 
Amur 220 din/kg 
Busa 180 din/kg
Csuka 250 din/kg 
Dévérkeszeg 180 din/kg
Harcsa 450 din/kg
Hekk 280 din/kg 
Kalmárhal 300 din/kg
Lazac 420 din/kg 
Makrahal 195-200 din/kg
Pisztráng 350 din/kg 
Ponty 250-300 din/kg
Süllő 580 din/kg

Vegyes áru 
Ajvár 300 din/üveg 
Aszalt szilva 300-400 din/kg 
Dióbél 800 din/kg 
Füge 400-450 din/kg 
Fűszerpaprika 700-900 din/kg 
Gomba 180-250 din/kg 
Krémes lap 180-200 din/pár 
Mák 480 din/kg 
Mandulabél 800-900 din/kg 
Mazsola 350-500 din/kg 
Méz 350-400 din/kg 
Mogyoróbél 800-1.000 din/kg 
Paradicsomlé 120-130 din/l 
Rétestészta 200 din/kg 

Sütemények 400-600 din/kg 
Tésztafélék 380-400 din/kg 
Tojás 6-12 din/db 
Torta 40-80 din/szelet 

Virágok
Ciklámen 200-350 din/cser. 
Cser. jácint 150-200 din/cserép 
Cserepes virág 100 din/db 
Gerbera 50-100 din/szál
Írisz 70-100 din/szál
Kála 150 din/szál 
Kankalin 100-250 din/cserép
Liliom 200-300 din/szál 
Margaréta 150 din/szál
Rózsa 80-200 din/szál
Szegfű 50-70 din/szál
Tulipán 50-70 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól 

Takarmány
Árpa 26-28 din/kg
Búza 28-30 din/kg
Hereszéna 150-180 din/bála
Köles 55-60 din/kg
Kukorica 20 din/kg
Muhar 80 din/kg
Napraforgó 50-60 din/kg
Olajrepce 70 din/kg
Pattog. való kukorica

70-80 din/kg
Rozsbúza 28 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Szója 50-55 din/kg
Takarmányborsó 80 din/kg
Zab 35 din/kg

/Március 18-i árak/ 

PIACI ÁRAK



3

késik. Függetlenül attól a szerződéstől, amelyet a két nyertes 
város, Szabadka mint vezető partner és Szeged mint projekt 
partner aláírtak, a konkrét megvalósításon dolgozók még 
nem kapták meg a szerződésben szereplő anyagi támoga-
tást. Ezt azért hangsúlyozom, mert a projekt megvalósítása 
előtt számunkra egyértelmű volt, hogy a feladatok egyrészt 
jelentős szellemi potenciál mozgósítását teszik szükségessé, 
ugyanakkor nagy számú résztvevőt kell bevonnunk, ha va-
lóban sikeres munkát szeretnénk végezni, a különböző ren-
dezvények előkészítése és lebonyolítása viszont már konkrét 
anyagi ráfordítást is szükségessé tett és tesz a jövőben is, 
ennek ellentételezése azonban mindeddig még részben sem 
történt meg. Ezt esetünkben Szabadka Város önkormány-
zatának kellett volna megtennie, ez azonban még mindig 
várat magára, s ilyen körülmények között – különösen ha fi-
gyelembe veszsük az általános gazdasági helyzetet – igazán 
érthetővé és érzékelhetővé válnak azok a gondok, amelyek a 
beígért és szerződésben vállalt anyagi támogatás elmaradá-
sából adódnak. Természetesen mi a magunk részéről nem 
engedjük meg, hogy a projekt bedőljön most, amikor a be-
fejező szakaszához érünk, de jó lenne, ha a már befektetett 
eszközöknek legalább egy részét átutalnák cégünknek. A 
projekt előkészítése során tudtuk, hogy az EU-s projektek 
szigorú szabályokhoz kötöttek, mind a megvalósítást, mind 
az elszámolást illetően, tudtuk azt is, hogy az utolsó centig 
mindennel el kell tudnunk számolni, azt is tudtuk, hogy a 
projekt utófinanszírozású, de hogy még a jogos előleget sem 
kapjuk meg még utólag sem, erre azért nem számítottunk.   

Folytatás az 1. oldalról  

A nyugat-balkáni országok piacigazgatóságainak
 belgrádi üléséről (fotó: PiaR)

TEVÉKENY 
SZEREPVÁLLALÁS
A Szabadkai Piacok egyik kezdeményezője volt a 

Szerbiai Piacok Szövetsége megalapításának, és ugyan-
csak tevékeny részt vállalt a szegedi Cserepes-sori Piac, 
a kiskundorozsmai Nagybani Piac Kft. és a Szabadkai 
Piacok KKV Regionális Nemzetközi Együttműködé-
sének a létrehozásában. A rotáció elvét követve rövide-
sen sor kerül a Regionális Nemzetközi Együttműködés 
elnöklői posztján a tisztújításra, amelyet dr. Törökné 
Szántó Katalin, a kiskundorozsmai Nagybani Piac Kft. 
ügyvezető igazgatója vesz át és tölt be az elkövetkező 
egy évben. Ugyancsak tisztújításra készülnek a Szer-
biai Piacok Szövetségében. Az Igazgató Bizottság el-
nöki teendőit Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója látja el. Ebben a szervezetben a tisztújítás 
lapzártakor zajlik, ugyanis március 17-e és 19-e között 
Újvidéken ül össze a Szerbiai Piacok Szövetsége igaz-
gató és felügyelő bizottsága, illetve ekkor tartják meg a 
tisztújító közgyűlést is.

A Szabadkai Piacok KKV emellett részt vesz a Dél-
kelet Európai Regionális és Vidékfejlesztési Állandó 
Munkacsoport által szervezett munkában, amelynek 
célja javítani a térség vállalatainak a versenyképességét 
a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban, mégpe-
dig az élelemminőségi szabványok alkalmazásával és 
az érintett vállalatok hálózatának a kialakításával. A 
térség vállalatai – a közelmúltban megtartott belgrádi 
tanácskozást követően – március 28-án és 29-én Sza-
rajevóban (Bosznia és Hercegovina) találkoznak, azzal 
a céllal, hogy megbeszéléseket folytassanak a nyugat-
balkáni országok piacai és nagybani piacai együttmű-
ködésének formálissá tételéről, az élelembiztonsággal 
kapcsolatos előírások alkalmazásáról, valamint a me-
zőgazdasági és élelmiszeripari termékek forgalmazá-
sának jó gyakorlatáról. A tanácskozás résztvevői emel-
lett ellátogatnak a szarajevói piacokat igazgató közvál-
lalatba és megtekintenek néhány ottani piacot is.  

A termelők is bekapcsolódtak a vitába

Üzletember-találkozó a Népkörben
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Tele voltak virággal a piacok...
Az elmúlt (?) tél, a hideg és a hó mindenkit megviselt, 

árus és vásárló egyaránt unta már a telet. Reméljük a fenti 
képhez hasonlóval már csak a következő télen találkozunk.

...de egyéb ajándékokat is vásárolhattunk.

A VIRÁGVÁSÁRRÓL VÉGRE VÉGE A 
 TÉLNEK (?)

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk

NATAŠA DEMIROVIĆ
(1976–2011)

életének 35. évében váratlanul elhunyt
Nyugodjon békében!

Az idén ugyan elmaradt a virágvásár a Szabadság-téren 
a Szabadkai Piacok KKV szervezésében, de a szabadkai lá-
nyok, asszonyok ezúttal sem maradtak virág nélkül, hiszen 
minden piacon igazán jó volt a kínálat mind vágott, mind 
pedig cserepes virágokból.

A vásárlóerő csökkenése érződött a virágok árain is, 
mivel ezúttal az árusoknak be kellett érniük a szerényebb 
haszonkulccsal is, hiszen a város különböző pontjain ezút-
tal is felütötték táborhelyüket az illegális virágárusok, akik 
természetesen nem fizetik a közterület-használatot, sem az 
egyéb illetékeket, így a piaci árusoknál valamivel olcsóbban 
kínálták portékájukat (és akik természetesen igencsak meg-
orroltak arra, aki fényképezni szerette volna őket).  

AZ IDEI LUDASI VÁSÁROK
 IDŐPONTJAI

A ludasi helyi közösség Közgyűlése meghatározta a 2011. 
évi vásárok időpontját. Eszerint az idén négy vásárt rendeznek 
ebben a faluban. Az idénynyitó április 3-án lesz. A nyár folya-
mán két vásárt tartanak, az elsőt június 5-én, a másodikat pedig 
augusztus 7-én.

A szokásos őszi vásárra október 2-án kerül sor.
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A vöröshagyma-termelőknek gondoskodniuk kell a gyomirtás-
ról, akár dughagymát, akár vöröshagymát termesztenek magvetés-
sel, illetve dughagymából.  Magvetéssel egyaránt termeszthető dug-
hagyma és étkezési hagyma is. Későn kel, általában olyan gyomokkal 
együtt, amelyek a hagymánál gyorsabban nőnek, felhasználva a talaj 
nedvesség- és tápanyag-tartalmát illetve a hagyma légterét is. A per-
metezést el kell végezni a gyom 2-4 leveles 
időszakában, mert utána már túlságosan 
is megerősödnek, és a gyomirtók hatás-
talanok lesznek velük szemben. Mivel a 
magvetéses hagymatermesztés hosszabb 
időt vesz igénybe, a gyomok jelenlététől és 
fajtájától függően többször is szükséges a 
vegyszeres kezelés. 

Vetés után, a hagyma kelése előtt 
gyomirtásra használjunk Pendistop-
ot (Stomp-ot), hektáronként 4-6 literes 
mennyiségben. Ez az alap gyomirtó a 
magvetéses hagymatermesztésben. Jól hat 
a muharfélékre, a disznóparéjra, a libatop-
ra és a vadrepcére, viszont gyenge a hatás-
foka az ambrózia, a csattanó maszlag és a 
bogáncs ellen, ezért a legjobb Fluromarker-rel (Starane-vel) együtt 
használni.

Ahhoz, hogy teljes legyen a hatása, szükséges, hogy a kezeléstől 
számított 7-10 napon belül négyzetméterenként legalább 10-15 liter-
nyi csapadék hulljon.

A hagyma kelését követően hektáronként 0,3 l Goal-t használ-
junk, ha a hagyma egyleveles, a gyomok pedig még eléggé fejletlenek. 
Hektáronként általában 0,5 l Goal-t használnak a hagyma kétleveles 
fejlettségénél. Nem szabad azonban használni a vetést követően, a 
hagyma kikelése előtt, mert fitotoxikus lehet. Amikor a hagyma eléri 
a 3-4 leveles fejlettséget, a gyomok pedig már fejlettebbek, hektáron-
ként 1-1,5 litert kell használni. A Goal nem használható, ha gyakran 
esik az eső, mivel a növényekről lemosódik a leveleken kialakult via-
szos bevonat, s emiatt károsodhat a hagyma.

A Goal eredményesen alkalmazható a muharfélék és más kes-
kenylevelű gyomok ellen, a széles levelűek közül pedig hatásos disz-
nóparéj, libatop, pipacs, a porcsinfélék, vadretek, ebszőlő, tyúkhúr és 
szulák ellen.

A Fluromark (Starane) fontos szer, mivel jól kiegészítik egymást 
a Stomp-pal, mivel hatásos minden olyan gyom ellen, amelyekre a 
Stomp nem hat, vagyis a parlagfű, csattanós maszlag, árvakelésű 

napraforgó, csalán, szulák és más gyomok ellen, viszont nem hatá-
sos a disznóparéj és a libatop ellen, amelyek ellen kiválóan bevált a 
Stomp. Hektáronként 0,8 litert használjunk. A parlagfűvel szemben 
különösen hatásosnak bizonyult hektáronként 1-1,2 l mennyiségben, 
amikor a hagyma 1-2 leveles, a parlagfű pedig 2-4 leveles fázisában 
van.  A parlagfű és a csattanó maszlag ellen a 0,5 l/ha dózis is ele-

gendő lehet. Vegyük azonban figyelembe, 
hogy a parlagfüvet legfeljebb 4 leveles fá-
zisáig vegyszerezzük, mert ha fejlettebb, 
a gyomirtók hatásfoka igencsak leromlik.

A Lontrel az egyetlen gyomirtó, amely 
a hagymásban található aszat ellen alkal-
mazható, de azokat a gyomokat is irtja, 
amelyeket más gyomirtók nem, mint ami-
lyen az árvakelésű napraforgó, a bogáncs, 
a parlagfű, mégpedig hektáronként 0,8-
1,2 l mennyiségben. A Lontrellel kezelt 
területen a gyomirtást követő évben nem 
vethető lucerna, borsó, fejes saláta és sár-
garépa sem.

A vöröshagyma, ha már elérte kétle-
veles fázisát, jól bírja a Stomp-ot, mivel ad-

digra a növények már fejlett gyökérzettel rendelkeznek. Hatásosnak 
bizonyult a későn kelő gyomok, így a muharfélék, a disznóparéj és a 
libatop ellen.

Amennyiben dughagymából termesztünk vöröshagymát, a már 
említett szerek mellett trifluralin alapú készítményeket is használha-
tunk hektáronként 1,5-2 liter mennyiségben, amelyeket 8 centiméter 
mélyre kell a talajba bemunkálnunk. A muharfélék, a disznóparéj, 
a libatop és a tyúkhúr ellen hatásos, a parlagfűvel szemben viszont 
nem.

A dughagyma és a gyomok kikelését követően hektáronként 
1,2-1,8 liter mennyiségű Afalon-nal a széles levelű gyomok jó részét 
kiiktathatjuk, mint pl. a disznóparéjt, a libatopot, az ebszőlőt és a 
parlagfüvet.

Ha vöröshagyma-magot termesztünk őszi ültetéssel, akkor 
ugyancsak használhatók a már említett szerek. A hagyma őszi ülte-
tésekor általában a tyúkhúr üti fel a fejét, amellyel szemben a Linar 
bizonyult hatásosnak.

A vadcirok és a keskenylevelű gyomok ellen Kletox és Agila, illet-
ve más szerek is bevethetők, de legjobb a Kletox, mivel az élelmezés-
egészségügyi ideje mindössze 30 nap.

Dr. Andrija Peić, agronómus   

GYOMIRTÁS A HAGYMÁSBAN

Parlagfű



6

HOROSZKÓP ÁPRILISRA - A KOS HAVA

A csírák a földből, a kagyló biztonságából  minden ellenállást
 legyőzve a fény felé törnek.

Én, a Kos  ismerem a múltat és a jövőt. Megzabolázatlan erő hajt előre. Az élni akarás, a kihí-
vások elfogadása - ezek motiválnak a győzelem felé vezető úton. Minden kihívást bátran foga-
dok, a kudarcok nem törnek le. A dolgok csak addig érdekelnek, amíg azok újak. A türelem és 
a diplomácia számomra távoli fogalmak. Mivel minden energiámat kifelé sugárzom, gyakran 
szenvedek a magánytól és a belső üresség érzésétől.

Szerencseszámom a 9.

KOS: Kiváló formában vagy, most minden megy, mint a karikacsapás. Előre nem várt fordu-
latok jönnek, amelyek érzelmileg megterhelnek majd, de erős vagy, és mindent a helyére 
teszel. Ha régóta költözésen vagy felújításon, átrendezésen gondolkodsz, most itt az alka-
lom. Egy különleges, plátói szerelem van kibontakozóban, ami teljesen felvillanyoz. Ennek 
hatására jobban kimozdulsz, szórakozni mégy majd.

BIKA: Vénusz jótékony hatásával érzelmi életed felpezsdülése mellett segíthet abban is, 
hogy megfontolt döntéseket hozz olyan ügyekben, melyeket eddig halogattál. Saját ma-
gaddal is törődj végre többet, megérdemled a kényeztetést. Pénzügyek terén enyhe javulás 
mutatkozik, így megengedheted magadnak, hogy néhány napos szabadságra menj. A pi-
henés jót tenne, s újult erővel vághatsz bele dolgaid intézésébe. 

IKREK: Tanulás, tanulás, tanulás. Minden mennyiségben és az életed minden területén. Ez 
jellemzi ezt a hónapot. Nagyon tevékeny hónap elé nézel, a munkádban és a hétköznapja-
idban is. Mivel kedveled a kihívásokat, ez boldoggá tesz, de sajnos ki is merít. A párkapcso-
latodban, minden nehezebben és lassan megy, de a hónap végén ennek már nyoma sem 
lesz, szóval nyugalom és kitartás!

RÁK: Figyelj önmagadra, cselekedeteidre, környezeted tagjaira. Április első napjaiban légy 
sokkal körültekintőbb a közlekedés terén! A munkahellyel, karrierrel kapcsolatos változások 
kedvezőek rád nézve, különösen 24-e után. Barátokra, támogatókra számíthatsz. Szívügyek 
terén kellemes időszak várható, de ha túl magasra csap a szenvedély, akkor szükség lehet 
némi higgadtságra.

OROSZLÁN: Tevékenységed hasznos és eredményes. Használj fel minden új értesülést, 
amelyről úgy véled, segítségedre lehet. Fontos az eszmecsere, és a jó humor. Környezeted 
figyelmeztethet, hogy rossz döntést hoztál. Makacsságod most nem célravezető. Kedvesed-
del sokat beszélgetsz a kapcsolatotokról. Mivel feltárjátok egymás előtt vágyaitokat, ponto-
san látjátok, milyen lenne a közös jövőtök.

SZŰZ: Az április sikert ígér. Lendületesen kezded a hónapot, amivel kedvező benyomást te-
szel környezetedre. Hosszú várakozás után lelkesen kezdesz neki egy régóta érlelődő terved-
nek. Pénzügyi szempontból kedvező a hónap, némi extra jövedelemre tehet szert, amivel 
anyagi biztonságot teremthetsz magadnak ám a hónap elején elképzelhető egy rendkívüli 
kiadás. Fordíts nagy figyelmet egészségednek megőrzésére és fizikai erőnlétedre.

MÉRLEG: Egy kellemetlen dolog, ami hosszabb ideje zavar, nem is olyan súlyos, mint ahogy 
képzeled. Észreveszed, hogy valaki be akar rántani egy vitába, amelyben homlokegyenest 
eltérnek a véleményetek.  Gyorsan minden rendbe jön, de tarts mértéket mindenben. A 
hónap utolsó hetében sokan vesznek körül. Meghívás, meghívás hátán, de mindez most 
nem is esik annyira nehezedre.

SKORPIÓ: Csendes, visszavonult időszak ez. Látszólag értelmetlen apróságok miatt is a 
depresszió kerülgethet. Most többször úgy érezheted, semmi sem sikerül. A testedzés ki-
lendíthet most erről a mélypontról. Furcsa módon azonban az öledbe hullik minden, amiről 
már majdnem teljesen lemondtál. A hónap végén találkozhatsz egy olyan emberrel, aki 
teljesen elvarázsol.  

NYILAS: Számítanod kell némi nem várt plusz munkára. A hiányosságokat nem a te figyel-
metlenséged okozta, mégis te vagy az, aki kénytelen mások helyett is vállalni a többletter-
heket. De felejtsd el a kezdeti bosszússágokat, mert remekül helytállsz új feladataid között 
is. Rosszul alszol, talán mert nappal túlpörgeted magad. Kapcsold ki az agyad lefekvés előtt, 
hallgass halk, andalító zenét, olvass.

BAK: Mozgalmasra sikerült az év első három hónapja? Végre lazíthatsz egy kicsit, érzelmek 
terén, munkában és tanulásban is némileg könnyebb heteknek nézel elébe. Az elmúlt há-
rom hónapban felgyülemlett feszültség enyhülni látszik. Pénzügyeid most új alapokra ke-
rülhetnek. Mindemellett megérdemelnél egy kis pihenést, add át magad az élet örömeinek!

VÍZÖNTŐ: Mivel úgy érzed, nem kapod meg a kellő odafigyelést, kevés örömet találsz a 
munkádban. Próbálj felülemelkedni a kicsinyes pozícióharcokon. Hamarosan váratlan és új-
szerű feladatokat kaphatsz. Az ország más vidékein vagy külföldön kutathatsz lehetőségek 
után. Lehet, hogy elutazol meghallgatásokra és beszélgetésekre. Meglátod,  a sötét felhők 
gyorsan elvonulnak.

HALAK: Érdemes igényesnek lenni, főleg az emberi kapcsolatok, szerelem területén. Mun-
kahelyeden több kompromisszumra lehet szükség. Sikerhez vezethet kiváló kommunikációs 
készséged, bátorságod, lendületed, de szerencsére is számíthatsz, valamint barátaid támo-
gatására. Általában kedvezően alakulhatnak a dolgok, rendezheted vitás ügyeid, párkap-
csolatodban feltárhatod érzéseid kedvesed előtt. 

Braun Mária

Egy férfi lihegve rohan be a pályaudvarra, és mérgesen néz 
a távolodó vonat után. 
- Ne mérgelődjön uram! - mondja a vasutas - Maga nem 
lekéste a vonatot, hanem idejében kijött a következőhöz.

***
Az igazoltató rendőr megállít egy autóst: 
- Mi az a sok tőr a kocsijában? - kérdezi tőle. 
- Tudja, artista vagyok. 
- Nem hiszem. Mutasson valamit! - akadékoskodik a 
rendőr. 
Az artista kiszáll, és elkezdi a késeket a levegőbe dobálni. 
Pár perc múlva megáll egy másik autós is, melyben két ba-
rát utazik. Megszólal az egyik: 
- De jó, hogy abbahagytam az ivást. Oda nézz, mit talál-
tak ki a szonda helyett.

***
Az angol, az ír meg a skót elhatározzák, hogy közös vacso-
rát rendeznek. 
- Én hozom a húst! - mondja az angol. 
- Én hozom a tésztát! - szólal meg az ír. 
- Én meg hozom az öcsémet! - kontráz a skót. 

***
A dörzsölt paraszt egy sérelme ügyében ügyvédhez fordul. 
Az meghallgatja, majd így szól: 
- Ezt a pert megnyerjük, az száz százalék! 
Az öreg erre feláll és elindul kifelé. 
- De hova megy bátyám?! 
- Keresek egy másik ügyvédet. Az előbb ugyanis az ellenfe-
lem álláspontját mondtam el.

***
Az újoncok egész nap az ágyú elsütését tanulmányozzák. 
A kiképző a végén megkérdezi: 
- Van valakinek kérdése? 
Erre az egyik kiskatona: 
- Én csak egyet nem értek, hogy van akkora erő abban 
a pici ütőszegben, hogy olyan messzire repítse azt a bazi 
nagy lövedéket?

***
A kezdő pincér a vendégnek: 
- Tessék, itt a pacal és a korsó sör. 
- Elnézést, de én nem ezt kértem, ezt a szomszéd asztalnál 
ülő úr kérte. 
- Akkor gyorsan cseréljenek helyet!

***
Egy golfozót kórházba visz a mentő, mert torkán akadt 
egy golflabda. A férfi élet-halál között van, próbálják a 
torkából kivenni a labdát. A kórház folyosóján egy ideges 
férfi várakozik, szintén golfozó. A nővér megszólítja: 
- Önnek rokona a beteg? 
- Nem, az enyém a labda.

***
Idősebb Partizan-szurkoló készülődik az esti meccsre. A 
felsége nézi, amint férje csupa fekete-fehérbe öltözik. Egy-
szer csak megszólal: 
- Apukám, ahogy elnézlek, te jobban szereted a Partizánt, 
mint engem. 
- Anyukám, ahogy elnézlek, lassan már a Crvena Zvezdát 
is!

***
Bemegy a cowboy a kocsmába és kér egy whiskyt. Csende-
sen iszogatja, hozzá pedig gyönyörű, tökéletes karikákat 
ereget a szivarjából. Egyszer csak egy nagydarab indián 
kocogtatja meg a vállát: 
- Ide figyelj sápadt arcú, nagy bajban leszel, ha azonnal 
nem hagyod abba az anyázást!

Viccözön


