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XII. évfolyam • 9. szám • 2012. szeptember 26.
Ingyenes példány

A Szabadkai Piacok KKV ezúton kéri a regisztrált 
mezőgazdasági termelőket, hogy az adatbázis frissítése 
végett minél előbb, de legkésőbb október 31-ig juttassák 
el a közvállalathoz az igazolást arról, hogy bejegyzett ak-
tív mezőgazdasági termelői státusuk van. Ezt a bizonyla-
tot a köztársasági pénzügyminisztérium Kincstári Igaz-
gatóságának szabadkai kirendeltsége adja ki.

A bizonylatot a termelők a helypénzszedőknek is 
átadhatják, tehát csak emiatt nem kell befáradniuk a 
közvállalat igazgatóságára. 

FONTOS • FONTOS • FONTOS • FONTOS

ÁTADTÁK A NEMZETKÖZI TANÚSÍTVÁNYT
A budapesti Benczúr Hotelben szeptember 20-án ünne-

pélyesen átadták az integrált környezetközpontú irányítási 
rendszer (QMS) és minőségirányítási rendszer (EMS) beve-
zetését igazoló tanúsítványt a Szabadkai Piacok Kommuná-
lis Közvállalat és a Vízművek és Csatornázási Kommunális 
Közvállalat képviselőinek. Ez azt jelenti, hogy a két szabadkai 

vállalat a jövőben a minőség-
irányítási rendszer (ISO 9001) 
és a környezetközpontú irányí-
tási rendszer (ISO 14001) köve-
telményeit egységes rendszer 
keretében fogja alkalmazni. A 
tanúsítványt dr. Róth Péter, a 
budapesti CERTOP Internatio-
nal Holding elnöke nyújtotta át 
Zónai Józsefnek, a Szabadkai 
Piacok KKV műszaki igazga-
tójának és Snežana Pejčićnek, 
az ugyancsak szabadkai Víz-
művek és Csatornázási Kom-
munális Közvállalat igazga-
tójának. Az ünnepségen jelen 
volt Modest Dulić, Szabadka 

polgármestere is, aki hangsúlyozta az európai szabványok 
mindennapi munkában való alkalmazásának a jelentőségét, 
különösen a város élete és működése szempontjából fontos 
tevékenységekben. 

Sándor Tibor, a CERTOP Szerbia vezérigazgatója hangsú-
lyozta, hogy ez a két vál-
lalat kiemelkedik a térség 
közvállalatai közül, s mint 
azt a tanúsítvány is igazol-
ja: tevékenységüket mara-
déktalanul összehangolták 
az európai szabványok kö-
vetelményeivel. Dr. Róth 
Péter, a budapesti CERTOP 
International Holding elnö-
ke az elért eredményeket a 
gyermekek növekedésével 
és érési folyamatával ha-
sonlította össze:  egy bizo-
nyos fejlettségi szint után 

nem marad más hátra, mint előre.  Mint mondotta: ezek a ta-
núsítványok a bizalmat jelképezik, amit nagyon kell őrizni.   

Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója az ün-
nepség után kijelentette, hogy a vállalat számára ez a tanúsít-
vány nagy jelentőséggel bír, hiszen azt bizonyítja, hogy jelen-
tős előrehaladást értünk el az ügyvitel és a környezetvédelem 
terén, s hogy a szerbiai piacigazgatóságok közül csak a Sza-
badkai Piacok KKV elégíti ki e két fontos európai szabvány-
nak a követelményeit.  Ez az út vár minden közvállalatra és 
kommunális közvállalatra nem csak Szabadkán, hanem egész 
Szerbiában – emelte ki a Szabadkai Piacok KKV igazgatója.

A tanúsítvány átadásáról
Fotók: www.subotica.info

Dr. Róth Péter
a CERTOP IH elnöke
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 230-350 din/kg
Brokkoli 200-250 din/kg
Burgonya 45-55 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Csöves kukorica 25 din/db
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fokhagyma 150-250 din/kg
Hónapos retek 25-35 din/csomó
Jégcsap retek 50 din/db
Kapor 30 din/csomó
Káposzta 40-50 din/kg
Karalábé 40-50 din/db
Karfiol 150-200 din/kg
Kelkáposzta 100 din/kg
Kínai kel 50-100 din/fej
Lila káposzta 130-150 din/kg
Lilahagyma 50 din/kg
Mángold 20-50 din/csomó 
Padlizsán 50-60 din/kg
Paprika 50-80 din/kg
Paradicsom 60-120 din/kg
Paradicsomlé 100-120 din/l
Paraj 100 din/kg
Petrezselyem 30-80 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 25-50 din/db
Sárgarépa 40-60 din/kg
Savanyú káposzta 100 din/kg
Sütőtök 50 din/kg
Tök 30-40 din/db
Uborka 60-80 din/kg 
Vöröshagyma 35-40 din/kg
Zeller 10-60 din/db
Zöld paradicsom 50 din/kg
Zöldbab 140-160 din/kg
Gyümölcs
Alma 40-120 din/kg
Birsalma 200 din/kg
Körte 100-160 din/kg

Málna 400 din/kg
Nectarin 110-180 din/kg
Őszibarack 100-150 din/kg
Szilva 70-90 din/kg
Szőlő 80-120 din/kg
Déligyümölcs
Banán 130 din/kg
Citrom 200-220 din/kg  
Narancs 140-200 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 300 din/l
Birkatúró 600 din/kg
Főzött túró 400 din/kg
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 95-120 din/kg 
Csirkecomb 400-420 din/kg 
Csirkehús 320-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 330-400 din/kg 
Csirkemell 450-500 din/kg 
Csirkemell cs/n. 560-600 din/kg 
Csirkeszárny 250-380 din/kg
Csirkezúza 280-300 din/kg
Darált csirkehús 400-480 din/kg 
Gyöngyös 600-650 din/db
Kacsahús 400-450 din/kg
Kacsamáj 2000 din/kg
Kakashús 300-320 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 280-600 din/kg
Pulykahát 150-280 din/kg 

Pulykahús 400-500 din/kg 
Pulykamell 800 din/kg
Pulykaszárny 260-400 din/kg 
Tyúkhús 300-320 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 130-160 din/kg
Amur 280-290 din/kg
Busa 240-250 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./
                         300-390 din/kg
Csuka 330 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg 
Harcsa 590-800 din/kg
Hekk 340-400 din/kg
Hekk filé 440-500 din/kg 
Kárász 150 din/kg
Makrahal 300 din/kg
Pisztráng 500 din/kg 
Ponty 360-380 din/kg
Süllő 750-800 din/kg
Törpeharcsa 330 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 250-350 din/kg
Arónia 1200-1500 din/kg
Aszalt ananász 500 din/kg
Aszalt meggy 1700 din/kg
Aszalt papaya 600 din/kg
Aszalt sárgabarack 750 din/kg
Aszalt szilva 450 din/kg 
Aszalt vörösáfonya 800-900 din/kg
Brazíliai dió 1300 din/kg
Dióbél 800-1000 din/kg
Földimogyoró 400-450 din/kg 
Füge 550-600 din/kg
Fűszerpaprika 900-1100 din/kg
Gomba 160-300 din/kg
Indiai dió 1200 din/kg
Krémes lap 220 din/pár
Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 850-1000 din/kg 
Mazsola 400-450 din/kg 
Méz 400-500 din/kg 

Mogyoróbél 850-1100 din/kg
Pistácia1300 din/kg
Réteslap 160-200 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 220-500 din/kg 
Tojás 7-14 din/db
Torta 80-100 din/kg
Tökmag 600-850 din/kg 
Virágok
Cserepes virág 100-400 dinár
Gerbera 50-80 din/szál
Kardvirág 30-70 din/szál
Liliom 200-250 din/szál
Margaréta 100-120 din/szál
Rózsa 50-150 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól
Takarmány
Árpa 32-35 din/kg
Búza 32-35 din/kg
Bükköny 80-90 din/kg
Fénymag 120 din/kg
Hajdina 200 din/kg
Hereszéna 200-350 din/bála
Köles 55-60 din/kg
Kukorica – pattog. v. 80-100 din/kg
Kukorica 32-35 din/kg
Lenmag 120 din/kg
Muhar 100 din/kg
Napraforgó 60 din/kg
Olajrepce 80-100 din/kg
Proteincirok 35-40 din/kg
Rozs 60 din/kg 
Rozsbúza 32-35 din/kg
Szalma 120-150 din/bála
Széna 200-300 din/bála
Szója 85 din/kg
Takarmányborsó 60-70 din/kg
Zab 38-45 din/kg

/Szept. 22-i árak/
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A Szabadkai Piacok KKV szervezésében a Mirko 
Bogović utcai Nagybani piacon 11. alkalommal rende-
zik meg a hagyományos a zöldségvásárt.

Mint azt Fodor Mátyás, a közvállalat pénzügyi 
és kereskedelmi igazgatója elmondta, továbbra is a 
nagybani piacon tartják meg a zöldségvásárt, mert a 
helyszín változtatását sem a vásárlók, sem az árusok 
nem veszik szívesen. 

- Épp ezért maradunk a jól bevált helyszínnél, 
ahol a körülmények is kedvezőek, hiszen a meglevő 
infrastruktúra mind a vásárlók, mind pedig a piaci 
árusok rendelkezésére áll, a beton plató szavatolja az 
árusítási feltételeket még akkor is, ha esetleg csapadé-
kos lenne a nap. Egyelőre nehéz bármit is mondani a 
várható felhozatalról, a kínálatról és az árakról, de a 
vásárlói kedvről is, hiszen a rendkívül száraz időjá-
rás sok helyen alaposan megtizedelte a termést, más-
felől viszont tovább mérséklődött a vásárlóerő, s kér-
dés, hogy a zöldségvásáron milyen szinten találkozik 
majd egymással a kínálat és a kereslet.

A hagyományokhoz híven a zöldségvásárral egy-
idejűleg gyűjtési akciót szervez közvállalatunk, a pia-
ci bérlőkkel, árusokkal együttműködve. A gyűjtésbe 
ezúttal is bekapcsolódhat bármelyik bérlő vagy árus a 

Szabadkai Piacok igazgatása alá tartozó piacról, vagy-
is a tej-, a gyümölcs- és zöldségpiac, a Tesla-telepi, 
valamint a Zöldike piac és természetesen a nagyba-
ni piac árusai is részt vehetnek az emberbaráti meg-
mozdulásban. Korábban a Kolevka Gyermekotthon 
(többször is), a Vöröskereszt, a katolikus illetve a pra-
voszláv egyház humanitárius szervezeteit támogatták 
a piaci bérlők és árusok, de még a vásárlók is, tavaly 
pedig a hajdújárási Lurkóház Napközi részesült ado-
mányban. Az idén az adományt a Hozsanna Otthon 
kapja. Egyáltalán nem jelentéktelen az így folyósított 
támogatás, hiszen az eddigi gyűjtőakciók során ösz-
szesen közel 12 tonna friss élelmiszer, gyümölcs és 
zöldségféle jutott a rászorulóknak.

A Szabadkai Piacok KKV kéri azokat a bérlőket és 
árusokat, akik szeretnének bekapcsolódni a gyűjtés-
be, hogy szombaton, október 27-én a reggeli órákban 
jelentkezzenek a piacfőnököknél, hogy meg lehessen 
szervezni az adományok begyűjtését és elszállítását.

- Ezúton is köszönetet mondok mindazoknak, akik 
eddig is támogatták kezdeményezésünket, és előre 
szeretnék köszönetet mondani azoknak a bérlőknek 
és árusoknak, akik a zöldségvásár idején kapcsolód-
nak be a humanitárius megmozdulásunkat – fejezte 
be nyilatkozatát Fodor Mátyás.

OKTÓBER 27-ÉN ZÖLDSÉGVÁSÁR ÉS
 SEGÉLYAKCIÓ

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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 Hivatalosan augusztus 31-én véget ért a diny-
nyeszezon, mivel azzal a nappal lejártak a Sza-
badkai Piacok KKV-tal a közterületeken történő 
dinnyeárusításról kötött szerződések. Ez lehetővé 
tette, hogy az érdekelt árusokkal új szerződéseket 
írjanak alá az idényjellegű termények /télirevaló/ 
közterületi árusításáról, de az erre kijelölt loká-
ciók száma jóval kisebb, mint amennyin diny-
nyét lehetett árusítani. Ennek a magyarázata igen 
egyszerű: a közvállalat adatai szerint a Szabad-
kán értékesített télirevaló teljes mennyiségének a 
85 %-át a Mirko Bogović utcai nagybani piacon 
adják el, és erre a célra csak kevés külső lokáció 
iránt van érdeklődő. 

Ezért egyelőre az elkövetkező időszakban há-
rom lokáción négy árusítóhely van kijelölve téli-
revaló árusítására, ezek pedig: a Majsai út és az 
51. Hadosztály utca sarka, a Zorka (két hely) vala-
mint a Bajai út és a Gaj utca sarka, ha pedig több 
érdeklődő jelentkezne, „tartalékban“ még öt loká-
ció szerepel. Ezeknek a helyeknek a használatá-
ról az érdeklődők a közvállalat Igazgatóságán, a 
Đuro Đaković u. 23/I. szám alatt kaphatnak rész-
letesebb felvilágosítást.

ÉR K EZIK A TÉ LIR EVA LÓ

LOVASTALÁLKOZÓ ÉS VÁSÁR 
LUDASON

Október 7-én rendezik meg Ludason a sorrendben 
IV. Lovas Találkozót, amelyhez kapcsolódóan sor kerül 
az idei utolsó kirakodó vásárra is. A szervezők ezúttal 
is sok látogatóra számítanak, hiszen a tervek szerint 
a lovas találkozó programjában szerepel főzőverseny, 
utcai felvonulás, fogathajtó verseny, bemutatkoznak a 
csikósok, huszárok és a Kelebiai Ménes lovai, emellett 
pedig számos közönségszórakoztató versenyt, 
bemutatót is tartanak. A bográcsfőző verseny 9.30-
kor kezdődik, az egész napos programot pedig esti 
mulatsággal zárják. Természetesen a közönség nem 
marad étlen-szomjan, hiszen számos lacikonyhát is 
felállítanak majd. 

A KÖZVÁLLALAT STANDJA A 
SZÜRETI NAPOKON

Palicson szeptember 15-én és 16-án rendezték meg 
a hagyományos Szüreti Napokat, amelyen ezúttal is 
nagyon sok szabadkai fordult meg, de voltak látogatók 
Szerbia más vidékeiről is, illetve Magyarországról és 
Romániából.

A rendezvényen hagyományosan felállították a Sza-
badkai Piacok KKV standját, amelyen ezúttal Terhes 

Tivadar, Csikos Róbert és a 
Faragó Bio Szállás elsősor-
ban egészséges élelmiszere-
ket és fűszernövényeket mu-
tatott be az érdeklődőknek.

A rendezvényen a kör-
nyék gyümölcstermelői mel-
lett bemutatkoztak az itteni 
és a szerbiai borászatok, a 
Rotary Klub pedig már 15. 
alkalommal szervezte meg a 
Jótékonyság Gyümölcsei el-
nevezésű megmozdulást. A 
látogatók által megvásárolt 
ételekből és italokból meg-

valósított bevételt humanitárius célokra fordítják: esz-
közöket biztosítanak a szabadkai Közkórház gyermek-
osztálya számára és jut pénz a legjobb középiskolások 
és egyetemi hallgatók ösztöndíjazására is. Emellett a 
bevételből a szabadkai Gyermekszínház is részesül. 

Bodrogi Béla, a KKV
igazgatója süti a kolbászt
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Az őszi búza trágyázása

MEGEMLÉKEZÉSÜL MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy sokéves üzleti partnerünk, 
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, hogy 

bérlőnk, 

FÁBIÁN JÓZSEF
(1951–2012) ĐORĐE HARMAT

(1951–2012)

életének 62. esztendejében hirtelen elhunyt.
Nyugodjon békében!

elhunyt életének 62. esztendejében.
Nyugodjon békében!

A vegetáció ideje alatt a búza által felvett tápanyag mennyisége elsősorban attól függ, hogy mekkora a szemtermés és a ki-
alakult szár /szalma/ tömege. Ez attól is függ, hogy milyen búzafajtát vetettünk, mert a felvett tápanyag mennyisége fajtafüggő. 
Emellett a felvett tápanyagok mennyisége és aránya az adott terület éghajlati viszonyaitól és a talaj sajátosságaitól is függ. 

A legújabb kutatások szerint 1 tonna szemterméshez és a megfelelő mennyiségű szalma kialakulásához a felvett tápanyagok 
a következők: 

N      20,6-20,9 kg    a szalma beszántásával ebből kb. 25-30%-ot juttatunk vissza,
P2O5   9,2-9,6 kg       a szalma beszántásával ebből kb. 20-25%-ot juttatunk vissza,
K2O  13,4-13,7 kg     a szalma beszántásával ebből kb. 60-70%-ot juttatunk vissza.

Ezeket az adatokat figyelembe véve, illetve ha rendelkezünk a talaj termőképességével kapcsolatos adatokkal, kiszámíthatjuk 
a búzatermesztéshez szükséges trágya mennyiségét az 1. táblázatban feltüntetett elvek figyelembe vételével.

1. Táblázat A trágyázási elvek a talaj termőképességének függvényében
P2O5 és K2O tartalom
mg/100g termőföld

A hozam által kivont tápanyag (%) visszapótlása
P2O5 a hozammal kivontnál több a hozammal kivont K2O 

Nagyon alacsony    0-5 50-100 90-100
Alacsony         6-10 30-50 80-90
Közepes       11-15 10-30 60-70
Optimális   16-25 0 50-60
Magas          26-40 Kevesebb, mint 20-30 30-40

Nagyon magas  41-50 1-3 évig nem kell trágyázni, figyelemmel kísérni a nyomelemeket
50 felett káros Hosszabb ideig nem kell trágyázni, figyelemmel kísérni a nyomelemeket

A tervezett foszfor- és kálium alapú trágya teljes mennyiségét be kell szántani, hogy a foszfor és a kálium is a gyökérrendszer 
közelébe kerüljün, mivel a talajban ezek a hatóanyagok lassabban mozognak.

A nitrogén alapú trágya kérdése összetettebb, mivel a vízzel együtt halad a talajban és elvész, mind a csapadék következtében 
(NO3 – nitrát alapú), mind pedig a talajfelszínről gázveszteségek formájában. A nitrogén alapú trágya mennyiségének tervezése-
kor úgy kell számolni, hogy a nitrogénmennyiség 70 százalékát műtrágyából hasznosítják a növények. 

A nitrogén alapú trágya használatakor néhány dologra nem árt odafigyelni:
- a szükséges nitrogénmennyiség a búzafajtától függ,
- ha előveteményként napraforgót termesztettünk, a nitrogén mennyiségét meg kell növelni 15-20 százalékkal, és
- a tervezett nitrogén alapú trágya mennyiségének 1/3-át ősszel kell a talajba juttatni.
A hatóanyagok számításakor figyelembe kell venni, hogy mennyi hatóanyag kerül a talajba istállótrágya illetve más szerves 

trágyák által, mert így az ásványi hatóanyagok mennyisége lényegesen csökkenthető, ami növeli a termelés gazdaságosságát.
Úgyszintén nem árt tudni, hogy ha nagyobb mennyiségű növényi maradványt szántunk a talajba, azok könnyebb és gyor-

sabb lebontása érdekében a beszántott növénymaradvány tonnájára 10-15 kg nitrogént kell beszántani.
A trágyázás fontos agrotechnikai művelet, hiszen 50 százalékban járul hozzá a magas és állandó hozamokhoz, viszont a 

termelési költségekben is legalább 30 százalékkal vesz részt. A felsorolt okok miatt is a legésszerűbb a talajelemzés eredményei 
alapján végezni a trágyázást. Ezt az elemzést négyévente legalább egyszer el kellene végezni, de szükség szerint gyakrabban is 
megtehető.  Ezáltal minden termelő szakmai ajánlást kap, hogy milyen és mennyi műtrágyát kell a talajba juttatnia. 

Vajdaság AT-ban 2003 óta a bejegyzett mezőgazdasági termelők számára ingyenesen elvégzik a talaj termőképességének az 
elemzését, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Vízgazdasági és Erdészeti Titkárság pénzel, Szabadkán pedig ennek költsége-
ihez hozzájárul Szabadka város önkormányzata is. Az elemzés elvégzése érdekében az érintett termelők jelentkezzenek a legkö-
zelebbi Mezőgazdasági Szakszolgálatnál, amelytől további információkat kaphatnak.  A szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat 
a 024-555-932-es telefonszámon érhető el.

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Meghal a férj, és a túlvilágon egyből vagy húsz öreg nő veszi körül és 
mind ezt mondják:
- Szia fiam, én vagyok az anyósod. A férj nem tudja, ki az igazi. Egy-
szer csak megjelenik Szent Péter és igazságot tesz:
- Ezt a férfit húsz felé kell vágni, mert húszan vagytok.
- Mindenki döbbenten áll, meg sem szólal, kivéve egy nőt, aki azt 
mondja:
- Igen! Húsz felé kell vágni!
Ekkor Szent Péter felkiált:
- Na hát csak megvan az igazi anyós!

***
Miben hasonlítanak a férfiak és a kutyák?
1. Mindkettő fél a porszívótól.
2. Mindkettő eszméletlenül lelkesedik egy nő öléért.
3. Mindkettő bizalmatlan a postással szemben.

***
Szergej és Iván a két orosz medvevadász beszélget:
- Mond, te hogy vagy ilyen sikeres? Mi a titkod  ?
- Először is felmegyek a hegyekbe, keresek egy nagy barlangot, benézek, 
bebrummogok, megvárom míg kijön, aztán lelövöm és eladom a 
bundáját.
Egy hét múlva találkoznak, Szergej össze-vissza van gipszelve.
- Hát veled meg mi történt?
- Úgy tettem, ahogy mondtad: felmentem a hegyekbe, kerestem egy 
barlangot, benéztem, bebrummogtam, és kijött a vlagyivosztoki gyors.

***
A kamionsofőr betér egy út menti étterembe, és rendel magának egy 
adag bécsi szeletet. 
Amikor épp nekifogna, két jól megtermett, bőrruhás motoros vagány 
lép be az étterembe. 
Egyikük se szó, se beszéd elragadja a sofőr tányérját, és átviszi a saját 
asztalukhoz. A férfi egyetlen szó nélkül fizet és távozik.
- Figyelitek, srácok - szól a nagyobbik hangú vagány - a pasas vagy 
teljesen beszari, vagy nem tud bunyózni.
- És valószínűleg vezetni sem tud - szól közbe a pincér - nézzék, épp 
most lapított palacsintává két motort.

***
- Hölgyem a maga férje olyan, mint egy focilabda.
- Miért?
- Minden reggel a kapuban találom, berúgva!

***
A futballista fiát megbuktatják harmadikban, de az mégis boldogan 
meséli apjának:
- Apa, képzeld, egy évvel meghosszabbították a szerződésemet a har-
madik osztállyal...

***
- Apa képzeld! Sikerült nagyit leszoktatnom a körömrágásról!
- És mégis hogyan?
- Eldugtam a műfogsorát!

***
Két medve beszélget a barlangban:
-Te, én már rohadtul fázom!
- Nem baj, nálam van cérna.
- Az meg mire jó?
- Hogy kihúzzuk a telet!

***
Két ügyvezető igazgató beszélget:
- Te fizetsz az embereidnek?
- Én nem.
- Én sem. És bejárnak?
- Be.
- Az enyémek is. Te, nem kéne ezektől belépődíjat szedni ...?

Horoszkóp októberre
A MÉRLEG 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 MÉRLEG! Igazán kedves ember vagy, mindenkivel megtalálod a hangot. A 
könnyedség egész lényedet jellemzi. Időnként nehezen tudsz dönteni, hosszasan 
mérlegelsz. Nem szeretsz egyedül lenni, de harcolni sem igazán, ki nem állhatod 
a nézeteltéréseket, a vitát. Jó, ha van egy partner, aki ugyanúgy mindig minden-
nel elégedett, mint Te. Így tökéletes harmóniában élhettek.
KOS: Jelentősen többet tevékenykedtél szeptemberben, mint arra szükség lett volna, 
vagy ahogy eredetileg azt eltervezted, ezért a benned lévő feszültség és fáradtság 
meglehetősen felgyülemlett. Ahogy múlik az idő, csökken a stressz, olyannyira, hogy 
új kapcsolatokra is szert tehetsz. Szerelmi életed is fellendülőben van, hisz Vénusz min-
denben a segítségedre lesz!
BIKA: Még mindig a családi ügyeid vannak terítéken, elsősorban az anyagi helyzete-
det szeretnéd stabilizálni, erre meg is lesz minden lehetőséged. Elég erő és lendület 
van benned ahhoz, hogy megvalósítsd elképzeléseidet, de jól nézd meg, kit avatsz be 
terveidbe. A hónap végén tedd félre a hétköznapok gondjait és lazíts barátaiddal! De 
ügyelj a vitázó kedvedre, főként a környezetedben.
IKREK: Az idő neked dolgozik, de ez a hónap még a kezdeteké. Szeretnéd ugyan 
azonnal látni, beérni munkád gyümölcsét. Ne légy türelmetlen, az idő neked dolgozik. 
De csak akkor, ha megvan hozzá a kellő kitartásod is. Végre pontot tehetsz egy olyan 
kapcsolat végére, ami neked terhet jelentett. Ezért senki nem tehet szemrehányást. A 
legkevésbé az, akit eddig önzetlenül támogattál.
RÁK: Hajlamos lehetsz az álmodozásra, így jobb, ha most pénzügyekben nem hozol el-
hamarkodott döntéseket, mert könnyen elrugaszkodhatsz a valóságtól, és veszteségek 
érhetnek. Vágysz arra, hogy segíthess másoknak, másokon. Hasznossá teheted magad 
segítő szervezetekben, ahol remek diplomáciai képességeidet is kamatoztathatod. Má-
sok segítségére is számíthatsz ebben a hónapban.
OROSZLÁN: Olyan leckével találod szemben magad, amely már bizonyos idő  óta min-
dig ugyanaz, csak más-más köntösben. Most lehetőséged nyílik végre hogy e leckét 
letedd - egy jó vizsgával.  Fontos a hónap utolsó hetében a diplomatikusság, mellyel 
olyan helyzeteket is képes vagy megoldani, amelyekre nem is számítottál. Ebben a hó-
napban művészeti területeken is jó eredményeket érhetsz el.
SZŰZ: Elsöpörheti a hónap energiája az eddigi terveket, hogy újaknak adjon helyet. 
Változások, esetleg áttörések, jellemezhetik ezt az időszakot. Szeptember már egy új 
vállalkozást körvonalazott, amely most aktuálissá válhat.  Lehetőséged lehet ebben a 
hónapban egy továbbképzés megkezdésére. Utazol, a lehetőség legalábbis meglesz. 
Fokozottan óvd a kapcsolatodat a hónap utolsó hetében.
MÉRLEG: Rugalmas vagy és nagy befogadóképességgel rendelkezel. Szellemi ener-
giád a csúcson van. Egyszerre több dolgot is tudsz intézni, észben tartani. Tele vagy 
ambícióval, és mire észreveszed, már túl is vagy a munka nehezén. Ha párodban találsz 
valami zavaró hibát, ne akard azonnal a saját képedre formálni. A türelem most nagy 
erényed lehet számodra.
SKORPIÓ: Ebben a hónapban  jellemző lesz, hogy keresed a csillogást, a társasági éle-
tet. Ha túlzott elvárásaid lesznek, akkor ez oda vezethet, hogy a hónap közepén  elége-
detlen leszel másokkal is és önmagaddal szemben is. Hajlamos lehetsz minden terhet 
átvállalni, ezért mindent saját magadnak kell elintézni. Oszd be a munkát családodban, 
tervezz meg mindent alaposan előre, és maradj a realitás talaján.
NYILAS: Reményeid egyáltalán nem olyan megvalósíthatatlanok, mint amilyeneknek 
hiszed őket. Igaz, a sors korlátot állít fel, de azok legalább annyira kapaszkodók, mint 
gátak. Tanulj meg látni, értékeld át a helyzeted, és alkalmazkodj. Ne fojtsd el továbbra 
is az érzéseid: attól, hogy nem beszélsz róla, azok még nem szűnnek meg. Néha a köny-
nyeknek is utat kell engedni.
BAK: Már a hónap legelső napjaitól használd ki a kedvező bolygóállásokat tanulásod, 
munkád, magánéleted fellendítésére. Október második felének eseményei, lehetősé-
gei hosszú távra megalapozhatják sikereidet, kár lenne elszalasztani a tálcán kínálkozó 
lehetőségeket. Nem elképzelhetetlen, hogy valamilyen külföldi út, esetleg költözés 
lehetősége tárul eléd.
VÍZÖNTŐ: Jelentős késztetést érezhetsz ezen a héten arra, hogy másokról gondoskodj 
és kényeztesd őket. Mégis ahelyett, hogy köszönetet kapnál érte, kioktatásban és bírá-
latban részesülhetsz szinte folyamatosan. Nem is érted, hogyan lehetséges ez? Pedig 
kiteszed a lelkedet. Tanulj ebből és viseld emelt fővel, ha negatív hatások érnek! Hidd 
el, hamarosan jó szolgálatot fognak tenni ezek a rossz tapasztalatok.
HALAK: Nagyon kellemes hónapnak nézel elébe, használd ki teljes mértékben. Ál-
maid, vágyaid megvalósulhatnak, különösen, ha ezek az érzelmi életeddel függenek 
össze. Családodban, most nyugalmat tapasztalhatsz. Ha vannak gyermekeid, tölts ve-
lük minél több időt, szervezzetek közös programokat. Női hozzátartozókkal is többet 
törődj, nagyon hálásak lesznek érte.

Braun Mária


