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Ingyenes példány

PIACI  ŐRJÁRAT
Az előző számban szóltunk a piacokon zajló munkála-

tokról, az infrastruktúra állapotáról, a nyári hőség hatásá-
ról és következményeiről, a piacok fenntartásáról, egy vala-
miről azonban nem esett szó. Ezt szeretném most folytatni 
– kezdte a Közlöny számára a beszélgetést Fodor Mátyás, a 
Szabadkai Piacok KKV kommerciális és pénzügyi rész-
legének igazgatója.

- Mindazok, akik bármilyen árut szeretnének árusítani 
a közvállalatunk hatáskörébe tartozó piacokon valamilyen 

elárusító egység bérbe vételével, 
erről szerződést írnak alá a vál-
lalattal. Ebben a szerződésben 
többek között kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy tiszteletben 
tartják a Piacok rendjéről szóló 
rendeletet, amely a közvállalat és 
a bérlő egymásközti és külön-kü-
lön kötelezettségeit szabályozza, 
a piacok rendjének a fenntartá-
sával kapcsolatban is. Épp ez az 
a terület, amelyről ezúttal szeret-

nék részletesebben is szólni, de azt hiszem, hogy a helyzet-
ről beszédesen szólnak majd a fényképek, amelyek egyet-
lenegy napon készültek az egyik piacunkon, nyitás előtt, a 
piacok munkaideje alatt és zárás után. 

A bérlők egyik kötelezettsége, hogy a piacra piackész 
árut hozzanak fel. Gyümölcs, zöldségféle esetén ez azt je-
lenti, hogy megfelelő minőségűek, meg vannak tisztítva a 
földtől, eltávolították róluk a felesleges növényi részeket. Ha 
húsról van szó, azt megfelelő hőmérsékletűre le kell hűteni 
mielőtt még a hűtőpultba berakják, amelyek meghatározott 

hőmérsékletet biztosítanak a húsféleségek illetve a tejter-
mékek számára. A hűtőpultokat rendszeresen ellenőrizzük, 
és ha megállapítjuk, hogy gyengén hűtenek, vagy a bérlő 
jelzi a hibát, azonnal intézkedünk, mivel kötelességünk biz-
tosítani a hűtőpultok megfelelő, előírásos működését.  Tehát 
a pultba nem kerülhetne frissen vágott állatok húsa, ame-

lyekből csorog a vér vagy a véres víz. Bérlőinknél viszont ez 
mindennapos gyakorlat, valamint az is, hogy a piacon da-
rabolják fel a baromfihúst –miközben a hűtőpult ajtaját nyit-
va tartják (lásd a fényképet). Vagy a pultot megtöltik úgy 
hússal, hogy más semmi sem fér bele – viszont nincs az a 
hűtőpult, amely ekkora mennyiséget rövid idő alatt le tudja 
hűteni a kívánt hőmérsékletre. A hűtőpultokkal kapcsolat-

Folytatás a 3. oldalon
A Tejpiac nyitás előtt

Nyit a gyümölcspiac
– üres a hulladékgyűjtő

Nyit a gyümölcspiac
– üres a hulladékgyűjtő

Árus sehol, ajtó nyitva – hány fok lehet a pultban?
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 160-300 din/kg
Brokkoli 250 din/kg
Burgonya 15-30 din/kg
Cékla 50-100 din/kg
Csöves kukorica 20-30 din/db
Fejes saláta 40-60 din/fej
Fokhagyma 150-300 din/kg
Hónapos retek 40-50 din/csomó
Jégcsap retek 50-80 din/db
Kapor 40-50 din/csomó
Káposzta 50-60 din/kg
Karalábé 30-50 din/db
Karfiol 200 din/kg
Koktélparadicsom 120-200 din/kg
Kovászos uborka 150 din/kg
Lilahagyma 60-70 din/kg
Mángold 30-50 din/csomó 
Padlizsán 50-70 din/kg
Paprika 2-15 din/db
Paprika 50-130 din/kg
Paradicsom 20-80 din/kg
Petrezselyem 20-80 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 10-30 din/cs.
Póréhagyma 20-50 din/db
Sárgarépa 40-60 din/kg
Spenót 100-150 din/kg
Sütőtök 50 din/kg
Tök 30-60 din/kg
Uborka 20-100 din/kg 
Vöröshagyma 20-40 din/kg
Zeller 20-60 din/db
Zöldbab 80-120 din/kg
Gyümölcs
Alma 20-100 din/kg
Görögdinnye 25-35 din/kg
Körte 70-140 din/kg
Málna 300-350 din/kg
Nectarin 80-140 din/kg

Őszibarack 70-130 din/kg
Sárgadinnye 30-50 din/kg
Szőlő 90-130 din/kg
Déligyümölcs
Banán 60-100 din/kg

Citrom 200 din/kg  
Grapefruit 160 din/kg
Narancs 120-130 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 200 din/l
Házi túró 280-360 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajt 390-750 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 300-400 din/l
Vaj 700-800 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt)  
  800 din/kg
Zombori túró 750 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-95 din/kg 
Csirkecomb 350-360 din/kg 
Csirkehús 280 din/kg 
Csirkeláb 60 din/kg
Csirkemáj 320-350 din/kg 

Csirkemell 390-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 500-520 din/kg 
Csirkeszárny 230-240 din/kg 
Csirkezúza 250-290 din/kg
Kacsahús 450 din/kg 
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 260-420 din/kg
Pulykahát 140-200 din/kg 
Pulykahús 470 din/kg 
Pulykamell 700-720 din/kg
Pulykaszárny 240-290 din/kg 
Hal 
Adriai durbincs 130-160 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./
  295-370 din/kg
Harcsa 500-550 din/kg
Hekk 330-350 din/kg
Hekk filé 400-500 din/kg 
Kalmárhal 400 din/kg
Makrahal 270-300 din/kg 

Pisztráng 490-500 din/kg 
Ponty 360 din/kg
Süllő 700-890 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt áfonya 2000 din/kg
Aszalt sárgabarack 750 din/kg
Aszalt szilva 400 din/kg 
Brazíliai dió 1200 din/kg

Csokoládé 70-400 din/db
Datolya 350 din/kg
Dióbél 700-800 din/kg
Földimogyoró 350-400 din/kg 
Füge 500 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 160-220 din/kg
Indiai dió 1200 din/kg
Krémes lap 200 din/pár
Mák 480-600 din/kg
Mandulabél 850-1000 din/kg 
Mazsola 400-500 din/kg 
Méz 400-500 din/kg 
Mogyoróbél 850-900 din/kg
Pistácia1300 din/kg
Réteslap 160-200 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Tojás 7-14 din/db
Tökmag 600-800 din/kg 
Torta 80-100 din/kg
Takarmány
Árpa 28-30 din/kg
Bükköny 100 din/kg
Búza 28-30 din/kg
Fénymag 120 din/kg
Hereszéna 200-300 din/bála
Köles 60 din/kg
Kukorica 32-35 din/kg
Kukoricadara 30-35 din/kg
Napraforgó 55-60 din/kg
Olajrepce 80 din/kg
Proteincirok 35-40 din/kg
Rozsbúza 28-30 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Széna 150-200 din/bála
Szója 60-75 din/kg
Takarmányborsó 60-80 din/kg
Tönköly 80 din/kg
Zab 35-40 din/kg

/2012. aug. 19-i árak/

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100



poszta, stb./ árusítása idején, s hogy ez a mennyiség az év 
végére eléri a 900 tonnát. Ez pedig – a szállítás és a lerakás – 
olyan 900.000 dinárunkba kerül.  És akkor még nem beszél-
tünk a piacok takarításáról. Mert az is kóstál. Pénzbe kerül 
a mosás, a takarítás, a hűtőpultok fertőtlenítése, a hulladék 
begyűjtése, a piacterek mosása, szükség szerinti fertőtle-
nítése, stb. Ha több a hulladék, több emberre van szükség, 
ami megint csak pénzbe kerül. A Tejpiacon minden nap 
két munkásunk ügyel, akik semmi mást nem tesznek, csak 
az árusok által szétdobált szemetet szedik össze. Ha nem 
lenne annyi hulladék, nem kellene két ügyeletes... A piac-
terek mosására ivóvizet használunk, amely mind drágább 
és drágább lesz. És ezt is valakinek ki kell fizetnie. Vagyis a 
közvállalatnak. De igazából ezt a bérlők fizetik. És ha foly-
tatódik a most szóvá tett jelenség, akkor mindig többet és 
többet fognak fizetni. Pedig már most is éves árbevételünk 
30% (!!!) ezekre a költségekre megy el.

- Érdemes lenne elgondolkodni. Meg emlékezni, amikor 
felróják nekünk a mind magasabb bérleti díjakat. Végezetül 

pedig még valamit szeretnék mondani. Az alapító rende-
leteivel összhangban a mi közvállalatunk esetében is ér-
vényben van a létszámstop és a bérek növekedését is korlá-
tozzák. Ezt vállalatunk eddig is és a jövőben is tiszteletben 
tartja. Olyan adatokról van szó, amelyek bármikor leellen-
őrizhetők. Az pedig, hogy bérlőink viszonyulása miatt év-
ről évre óriási összegeket fizetünk a piacok tisztán tartásá-
ért, azt vonja magával, hogy kevesebb pénz jut az árusítási 
feltételek javítására. Mint látják, ez nem csak tőlünk függ...       
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Folytatás az 1. oldalról

ban szeretnék még valamit megemlíteni. A hűtőpultokkal 
rendelkező asztalokat a bérlők a munka befejeztével olyan 
rendetlenül hagyják, mintha csak másnap nem ugyanon-
nan árulnák a húst. Higgyék el: a hűtőpultból a véres vizet 
kitörülni, a pultdeszkát letörölni nem tartana hosszú ide-
ig. A képen látható a deszka a véres maradványokkal és az 
ilyenkor elkerülhetetlen legyekkel. Aztán másnap reggelre 
a pult ismét tiszta lesz, fertőtlenítve, egy újabb munkanapra 
készen.

Csakúgy, mint a piac, a piacok többi része. Jelenleg 
ugyan csak a Tejpiacról, illetve a Gyümölcs- és Iparos piaci 
részről, de a helyzet hasonló a többi piacunkon is. A bérlők 
kötelesek gondot viselni az általuk használt árusítóhelyek-
ről, ami azt jelenti, hogy a piaci asztalt le kellene teríteniük 
valamilyen fóliával, sátorlappal, vagy más anyaggal. Van-
nak termények, amelyek érzékenyek, magas hőmérsékleten 
gyorsan romlanak, márpedig melegből mindannyiunknak 
kijutott az idén. Földieper, paradicsom, őszibarack... ha egy-
két napon belül nem kel el, 30-35 /vagy még több/ fokon má-
sodik-harmadik nap már el lehet dobni. Csakhogy ezt nem a 

piacon, piac környékén kellene megtenni.  Jelenleg pedig ez 
a helyzet. Erről is ékesen szólnak a fényképek, amelyeknek 
sajnos csak nagyon kis hányada fér ebbe a számba.  Most 
pedig eljutottunk oda, ami ebben az egészben a legfonto-
sabb: a helyzet rendezése, az így keletkezett hulladék keze-
lése sokba, nagyon sokba kerül. Pontos nyilvántartásunk és 
bizonyítékaink vannak arról, amit állítok. Arról, hogy 2012 
januárja és júniusa között piacainkról a hulladéklerakóba 
350 tonna, azaz 350.000 kilogramm hulladékot szállítottunk 
el. Az előző évek és tapasztalatok alapján ez a mennyiség 
jelentősen megnő a télirevaló /burgonya, vöröshagyma, ká-

Hulladék a földön, a kuka meg üres...

A pótkocsi a nap végére megtelik...

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet.
És aki csak így eldobja...?

A vágódeszkát igazán le lehetne törlni...
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B e m u t a t j u k . . .
Nenad Arsićot Felső Tavankútról, aki családjával már 

több mint másfél évtizede árusít dinnyét és más terménye-
ket a szabadkaiaknak.

- Ezt a munkát együtt, de mégis mindenki a saját szám-
lájára végzi. Apám, a testvérem és én végezzük a munkát, 
de ha kell, bekapcsolódik a feleségem és anyám is. Apám 

a kilencvenes évek eleje óta fog-
lalkozik kereskedelemmel, én 
meg 1996/97-ben kezdtem. Az 
elejében persze nem úgy mentek 
a dolgok, ahogy elképzeltem, de 
mint minden más munkát, ezt 
is lassan eltanulja az ember, az-
tán lassan behúzódik a bőröd alá 
és már nem is tudod elképzelni, 
hogy valami mással foglalkozz. 
Dinnyét ezen a helyen már 16 éve 
árulok, a Harcosok Sorakozója 

Lakótelepen és a környéken élők már jól ismernek, kiala-
kult egy bejáródott vevőkör, akik már nem csak dinnyét, 
hanem – amikor elérkezik annak az idénye – a télire valót is. 
Nem csak viszonteladással foglalkozom, mivel vannak saját 
termékeim is, és bizony el kell mondanom, hogy az idei év 
nem kedvez sem a termelőknek, sem a vásárlóknak. Lehe-
tetlen az időjárás, és mindez kedvezőtlenül hat a termelésre, 
a hozamokra és a minőségre.

Nézzék csak a dinnyét. Kezdetben magas volt az ára, 
egy ideig aztán stagnált, és augusztus elején csökkent az ár 
a vásárlók számára elfogadható szintre. Tudni kell, hogy a 
fagyok miatt, majd a későbbi kedvezőtlen időjárás hatására 
a dinnye nem ért be időre. A kiültetés után jöttek a fagyok, 
így nagy károk keletkeztek és igazából azok jártak jobban, 
akik kicsit lusták voltak és később ültették ki a dinnyepa-
lántákat. A kedvezőtlen időjárás következtében egy szá-
ron három helyett egy, legfeljebb két dinnye található, így 
a hozamok kisebbek és a dinnye sem lehet olcsóbb. Tavaly 
startban a dinnye ára 30-40 dinár volt, az idén kezdetben 
50-60 dinárba került kilója. Ez behozatali dinnye volt, amit 
én nem szeretek árulni, mert Görögországból Szabadkára 
két határon át, sok ellenőrzés után érkezik meg, néha több 
mint egy hét után. Nekem pedig azt kellene mondanom, 
hogy friss a dinnye...?

Mivel a vásárlók ismernek, régóta nálam vásárolnak, 
nem érdekem zsákban macskát árulni. Én is olyan vagyok, 
mint ők: szeretek ismert termelőtől vásárolni, akiről tu-
dom, hogy nem sóz rám rossz minőségű árut, akiről tu-
dom, milyen szert és mikor használt, mivel a dinnye na-
gyon érzékeny áru és veszélyes tud lenni, ha nem megen-
gedett mennyiségű vegyszermaradványt tartalmaz. Elég 
rég óta foglalkozom ezzel, így tudom, hogy melyik dinnye 
a friss, édes, és melyik az, amelyiket nem ajánlom megvé-
telre. Nem akarnék reklámot csapni egy nagy áruháznak, 
amely akciós áron adta a dinnyét. Az emberek vásárolták, 
mert olcsó volt, de aztán visszatértek hozzám, és bevallot-
ták, hogy a másutt vásárolt dinnye bizony nem volt az igazi.  
A bizalom fontos, az emberek tudják, hogy nálam nem csal 
a mérleg, pontos, hitelesített mérleget használok, és bármi-
kor bárkinek bátran a szemébe nézhetek, ha gyanakszik a 
mérés eredményére.

- Ez pedig fontosabb a keresetnél is. Természetesen én 
is a pénzért dolgozom, azért foglalkozom ezzel, hogy ke-
ressek – de nem tisztességtelen módon. Mert ha már úgy 
szólítják meg az embert, hogy „Szomszéd!“ az a bizalmuk 
jele, amit nem szabad eljátszani.

- Az idén saját termelésű burgonyát és káposztát fogok 
árusítani télire valónak. Nehéz lesz, mert a szárazság egy-
szerűen olyan, hogy – mivel homokon termelek – nem is 
tudom, mi lesz. Mindenki azt mondja, öntözni kell. Igen, de 
hogyan? Egy holdon termesztek burgonyát. Ha elkezdem 
az öntözést, mire a végére érek, az eleje már megint száraz. 
És ez nem csak Vajdaságban van így, hanem Szerbia más 
részeiben is, ahol a termelőknek van még egy bajuk, mert 
ha akarnának, sem tudnak öntözővízhez jutni. A káposz-
tával is hasonló a helyzet. Véleményem szerint a káposzta 
az idén nagyon drága lesz. De nem csak a káposzta, hanem 
sok minden más is. A csapadékhiány miatt gyenge lesz a 
szántóföldi növénytermesztés, ez kihat majd a jószágte-
nyésztésre is, így aztán őszre-télre az élelem drága lesz, és 
a minőség sem lesz olyan, mint amilyet a fogyasztók meg-
szoktak.  Jó lenne, ha tévednék... de a kilátások nem fénye-
sek. Az emberek vásárlóereje alacsony, emiatt még azt sem 
tudják megvásárolni, ami tényleg olcsó. Mert van aki szá-
mára az olcsó is nagyon drága.
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Mint azt lapunk júniusi számában közöltük, dr. Andrija 
Peić, a neves agronómus a Közlöny mezőgazdasági rovatá-
nak állandó munkatársaként is nyugdíjba ment, a múlt havi 
számban pedig az olajrepcéről Damir Varga okleveles mér-
nök írt cikket. Akárcsak más alkalmakkor, ezúttal is bemu-
tatjuk olvasóinknak az új munkatársat.

- 1966. november 16-án születtem Németországban, ahol 
szüleim voltak ideiglenes munkán. Tíz éves voltam, amikor 

visszatértünk Rumára, ahol az 
általános iskolát és a mezőgaz-
dasági középiskolát végeztem. 
Az újvidéki Mezőgazdasági 
fakultásra 1985-ben iratkoztam. 
1992-ben diplomáztam, 9,17-es 
osztályzattal növény- és kony-
hakertészet szakon. Három 
évig Rumán egy mezőgazda-
sági patikában dolgoztam, ve-
tőmagot, műtrágyát, növény-
védőszereket és takarmányt 
árusítottam. A szabadkai Ag-
rokombinátba 1997-ben jöttem 

át és igazából akkor kezdődött számomra az igazi iskola, 
mivel ott nagyon sok tapasztalatot és gyakorlati ismeretet 
szereztem az agronómus kollégáktól, munkavezetőktől és 
traktoristáktól. Hat évig dolgoztam abban a vállalatban, 
2003. június 1-jén léptem be az Agrozavodba, a mai Szabad-
kai Mezőgazdasági Szakszolgálat elődjébe, 2008-tól pedig a 
szakszolgálat vezérigazgatója vagyok. Szűkebb szakosítá-
som a növénytermesztés. Korábban kísérleti parcelláinkon 
önállóan vezettem a kísérleteket, de az igazgatói kötelezett-
ségeim ebben már sokszor akadályoznak, így ebben Neven 
Orčić kollégám segít. A vezetői feladatköröm ellenére min-
den időmet, amit csak lehet, a földeken töltöm, mivel úgy 
vélem, hogy a terepi munkát nem helyettesíthetik a köny-
vek. A mezőgazdasági termelés tele van ismeretlenekkel, az 
időjárás pedig nagyban meghatározza a termelést. Nekünk 
néha még azt is előre kell tudnunk, hogy milyen lesz az idő-
járás. Tudnunk kell azt is, hogy a 21. században a tudomány 
teljesen betört a mezőgazdaságba, s ezzel összhangban szol-
gálatunk jól felszerelt laboratóriummal is rendelkezik. Ez 
segít bennünket abban, hogy a mezőgazdaságot befolyáso-
ló ismeretlen tényezők hatását a minimálisra csökkentsük. 
Arra továbbra sem leszünk képesek, hogy megmondjuk, 

egy bizonyos időszakban milyen lesz az időjárás, lesz-e ele-
gendő csapadék, milyen lesz a hőmérséklet, de a tudomány 
és a különböző elemzések alapján meghatározhatjuk, hogy 
milyen hatóanyagok találhatók a földben, mire van szükség 
a jó hozamokhoz, a talaj nedvességtartalma alapján megha-
tározni a vetési technológiát, stb. 

A hagyományok, a szokások mennyire vannak jelen a 
mezőgazdaságban? Az unokák, a gyerekek vajon ugyan-
úgy termelnek-e, mint azt tették elődeik?

- Ez a fajta hozzáállás nagyjából tíz évvel ezelőttig még 
jelen volt. A hagyományokat azonban könnyű ledönteni, a 
fiatal vagy a középkorú termelők pl. rendszeresen látogatják 
az előadásokat, alkalmazzák a tudományos vívmányokat, a 
korszerű technológiát ás a korszerű gyakorlatot. A hagyo-
mányokhoz az idősebb termelők ragaszkodnak, de ez nem 
csak a mezőgazdaságban van így. A korban levő emberek 
nehezen változnak, nehezen változtatnak a szokásaikon. 
Ezek a változások egyébként a szakszolgálatban is jelen 
vannak, hiszen tíz évvel ezelőtt még inkább a kombinátok-
kal foglalkoztunk, a nagy mezőgazdasági vállalatokkal, ma 
pedig már főleg a magántermelőkkel, a farmerekkel dolgo-
zunk. Ők a termelés hordozói, hiszen a termelés 70% a ma-
gántermelők kezében van. Épp ezért fontos együttműköd-
nünk velük, hiszen tőlük is sok ismeretet szerzünk. 

Kérem, röviden mutassa be a Mezőgazdasági Szak-
szolgálatot.

- Ez a szolgálat a Vajdaság AT-ban működő 12 szakszol-
gálat egyike. Tevékenységünk néhány csoportra osztható. 
Ezek egyike a tanácsadás, továbbá a szaporító anyagok el-
lenőrzése, a növényegészségügyi bizonylatok kiadása az 
áru kiviteléhez, a növényvédelmi előrejelzés, amelyen belül 
folyamatosan figyelemmel kísérjük a kártevők megjelené-
sét, fejlődését, stb. Ez azért fontos, hogy a mezőgazdasági 
termelőket idejekorán figyelmeztessük, mikor jött el a kár-
tevők elleni védekezés ideje, hogy elkerüljük a vegyszerek 
felesleges használatát – mégpedig a fogyasztók egészségé-
nek a megóvása és a környezetvédelem érdekében. Korszerű 
laboratóriumunkban elvégezzük a talajelemzést, hogy a ter-
melőknek tanácsot adhassunk, milyen alaptrágyázásra és 
az N-min módszer alapján meghatározzuk a fejtrágyázás-
hoz szükséges nitrogén és egyéb hatóanyagok mennyiségét.

A szolgálatban 19 dolgozunk, ebből 10 különböző sza-
kosítású mérnök, a többiek laboránsok, mintagyűjtők és a 
hivatalnoki káder.

Tanácsadásunk ingyenes, és bizonyos kvótáig – amelyet 
Vajdaság AT illetékes szerve határoz meg – a talaj termé-
kenységének a vizsgálata is ingyenes, s ez nem kis szám, 
mivel az utóbbi években ezt a szolgáltatást részben Szabad-
ka városa is pénzeli.

Épp ezért szeretném kihasználni az alkalmat, hogy meg-
kérjem a mezőgazdasági termelőket, akiknek bármilyen 
gondjuk, kérdésük van a trágyázással, a növényvédelemmel 
kapcsolatban, forduljanak hozzánk, hiszen minden jellegű 
kérdés megválaszolására vannak megfelelő szakembereink. 

A Szolgálat Szabadkán, a Szabadegyetem 3. emeletén ta-
lálható, de legjobb, ha a termelők először telefonon fordul-
nak hozzánk a 024/555-932-es számon, vagy e-mailban a pss.
su@pannon.net címen.

A Közlöny új munkatársa

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

BOSNYÁK ROZÁLIA
(SZÜL. PÁLFI)

(1937–2012)

rövid és súlyos betegség után életének 75. 
esztendejében elhunyt. Nyugodjon békében!
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Viccözön
Két indián áll a vízparton. Elmegy mellettük egy vízisíelő, mire az 
egyik 
- Szerinted miért megy az a csónak ilyen gyorsan?
- Hát nem látod, hogy az a sápadtarcú milyen sebesen kergeti?

***
Kezdők bütykölik az egyik hibás számítógépet. Telepítik rá az operáci-
ós rendszert, mire az egyik megszólal:
- Na, mindjárt azt mondja a gép, hogy új, ismeretlen hardvert talált.
- Merthogy?
- Benne hagytam a csavarhúzót, hogy a fene enné meg!

***
Egy autós elgázol egy embert. Kórházba szállítás után amputálják az 
egyik lábát.  
Felgyógyulás után ötmilliós kártérítést követel a bíróságon.  
Azt mondja erre a gázoló a tárgyaláson: 
- Hát maga azt hiszi, hogy én milliomos vagyok? 
- Miért, én talán százlábúnak nézek ki?

***
A diákok írásbeliznek. A tanár kiosztotta a kérdéseket, majd az óra 
végén beszedte a dolgozatokat. Amikor nekiállt javítani őket, észre-
vette, hogy az egyik diák egy ötezrest csatolt a papírjához, és ezt írta a 
válaszok helyett: 
„Egy ezres minden osztályzatért“ 
Másnap aztán a vesztegetős diák megkapta a dolgozatát, egy nagy 
egyessel, plusz négyezer dinár ... visszajárót.

***
Az oroszt az amerikait meg a magyart elkapják a kannibálok.
A törzsfőnök kérdi tőlük honnan jöttek?
Az orosz mondja:
- Én a nagy Oroszországból jöttem.
Erre a törzsfőnök:
- Igen? Akkor belőled fasírt lesz.
Szól az amerikai:
- Én hatalmas USA-ból jöttem.
Mire a törzsfőnök:
- Igen? Akkor belőled töltött káposzta lesz.
A magyar csak szerényen:
- Én a kis Magyarországról jöttem.
Erre a törzsfőnök.
- Magyar vagy? A fiam ott tanult az egyetemen. Gyere, ülj le. Mit 
kérsz: fasírtot vagy töltött káposztát?

*** 
Balázs kinéz egy szép májusi reggelen az ablakon:
- Drágám, látod, milyen szépen süt a nap?
- Igen, és?
- Milyen szépen csiripelnek a madarak!
- És?
- Láthatod, milyen szép nap van ma?
- Na és?
- Nem emlékszel? Azt mondtad, hogy fogod magad és egy szép napon 
elmész!

***
Egy szobafestőnek segédre van szüksége, így elmegy a munkaközvetí-
tőbe. Ott kiderül, hogy nincsen szobafestő, viszont van egy állástalan 
nőgyógyász. 
A szobafestő jobb híján felveszi. Eltelik három hónap, a szobafestő is-
mét megjelenik az irodában, ezúttal azonban kifejezetten nőgyógyászt 
keres segédnek.
Megkérdezi az irodavezető:
- Uram, most van két profi szobafestőnk, miért nem őket alkalmazza?
- Tudja, a múltkor kimentünk a lakáshoz, amit elvállaltam. 
A tulajdonos nem volt otthon, nálam nem volt kulcs, szóval pórul 
jártam volna, de a nőgyógyász benyúlt a kulcslyukon és kifestette az 
egész lakást.

HOROSZKÓP SZEPTEMBERRE
A SZŰZ  hava

A Horoszkópból megtudhatjuk, hogy milyen képességekkel és komoly tehet-
séggel áldott meg minket a sors. Érdemes megkeresni magunkban azokat a 
területeket, amelyekben kiemelkedően tudunk teljesíteni. Fedezzük fel rejtett 
értékeinket!
Kedves SZŰZ!  Alaposságod a legjellemzőbb tulajdonságod. Tiszteled a rendet és 
harcolsz érte, mert ez a mindened. Nem érted, hogy tudnak mások ilyen iszonyú 
zűrzavarban élni! Pénzügyi szakértő vagy. Te vagy az, aki mindig tudod, mit hol 
kapsz meg olcsóbban. Jó kritikai érzékkel rendelkezel, de időnként szőrszál haso-
gatóan pedáns tudsz lenni.
KOS: A türelem nem az erényed, pedig most türelmesnek kellene lenned, főleg azért 
mert esélyed van, hogy learathasd a rég várt babérokat a munkádban. Új kihívások elé 
állít ugyanis a sorsod, és csak akkor veheted jól az akadályt, ha megvan hozzá a kellő 
kitartásod.  Ebben a környezetedtől is pozitív visszajelzéseket kapsz. Nagy türelemre 
van szükséged.
BIKA: A változtatás elkerülhetetlen, de hát ezt már Te is tapasztaltad az elmúlt hóna-
pokban, most viszont újult erővel robban be az életedbe a lehetőség; igaz, talán nem 
egészen úgy, ahogyan azt te eltervezted, de a végeredmény kárpótolni fog.  Érdemes 
most még várnod a hónap második feléig, amikor is már bátran nekikezdhetsz a meg-
valósításnak. Szerencse kísér utadon.
IKREK: Ezekben a napokban úgy érezheted, hogy valami ellenállhatatlan erővel vonzz 
téged. Olyan dologról van szó, ami értékes, különleges és ez idáig szinte megszerezhe-
tetlennek látszott. A hónap első fele elhozza számodra a felébredést, minden energi-
ádat a jelenbe koncentrálva munkálkodsz. Ne ijedj meg a kisebb sikertelenségektől, 
csakis a célra koncentrálj!
RÁK: A hónap első hete könnyen kisebb anyagi csalódásokat hozhat, ezért kerüld a 
befektetéssel kapcsolatos dolgokat. Üzleti dolgaidat is tedd takarékra, ha lehet, ne 
költekezz feleslegesen. A most születő elgondolásaidnak majd később veszed hasznát. 
Spiritualitásod egyre mélyebbé válik az idő múltával, szellemi fejlődésed felgyorsul. 
Ajánlott a meditáció, a relaxáció. Jót tesz a megtépázott idegeknek.
OROSZLÁN: Ha még nem voltál szabadságon, ideje csökkenteni az önmagadnak dik-
tált tempót, mert fennáll a veszélye, hogy túlhajszolod magad. Lassíts néhány napot, 
hogy ismét kellő energiával töltődhess fel. A hajszás napok alatt egy kicsit elhanyagol-
tad a kapcsolatodat, de munkahelyi eredményeidnek hála önbecsülésed még jobban 
megnő, ami idővel szerelmi sikereidnek is záloga lehet.
SZŰZ: Hagyd most a részleteket, nem kell mindig olyan precíznek lenni. Nyugodtan 
lazíts egy kicsit, és ünnepelj! Vegyél ki egy-két nap szabadságot, és őrülj meg egy kicsit. 
Ne akarj a legtökéletesebb lenni mindenben, mert már úgyis az vagy. Menj szórakozni, 
és ne kontrolláld szüntelen önmagadat. A rendrakás, a takarítás, megvár, és az embe-
reket úgysem tudod megváltoztatni.
MÉRLEG: Enyhén zaklatott napokra számíthatsz.  Hajlamossá válhatsz a túlfűtött 
érzelmekre, a csapongó lelkiállapotokra. Rázd fel magad, tegyél valami olyan dolgot, 
amit már régóta szeretnél. Persze, azért csak óvatosan! Nincs okod tovább várni: he-
lyezd új alapokra a magánéleted.  Gondold át a jelenedet, hogy milyen ötleteidet való-
síthatod meg, először az alapokat rakd le, utána építkezz!
SKORPIÓ: Jelentős változás következik be a terveidben. Lehet, hogy nem önként dön-
tesz a váltás mellett, de akár saját elszántadból, akár a külső hatások miatt változtatsz, 
az idei őszt az újító szándék, a lendületesség jellemzi majd. Elképzelhető, hogy egy 
régebben figyelmen kívül hagyott ajánlattal ismét megkeresnek. Most a siker garan-
tált, de ki kell állnod az alapvető elképzeléseid mellett.
NYILAS: Általánosságban a hónap elején a szellemi frissesség, ötletgazdagság jelle-
mez. A hónap közepén az érzelmek hozzák a pezsgést az életedbe, néhány kellemes 
bók formájában, míg 20-a utáni időszakban felerősödnek az intenzív energiáid, kicsit 
védelmezőbb, kicsit agresszívebb, kicsit lobbanékonyabb lehetsz. Figyeld a Szeptember 
14-e táján előbukkanó lehetőségeidet és élj velük!
BAK: A sors most is melléd áll. Amibe sok munkát fektettél, annak számíthatsz a jó 
eredményére. Lehet ez munka, tanulás, sport vagy bármilyen más tevékenység. Pár-
kapcsolat területén is jól alakulhatnak a dolgaid. Ha eddig kerültétek társaddal azt, 
hogy igazán mélyen elbeszélgessetek a kapcsolatokról, akkor azt most megtehetitek. 
Tisztázzátok, hogyan képzelitek a jövőt.
VÍZÖNTŐ: A szerelem köti le minden energiádat, de nem szabadna megfeledkezned 
a kötelességeidről sem. Vakon megbízol az emberekben, máskor meg lazán tovább 
állsz, ha valaki a segítségedet igényli. Az arany középutat kellene megtalálnod, hogy 
ne csalódj se te sem a rád szorulók. Amennyiben neked van szükséged támogatásra, 
egy valakiben azonban feltétlenül bízhatsz: a szerelmedben.
HALAK: Kedves vagy, vendégszerető, és szeretsz ismeretlen jótevő lenni. Mindig ké-
szen állsz arra, hogy másokon segíts. Szükséged van arra, hogy szükség legyen rád. 
Most azonban a munkád kiszívott belőled minden energiát, vegyél ki szabadságot és 
pihenj. Esetleg menj el valahova nyaralni, ha teheted víz közelébe, legyen az folyó, ten-
ger vagy a végtelen óceán.

Braun Mária


