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Folytatás a 2. oldalon

XI. évfolyam • 8. szám • 2011. augusztus 19.
Ingyenes példány

VÁSÁRNYITÁS AUGUSZTUS 24-ÉN!

A nemzetközi vásárra a belépés díjtalan! A látogatók számára így is szerveznek nyereményjátékot, amelynek főnyereménye 
egy melegvizes kazán. Sorsolás a vásár utolsó napján, augusztus 27-én 15.00 órakor.

Az V. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár programja megtalálható a Közlöny 4. és 5. oldalán.

A VÁSÁR A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN
Szabadkára mind gyakrabban látogatnak külföldi cégek képvi-

selői, érdeklődve a befektetési lehetőségek iránt. Épp ezért egyál-
talán nem mindegy, hogy milyen kép alakul ki a városról, gazda-
ságáról, a kedvező benyomások kialakításában pedig a vásárnak is 
rendkívül nagy a szerepe - nyilatkozta a Közlönynek Karai László, a 
szabadkai Városi Tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja.

- Természetes tehát, hogy a város támogatja a vásár megrende-
zését, az aláírt védnöki szerződéssel ösz-
szhangban a vásár szükségleteire már át 
is utaltunk bizonyos összeget. Szabadka 
szeretne eleget tenni az idelátogató be-
fektetők összes igényének, ahhoz pedig, 
hogy idevonzzuk mind a hazai, mind 
pedig a külföldi befektetőket, megfelelő 
körülményeket kell kialakítanunk mű-
ködésükhöz, ügyvitelükhöz egyaránt. 
Ez pedig azt is jelenti, hogy nem csupán 
a megfelelő földterületet és infrastruk-
túrát kell biztosítanunk, hanem ked-
vezményeket is, hogy a befektetőknek 

kifizetődő legyen Szabadkán invesztálniuk. Felmerülhet a kérdés, 
hogy a város miért mond le az őt megillető eszközök egy részéről, 
amelyek a költségvetésbe kerülnének, akkor, amikor számos szük-
séglet kielégítésére a költségvetésben nincs elég pénz. Ez a város 
hosszú távú gondolkodását tükrözi, mert ha jönnek a befektetők, 
kiépítik kisebb vagy nagyobb üzemeiket, a térség embereit foglal-
koztatják, azok az emberek fizetést kapnak, a fizetés, a jövedelem, a 
nyereség után fizetni kell az adókat és a járulékokat, ami a költség-
vetésbe jut, s ezekből az eszközökből azután pénzt lehet biztosítani 
a közösségben más területek fejlesztésére. Ez az egyik oka annak, 
amiért az V. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár szakmai 
programja keretében augusztus 25-én előadást tartott a befekte-
tőknek nyújtandó könnyítésekről, ha a gazdaságba ruháznak be. A 
vásár egészen biztosan nagy számú üzletembert, vállalkozót vonz 
majd ide Szerbiából, Magyarországról, Horvátországból, akik meg-
ismerkednek majd az itteni gazdaság eredményeivel, vívmányaival, 
megismerkedhetnek a gazdálkodási, gazdasági környezettel, amely 
a szabadkai cégek partnereit várja. Ez pedig kedvező hatással lehet 
az üzletkötésre, a város iránti érdeklődésre, mindez együttvéve pe-
dig Szabadka egészének a fejlődését szolgálja.  

IMPOZÁNS HORVÁT RÉSZVÉTEL
Az V. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron, amelyet 

augusztus 24-e és 27-e között rendeznek meg Szabadkán, im-
pozáns számban mutatkoznak be a 
horvátországi vállalatok. A Közlöny 
olvasói számára erről Ljerka Alaj-
beg asszony, a Horvát Köztársaság 
szabadkai főkonzulja a következőket 
mondta:

- A tavalyi vásár alkalmával be-
jelentettük, hogy Horvátországból a 
vállalatok minden korábbinál szer-
vezettebben és sokoldalúbban mu-
tatkoznak be a szabadkai vásáron. 
Noha nem mondhatjuk, hogy Hor-
vátország hivatalosan is a szabadkai 

gazdasági rendezvény partnerországa, a magunk részéről min-
dent megtettünk, hogy vállalataink figyelemre méltó módon 
képviseljék országunkat. És hogy ez így van, azt a Horvát Gaz-
dasági Kamara egységes standján megjelenő vállalatok száma is 
bizonyítja.  Köszönettel tartozunk az eszéki Megyei Gazdasági 
Kamarának, amely a potenciális kiállítók megnyerésében illetve 
szabadkai bemutatkozásuk megszervezésében magára vállalta a 
munka oroszlánrészét.  A szabadkai vásáron megjelenő válla-
latok összetételét elemezve megállapíthatjuk, hogy többségük a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatból van, de más gazda-
sági ágazatok is képviseltetik majd magukat. 

- Több okból is fontosnak tartjuk a horvát vállalatok vásári 
részvételét, de szeretném kiemelni, hogy ez a két ország együtt-
működésének más területeit is érinti. Szerbiában, és különösen 
Szabadkán jelentős horvát kisebbségi közösség létezik, amelynek 
szavatolják a kultúrával, nyelvhasználattal, tájékoztatással és ok-
tatással kapcsolatos alapvető jogokat. Az államoknak azonban 
sohasem lesz elég pénzük, hogy a kisebbségi közösségek összes 
szükségletét kielégítsék, ezért ebben támogatásra van szükségük 
a gazdaság részéről is. Emiatt is vagyunk érdekeltek a gazdasá-
gi együttműködés fejlesztésében, amely korábban magas szintű 
volt, ám a mindenki számára ismert okok miatt jelentősen visz-
szaesett. 
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Folytatás az 1. oldalról  

Ennek ellenére még mindig működnek a kapcsolatok a kü-
lönböző cégek képviselői között és mind jobb a megyei kamará-
ink, elsősorban az eszéki és a szabadkai illetve zombori gazda-
sági kamarák közötti együttműködés. Horvátország és Szerbia 
gazdaságai jól kiegészítik egymást, fennállnak a kölcsönös érde-
kek, az együttműködés, az üzletkötés iránti igény, de a társada-
lom egy részében még jelen vannak a múlt maradványai, ami 
néha megnehezíti az együttműködést. Elégedetten emelem ki, 
hogy Horvátország és Szerbia között állami szinten mind job-
bak a kapcsolatok, gyakoriak a találkozások a horvát és a szerb 
államfő, Ivo Josipović és Boris Tadić elnök urak között, kiváló 
az együttműködés a minisztériumok között, számos államközi 
megállapodást írtak alá, a két ország együttműködik a bűnül-
dözés terén, és mégis, a társadalom egyes részeiben ellenségesen 
viszonyulnak a horvátokhoz, egyesek még mindig nehezen fo-
gadják el őket.  

- A gazdaságban nem ez a helyzet. Mindenki érdekelt az 
együttműködés, az egyik ország vállalatai termékeinek a má-
sik országban történő értékesítése iránt és viszont, s épp ennek 
köszönhetően Szabadkán a tavalyinál harmadával több vállalat 
vesz részt a vásáron. Többek között a Horvát Mezőgazdasági 
Minisztérium és a Horvát Gazdasági Kamara pénzügyi támo-
gatásának köszönhetően mintegy 50 vállalat jön Szabadkára. 
Megjelenésük mindenképpen figyelemre méltó lesz, függetlenül 
attól, hogy a cégeknek nem lesznek saját standjaik, nem lesz kiál-
lítva minden termékük, de eljönnek a cégek és a gazdasági kama-
rák képviselői, vagyis módjukban áll majd üzleti, de személyes 
kapcsolatokat is kialakítani. Őszintén remélem, hogy minden-
ki maximálisan kihasználja majd a vásárt új üzleti kapcsolatok 
kialakítására, hiszen ez iránt kölcsönös a szándék és az igény. 
Hadd említsem csak a turizmust. Mi a tengermelléken a turistá-
kat drága, nyugatról behozott élelmiszerekkel tápláljuk. Sokkal 
közelebb hozzánk vannak termékek, amely biológiailag is érté-
kesebbek annál, amit máshonnan importálunk, hát kár lenne ezt 
nem kihasználni. Ez előnyös lenne nem csak a horvát, hanem a 
szerbiai, vajdasági és szabadkai vállalatok számára is.    

A tavalyi megnyitó díszvendégei

A Magyar-Szerb Kereskedelmi 
és Iparkamaráról

Az V. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár ideje alatt a 
Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara külön szakmai nap 
keretében szervez tanácskozást a magyarországi és a szerbiai épí-
tőipar kilábalási lehetőségeiről, de valószínűleg a kamara igyek-
szik a vásárt a tagság gyarapítására, a kereskedelmi és termelői 
kapcsolatok további elmélyítésére kihasználni. Jójárt Miklóst, a 
Kamara ügyvezető alelnökét kértük meg arra, hogy röviden mu-
tassa be ezt a viszonylag fiatal szervezetet.

- Kamaránk 2009-ben jött létre, ma már 42 tagot számlá-
lunk, Központunk Szegeden székel, Budapesten, Kecskeméten, 

Szegeden, Szabadkán, Újvidéken, 
Kikindán, Zomborban és Nagy-
becskereken komoly kamarai kap-
csolati háttérrel, Szabadkán és Új-
vidéken pedig képviseleti irodával 
is rendelkezünk.

Magyarország, Szerbia illetve 
a Vajdaság vonatkozásában igyek-
szünk „helyzetbe hozni” a kis- és 
közepes vállalatok, vállalkozások 
minél szélesebb körét, mégpedig 
az érintett cégek érdeklődési köré-
nek megfelelően, rendezvényeink, 
kapcsolataink, szolgáltatásaink ré-
vén. Természetesen alapjában véve 

tagjainkat igyekszünk kiszolgálni, de minden – magyarországi 
illetve szerbiai bejegyzésű - cég és érdeklődő felé is nyitottak va-
gyunk.

Milyen a kamarai rendezvények látogatottsága, visszhang-
ja?

- Rendezvényeink igen látogatottak, ami természetes, hiszen 
igyekszünk mindig konkrét, aktuális kérdésekkel foglalkozni. 
Hasonlóan jó látogatottságot várunk az augusztus 26-i tanács-
kozástól, amelyet a HITA-val (Nemzeti Külgazdasági Hivatal) 
közösen szerveztünk a Szabadkai Körzeti Kamara és Szabadka 
Város Önkormányzatának támogatásával. Ennek témája A Ma-
gyar-szerb építőipar a kilábalás küszöbén. Terveink szerint eb-
ből az alkalomból 6 új belépő tagot is be fogunk mutatni.

Milyen mértékben tudnak eleget tenni az Önökhöz fordu-
ló vállalatok igényeinek, adva van ehhez a szükséges emberi és 
technikai hátér?

- Szerintem a kis- és közepes vállalatok szakmai, üzleti, jogi 
és, piaci kérdéseinek kezelésére felkészült a Magyar-Szerb Keres-
kedelmi és Iparkamara. Felépült az ehhez kapcsolódó hálózat, 
amely folyamatosan bővül, hiszen ebben segítségünkre vannak 
a hazai és szerbiai kamarák, önkormányzatok, saját képviseletek, 
tagjaink, akik szakmai tanácsokat is tudnak adni, külső partne-
rek, stb.

Említette, hogy a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkama-
ra minden érdeklődő számára nyitott. Ez konkrétan mit jelent?

Azt, hogy bárki megkereshet bennünket. Akár ennek a ri-
portnak az elolvasását követően is, ha felkeltettük bárkinek az 
érdeklődését munkánk, lehetőségeink, szolgáltatásaink iránt, 
magyar és szerb nyelven is részletes információkat találhat a 
www.mszkik.hu honlapon.. A jelentkezéseket, kérdéseket az 
info@mszkik.hu e-mail címen vagy a +36-70-452-22-33 tele-
fonszámon várjuk, ahol további információkat kaphat aktuális 
híreinkről, üzleti ajánlatainkról, folyamatban levő tevékenysége-
inkről és a tagság adta lehetőségekről. Persze minderről szemé-
lyes találkozók révén is tájékoztatjuk az érdeklődőket - mindez 
pedig azt bizonyítja, hogy tényleg nyitottak vagyunk minden 
érdeklődő irányában. 
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PIACI ÁRAKFOKHAGYMAFESZTIVÁL, 
FALUNAP ÉS VÁSÁR LUDASON

A legkisebb ludasiak szüleikkel

A helyi közösség szervezésében augusztus 6-án és 7-én 
rendezték meg az immár 10. Fokhagymafesztivált és a 15. fa-
lunapot.

A Fokhagymafesztivált ezúttal is Engi Gábor nyitotta meg, 
majd pedig Aladics Tibor, a helyi közösség közgyűlésének el-
nöke köszöntötte az egybegyűlteket, és köszönte meg mind-
azok áldozatos munkáját, akik támogatásukkal, tevékeny rész-
vételükkel lehetővé tették az ünnepi esemény megszervezését. 
A ludasiakat köszöntötte Maglai Jenő, a VMSZ szabadkai 
városi szervezetének az elnöke, Horváth Roland, Érsekhalma 
polgármestere valamint Rontó János, a szlovákiai Nagyida 
képviselője is.

A hagyományoknak megfelelően a helyi közösség ezúttal 
is megjutalmazta azt a kilenc ludasi újszülöttet, akik az elmúlt 
egy év alatt jöttek a világra, majd pedig - ugyancsak a hagyo-
mányokhoz híven - a helybeli Ludas Matyi Művelődési Egye-
sület tagjai szórakoztatták a közönséget néptánccal, népdalok-
kal, modern tánccal. 

Dobai István ludasi plébános megáldotta a jelenlevőket és 
az idei termést, amely a fokhagyma esetében jónak mondható, 
a termelők elégedettek lehetnek a hozamokkal és a minőséggel 
is, s egyelőre úgy tűnik, hogy a felvásárlási illetve a piacon el-
érhető ár miatt sincs okuk a panaszra a fokhagyma-termelők-
nek. Mint azt a helybeli termelők is hangsúlyozták, a vásárlók 
mind nagyobb része részesíti előnyben az itteni termést: minő-
ségében, beltartalmában messze felülmúlja a kínai behozatali 
fokhagymát, így egyelőre az értékesítés sem ütközik nagyobb 
akadályokba.

A Fokhagymafesztiválon ezúttal is megjutalmazták a leg-
jobb termelőket: az első helyen Szakács Julianna, a másodikon 
Csömöre Mária, a harmadikon pedig Varga Mihály végzett. 
Ezúttal a színpadról betegsége miatt hiányzott Szalai Emília, 
a legidősebb fokhagyma-termelő, akit a faluban nagy tisztelet 
övez, s aki ezt a megkülönböztetett figyelmet levélben köszön-
te meg, amelyet az ünnepi műsor végén olvastak fel. 

Egyúttal bejelentették, hogy a ludasi lovas napokat vala-
mint a Ludasok hagyományos találkozóját az idén szeptember 
24-én és 25-én tartják meg.

Azt pedig csak úgy mellékesen jegyezzük meg, hogy a 
szombati falunapi utcabált követően vasárnap igencsak gyér 
látogatottság mellett tartották meg a szokásos vásárt.

Zöldségféle 
Bab 150-400 din/kg
Brokkoli 20-100 din/db
Burgonya 15-30 din/kg
Cékla 50-80 din/kg
Cornichon uborka 40-80 din/kg
Csemegekukorica 5-15 din/db
Fokhagyma 250-400 din/kg
Fokhagyma 50-100 din/csomó
Kapor 10-30 din/csomó
Káposzta 20 din/kg
Karalábé 20-40 din/db
Karfiol 30-40 din/kg
Kelkáposzta 50-70 din/db
Lila hagyma 60-80 din/csomó
Lilakáposzta 60-80 din/kg 
Mángold 20-50 din/csomó
Padlizsán 30-70 din/kg
Paprika 2-10 din/db
Paprika 80-120 din/kg
Paradicsom 15-30 din/kg
Paraj 100-120 din/kg
Petrezselyem 10-50 din/csomó
Petrezselyemlevél 10-20 din/cs.
Póréhagyma 30-50 din/db
Sárgarépa 50 din/kg
Torma 50 din/db
Tök 40-50 din/kg
Uborka 30-50 din/kg 
Vöröshagyma 25-40 din/kg
Zeller 30-60 din/db
Zellerlevél 20-30 din/csomó
Zöldsaláta 40-60 din/fej
Gyümölcs
Alma 20-100 din/kg
Görögdinnye 20 din/kg
Körte 60-150 din/kg
Málna 300-400 din/kg
Nectarin 20-60 din/kg
Őszibarack 20-50 din/kg
Sárgadinnye 30-35 din/kg
Szeder 200-400 din/kg
Szilva 20-40 din/kg 
Szőlő 80-140 din/kg
Déligyümölcs
Banán 80 din/kg
Citrom 140 din/kg  
Grapefruit 160 din/kg 
Narancs 130 din/kg 
Tejtermékek 
Birkatarhó 200-240 din/l
Főzött túró 360 din/kg
Házi Mozzarella 550 din/kg
Házi túró 280-300 din/kg

Kaskavál 500 din/kg
Kecskesajt 800 din/kg
Öntött túró 380-400 din/kg 
Sajtok 350-600 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 400-450 din/l
Vaj 700-800 din/kg 
Zlatibori tejszínsajt 700 din/kg
Zombori túró 700 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-90 din/kg 
Csirkecomb 285-310 din/kg 
Csirkehús 225-230 din/kg 
Csirkeláb 50-60 din/kg
Csirkemáj 280-330 din/kg 
Csirkemell 310 din/kg 
Csirkemell cs/n. 410 din/kg 
Csirkeszárny 190-200 din/kg 
Csirkezúza 210-230 din/kg
Gyöngytyúk 550 din/db
Kacsahús 350-450 din/kg
Kakas 260-280 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg 
Pulyka mell 620-650 din/kg 
Pulykacomb 480 din/kg
Pulykahát 200 din/kg 
Pulykahús 400 din/kg 
Pulykaszárny 320 din/kg 
Tyúkhús 260 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 110-135 din/kg
Amur 240 din/kg
Busa 195 din/kg
Csuka 270 din/kg
Dévérkeszeg 180 din/kg 
Harcsa – filé /mélyh. / 295-320 

din/kg
Harcsa 490 din/kg
Hekk 280-300 din/kg
Hekk filé 370-400 din/kg 
Kalmárhal 300-370 din/kg 
Kárász 120 din/kg
Kecsege 690 din/kg
Lazac 420 din/kg 
Makrahal 250 din/kg
Pisztráng 380 din/kg 
Ponty - füstölt 650 din/kg
Ponty 290-310 din/kg
Süllő 650 din/kg

/Aug. 13-i árak/
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AZ V. NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI VÁSÁR
PROGRAMJA 

2011. augusztus 24-27. 

2011. 08. 24., SZERDA
Időpont Helyszín Rendezvény neve Előadó

10:00 Sportcsarnok A vendégek érkezése, 
közben a Garden Quartett muzsikál

11:00 Sportcsarnok
Megnyitóünnepség

A vásár megtekintése 
a Juhász zenekar zenei kíséretével

- Bojan Pajtić, Vajdaság AT Kormányának elnöke
- Pásztor István tartományi gazdasági titkár, VAT,   
  Tartományi Gazdasági Titkárság
- Miloš Bugarin, a Szerb Gazdasági Kamara elnöke, 
- Saša Vučinić, Szabadka Város polgármestere 
- Dr. Becsey Zsolt, Külgazdaságért Felelős 
  Államtitkár, Magyar Köztársaság  
- Josip Čobanković, a Horvát Köztársaság 
  Kormányának alelnöke
- Korsós Tamás főkonzul, Magyar Köztársaság 
  Szabadkai Főkonzulátusa
- Ljerka Alajbeg, főkonzul, Horvát Köztársaság  
  Szabadkai Főkonzulátusa

12:00 Sportcsarnok
Press Központ Állófogadás a VIP vendégek tiszteletére

14:00 Sportcsarnok
Press Központ

A kis exportőrök határon átnyúló 
innovatív hálózata - CB NET - a projekt 

bemutatása

Violeta Mrdaković - a szabadkai Szabadegyetem 
Projektmenedzsment Központjának koordinátora

2011. 08. 25., CSÜTÖRTÖK 
Időpont Helyszín Rendezvény neve Előadó

Szabadkai Üzleti Inkubátor - BIS

11:00 Sportcsarnok
Press Központ

-„Könnyítések a gazdasági befektetések 
esetén“

-„Az Inkubátor fejlődési irányai“

-„A 2011-2020 közötti fejlődés 
lehetőségei“

-„Projekt-javaslatok írása“

-„Az ügyviteli folyamatok irányítása - a 
vállalat hatékonyságának előfeltétele“

- Karai László, a Városi Tanács gazdasági ügyekkel 
  megbízott tagja 

- Msc. Ződi Ildikó, a Szabadkai Üzleti Inkubátor 
  igazgatója
- Szecsei Mihály, a Stratégiai Tervezési Tanács tagja

- Dr. Nenad Ivanišević – a Gerontológiai Központ 
  igazgatója
- Dr. Esad Ahmetagić – a szabadkai Közgazdasági 
  Kar rendes tanára

13:30-15:00 Sportcsarnok
Press Központ

Az Agrobanka a gazdaság és a lakosság 
szolgálatában

 Veselin Stanković - Agrobanka Rt.
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2011. 08. 26., PÉNTEK
Időpont Helyszín Rendezvény neve Előadó

10:00-15:00 35-ös stand EU Fogyasztóvédelmi Nap – kiadványok, 
transzparensek, totó, ajándékok

A NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, 
Magyarország, Nemzetközi és Civil Kapcsolatok 
Főosztálya) szervezésében

10:40 Városháza
Díszterem

MSZKIK és a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) szervezésében, a Szabadkai Regionális 
Gazdasági Kamara közreműködésével:

„A magyar és a szerb építőipar, a kilábalás küszöbén”

10:40 Regisztráció 
Az 1. plenáris ülés moderátora: Dr. Rácz Gábor főosztályvezető, Nemzeti Külgazdasági Hivatal 
(Hungarian Investment and Trade Agency – HITA), Kommunikációs és Rendezvényszervezési Főosztály 

11:00 Megnyitó – Szabadka Város Önkormányzata részéről

11:10 Köszöntők:

- Magyar Szerb Kereskedelmi és Iparkamara részéről
- HITA (Nemzeti Külgazdasági Hivatal Budapest) 
  részéről
- Szabadkai Regionális Kamara részéről

11:30 „Szerbia építőipara 2011. II. félévében“ 
- áttekintő előadás -

 - Goran Rodić, Szerb Gazdasági Kamara,  
   építőipari ágazati titkár

11:50
„Az építőipar helyzete Magyarországon 

- a HITA szerepe az építőipari ágazat 
kivitelének fejlesztésében ”

- Zemnicski Nándor, főtanácsadó, építőipari 
  konzultáns

12:10 Kávészünet, sajtótájékoztatók
12:30 A 2. plenáris ülés moderátora: Kaszás Anikó alelnök, Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara

12:30

Az ÉMI - Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Kft. Budapest 

- gyakorlati tanácsai az Európai Piaci 
megjelenéshez

Előadó: Nyíri Szabolcs okl. építőmérnök 

12:45 FERROÉP Zrt Szeged előadása - Nemesi Pál: elnök-vezérigazgató
13:00 Keramika Kanizsa Plus Kft., építőanyag-

gyár
- Đorđe Širadović, vezérigazgató

13:15 Pénzügyi garanciák és lehetőségek a 
szomszédos országokban az építőipar 

területén – UniCredit Bank

- Zanóc László, regionális igazgató

13:20 Vegyes kamarába (MSZKIK) történő 
belépések ünnepélyes aláírása

Zárszó, állófogadás
Jugoszláviai Magyar Mérnökök 
és Épitészek Egyesülete (JUMMÉE)

11:00-12:00
Sportcsarnok
Press Központ

„Iparvédelmi és szerzői jog, valamint 
gyakorlati alkalmazása a Szegedi 

Tudományegyetem technológiai transzfer 
tevékenységében”

Polyák Balázs, Technológiai transzfer menedzser
SZTE Kutatásfejlesztési és innovációs igazgatóság, 
Technológiai Transzfer Iroda - Szeged

12:00-13:00 Sportcsarnok
Press Központ „A szabadalmak védelmének jelentősége“

Danijela Zlatić-Šutić önálló tanácsos,
a Szellemi Tulajdon Hivatalának Képzési és 
Tájékoztatási Központja

16:30-17:30 Sportcsarnok  
Szinpad Divatrevü Lányi Ernő IME – Iparosok klubja

2011. 08. 27., SZOMBAT

Időpont Helyszín Rendezvény neve

14:00 Sportcsarnok A köszönőlevelek átnyújtása és a Legszebb Stand cím nyertesének kihirdetése

15:00 Sportcsarnok A látogatók számára szervezett nyereményjáték sorsolása és a nyeremények átadása

18:00 Sportcsarnok A vásár zárása

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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Viccözön
Egy idős bácsit vizsgál az orvos 
- Maga kitűnő egészségnek örvend, semmi baja sincs. Van 
valami kérdése? 
- Van, doktor úr. Amikor lefekszem a feleségemmel, nagyon me-
legem van és izzadok, és amikor megismételjük a dolgot, akkor 
meg fázom és ráz a hideg. 
Az orvos a feleséget is megvizsgálja, ő is egészséges. Elmeséli neki, 
hogy a férjének milyen furcsa problémája van, erre a néni így 
felel 
- Ó, a vén bolond! Hát ez azért van, mert az első alkalom július-
ban van, a második meg decemberben!

***
Megkérdeztem a nejemet, mit szeretne a születésnapjára. Azt 
mondta, legyen piros és 3 másodperc alatt gyorsuljon 0-ról 100-
ra. Vettem neki egy piros fürdőszobamérleget. Azóta nem áll 
velem szóba. 

***
Három kissé kapatos haver lődörög az utcán, és beszélget. 
- Hallottátok, hogy szeptemberben 40 fok lesz? - szólal meg az 
első. 
- Én azt hallottam, hogy havazni fog - mondja a második. 
- A fenébe is! - hördül fel a harmadik - Ki fog 40 fokban havat 
lapátolni? 

***
A kígyó veszélyes állat, mert harap, de a takarítónő még veszélye-
sebb, mert ő Maris .. 

***
- Hogyan lehet megkülönböztetni a lovat a tehéntől? 
- Egymás mellé állítjuk őket, és amelyik a tehén mellett áll, az a 
ló.

***
Házaspár beszélget:
- Mit fogsz csinálni, ha meghalok? 
- Elengedem a nyakad! 

***
Pista elmegy egy barátjához vendégségbe. Belép az ajtón,és 
egyböl belerúg egy nagyot a vendéglátója kutyájába. A barátja 
elámul:
- Magadnál vagy? 
- Nem. Nálatok. 

***
Vadászok beszélgetnek 
- Képzeld, én lőttem egy szarvast! - mondja az egyik. 
- Én egy vaddisznót! - büszkélkedik a másik. 
- Én meg egy nenenét! - mondja a harmadik. 
- Az meg milyen jószág? - kérdi a másik kettő. 
- Ráfogtam a puskámat, ő meg azt mondta, nenene! 

***
Két jegesmedve megy a sivatagban: 
- De nagy lehet a jég alatta! - mondja az egyik. 
-  Miért? - kérdi a másik. 
- Mert hogy ilyen vastagon felszórták homokkal. 

***
A székely és a fia polipot fogtak az erdőben:
- Hát, hallod fiam, nekem az a gyanúm, hogy mink aztán jól 
eltévedtünk!

***
Csöngetnek. A tulaj ajtót nyit. A küszöbön egy kicsike halál áll. 
Úgy húsz centi az egész, de minden stimmel: csuklya, kasza, 
csontváz.  
- Jaj, istenem, jaj-jaj!  
- Nem kell megijedni - mondja a kis halál. - A tengerimalacért 
jöttem.  

HOROSZKÓP
SZŰZ HAVA

Eljött a betakarítás ideje. A természetes kiválasztódás rendet akar terem-
teni a bőségben. A cél el lett érve.
Én elemzek. Erősségeim közé tartoznak a gyakorlatias dolgok. Az anyagi értékeket mindig 
fontosabbnak tartom, mint a lelkieket. A világhoz való alkalmazkodásom az ész és az in-
telligencia segítségével valósul meg. Bárhol, ahol káoszt látok, igyekszek rendet teremteni. 
Életem a munka. Gyorsan felismerem a dolgok lényegét. Minden törekvésem a gyakorlatias-
ságra és a hasznosságra irányul. A tisztaság és a higiénia létfontosságú számomra.
Szerencseszámom az 5. 
KOS: Ebben az időszakban legyél egy kicsit lazább, mint amilyen általában vagy. Szeretsz 
a biztonságra törekedni, ezért általában határozottan és gyorsan cselekszel, ha valami 
újdonságról van szó. Most azonban itt az ideje, hogy pároddal együtt sokkal lazább légy, 
kiránduljatok, jöjjetek-menjetek. Jót tesz az is, ha barátaikat keresik fel, vagy velük talál-
tok ki közös programot. A lényeg, hogy együtt töltsétek az estéket.
BIKA: Ha egyedülálló vagy, hagyd, hogy szép lassan hódítsanak meg, de ha párkapcso-
latban élsz, akkor maradj meg az ártatlan flörtnél és ábrándozásnál, mert nincs még itt 
a változtatás ideje.  Felélénkülhet a társasági életed, sok izgalmas program vár majd, sőt 
valaki szemet is vet majd rád, de mivel te nem úgy tekintesz rá, mint lehetséges partner-
re, a dolog megmarad köztetek barátságnak. 
IKREK: Ez a hónap kicsalogat a kényelmes otthonodból, társasági életed felélénkül. 
Szeptember 15-től újra felmerülnek a régebbi elkezdett ügyek, amelyek most sikerrel 
járhatnak, amennyiben képes vagy megszabadulni kételyeidtől, kétségeidtől. A hónap 
közepétől jobb, ha kezdeményezel azokban a dolgokban, amelyeket már elveszettnek 
hittél. A hónap utolsó két hetében visszaáll a régóta áhított egyensúly.
RÁK: Itt az ideje az önértékelésnek, rossz szokásaidról való lemondásnak. Légy a szokott-
nál is türelmesebb önmagaddal és környezeteddel egyaránt. Ha nem megy minden úgy, 
mint a karikacsapás, attól még ne érezd azt, hogy a szerencséd elhagyott. Családi kap-
csolataidban vita, kellemetlenség adódhat, így érzelmi életed nem lesz nyugodt. A hónap 
második felében anyagi segítséget kaphatsz céljaid eléréséhez.
OROSZLÁN: Szeptembert tiszta szívvel köszöntsd; végre anyagilag rendezed a helyzete-
det, pénzügyi szintjeid harmonizálódnak. Költözéssel kapcsolatos tennivalók érinthetnek 
ebben az esztendőben, és ez a hónap ingatlan területén még mindig tartogat kellemes 
meglepetést. Párkapcsolati zűrzavarok szűnnek meg végre, a hónap második felétől be-
költözik az otthonodba a harmónia és a szeretet. 
SZŰZ: Igen szép napok várnak most rád. Semmi se tudja elvenni a kedvedet, mindennek 
kimondottan örülni tudsz, hiszen tervezheted a születésnapi bulidat. Már előre élvezed 
a jó társaságot, a vidám hangulatot. Párkapcsolatodban is minden rendben lesz, kimon-
dottan harmonikus, kellemes, szeretetteljes napok várnak rád. Bárhogy is nézem, semmi 
rosszat sem tudok előre jelezni, így hát élvezd ki a napokat, amennyire csak tudod.
MÉRLEG: Kisebb munkahelyi zűr várható, ráébredsz dolgokra, amelyek eddig is a sze-
med előtt voltak, de nem voltál hajlandó foglalkozni velük. Most viszont kénytelen le-
szel szembenézni egy munkatársad valódi jellemével. Pénzügyeid most nem lesznek túl 
rózsásak, de a pillanatnyi zavartól még nem dől össze a világ. Szerelmi téren azonban 
meglepően jól alakulhat az életed, boldog és kiegyensúlyozott időszak áll előtted. 
SKORPIÓ: Egyesek úgy hazudnak neked, mint a vízfolyás. Ha még nem éltél vitázó tehet-
ségeddel, tárd fel rejtett képességeid. Használd ki minden alkalmat. Ház vagy lakás fel-
újítására, karbantartására kiváló idő ez a hónap. Mesteremberrel szemben légy türelmes, 
de ne fogadj el hiányos munkát. Szerelmi kapcsolatod miatt kiábrándultnak érezheted 
magad, mert kiderülhet partnerednek furcsa viselkedése.
NYILAS: Ügyesen használd fel a napokban hallott híreket. Felesleges problémáiddal vi-
szont ne traktáld az egyébként segítőkész családtagjaid. Megmagyarázhatatlan okokból 
nyugtalan lehetsz, nem tudsz eleget aludni. Napközben ezért jellemző rád a koncentráció 
hiánya. Még soha ilyen erőfeszítésbe nem került neked a munka. Mások viszont élvezik a 
szabadságot. Lesz ez még fordítva is, ezt jósolják a csillagok!
BAK: Sajnos olyat tehetsz, amit magad is megbánsz. Mentségedre legyen mondva, hogy 
ez csak egy véletlenül történt esemény lehet, mégis haragosokat szerezhetsz ezzel ma-
gadnak. Hiába is próbálkozol, a kiengesztelésre heteket, de akár hónapokat is várnod kell, 
amíg a másik tényleg és szívből meg tud bocsátani. Ezért jól gondold meg még mielőtt 
valakivel hajba kapsz. Tudod, számolj tízig…
VÍZÖNTŐ: Izgalmasnak ígérkezik ez a hónap is. Szükségesnek érzed a társasági kapcso-
latokat és a baráti együttléteket. Egy dolgot régóta tervezel, amit végre sikerül megolda-
nod. Ez boldoggá tesz. Tele vagy erővel, energiával, s ettől a lendülettől hajlamos vagy 
erőn felül vállalni munkát. Vigyázz, mert ez túlhajszoltsághoz vezethet. Szeptember 
kedvez a pénzügyeknek, de ez nem ment fel téged az alól, hogy csak komoly megfontolás 
után hozz döntéseket. 
HALAK: Több munkalehetőséget kapsz, de mielőtt elvállalnád, alaposan gondold meg. 
Sok lehet a változás, a kiszámíthatatlan tényező az életedben. Munkahelyeden ezt elég 
jól tudod kezelni, de magánéletben gondot okozhat. Lehetőleg kerüld a vitákat, illetve 
a türelmetlen embereket. Ha megkérnek, hogy állj valakinek a pártjára, húzódj inkább 
vissza! Haladj inkább lassabban, de precízebb tervezéssel előre. 

Braun Mária


