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XIII. évfolyam • 2. szám • 2013. február 22.
Ingyenes példány

A Szabadkai Piacok KKV ezúton is kéri azokat a bérlőket, 
akik az éves rezervációval kapcsolatos adatlapban azt a rovatot 
jelölték be, miszerint kötelezettségeiknek egy összegben, 2013. 
március 11-ig tesznek eleget, hogy ezt tegyék is meg. 

Amennyiben ezt elmulasztják, a közvállalat kénytelen lesz 
megtenni a szükséges törvényes lépéseket.

A SZABADKAI PIACOK KKV ÉS A KÖZLÖNY SZERKESZTŐSÉGE MINDEN SZABADKAI HÖLGYNEK
 GRATULÁL MÁRCIUS 8-A, A NEMZETKÖZI NŐNAP ALKALMÁBÓL!

FONTOS • FONTOS • FONTOS • FONTOS

Nőnapi köszöntő
Lágy szellők hangját hallgatom  
a nőnapon, a nőnapon.  
most néhány szót kell mondanom,  
ez alkalom, ez alkalom...  
 
Mert nincs annál szebb álomkép,  
úgy gondolom, úgy gondolom.  
Ha kezünk fogja női kéz,  
ezt jól tudom, ezt jól tudom...  
 
Ők a férfi örök társa,  
nagyon-nagyon, nagyon-nagyon.  
Testünk, lelkünk tükörmása,  
minden napon, minden napon...  
 
Élet nélkülük nem lenne,  
semmi olyan, semmi olyan.  
Elhullnánk a végtelenbe  
otthontalan, otthontalan...  
 
Nem ismernénk soha szépet,  
oly édesen, oly édesen.  
Szív szerelmet, boldog éltet,  
mi sohasem, mi sohasem...  
 
Nőinket sosem feledjük,  
bizony-bizony, bizony-bizony...  
S nem csak nőnapon szeretjük,  
nagyon-nagyon, nagyon-nagyon!

Szuhanics Albert



Kacsamáj 2000-2500 din/kg
Kakashús 300-350 din/kg
Kolbász 580-650 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-730 din/kg
Pulykahát 170-280 din/kg 
Pulykahús 440-500 din/kg 
Pulykamell 800-880 din/kg
Pulykanyak 270 din/kg
Pulykaszárny 290-350 din/kg 
Tyúkhús 300-320 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-160 din/kg
Amur 350 din/kg
Busa 270-300 din/kg
Cápaharcsa –  filé /mélyh./ 300-

390 din/kg
Hekk 380 din/kg
Hekk filé 435 din/kg 
Kalmárhal 350 din/kg
Kárász 120-160 din/kg
Ponty 380-400 din/kg
Süllő 900 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 350-400 din/kg
Aszalt meggy 1700 din/kg
Aszalt sárgabarack 700-750 din/kg
Aszalt szilva 200-450 din/kg 
Aszalt vörösáfonya 800-900 din/kg
Brazíliai dió 1300 din/kg
Dióbél 900-1000 din/kg
Földimogyoró 400-450 din/kg 
Füge 450-600 din/kg
Fűszerpaprika 800-1100 din/kg
Gomba 200-350 din/kg
Indiai dió 1200 din/kg
Krémes lap 220 din/pár
Lencse 200 din/kg
Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 900 din/kg 

Mazsola 350-450 din/kg 
Méz 450-650 din/kg 
Mogyoróbél 1000-1100 din/kg
Pistácia1300 din/kg
Réteslap 140-220 din/kg
Sütemények 600-650 din/kg
Tésztafélék 210-500 din/kg 
Tojás 11-15 din/db
Torta 60-100 din/szelet
Tökmag 600-850 din/kg 
Virágok
Ciklámen 150-500 din.
Csokor 100 dinártól
Gerbera 100-150 din/szál
Jácint 200 din.
Kankalin 120-200 din.
Liliom 150-250 din/szál
Margaréta 100-150 din/szál
Rózsa 120-150 din/szál
Szegfű 60 din/szál
Takarmány
Árpa 32-38 din/kg
Búza 32-35 din/kg
Bükköny 90 din/kg
Fénymag 130 din/kg
Hajdina 200 din/kg
Hereszéna 200-500 din/bála
Köles 60 din/kg
Kukorica 30-32 din/kg
Napraforgó 60-65 din/kg
Olajrepce 80-90 din/kg
Proteincirok 45 din/kg
Rozs 70 din/kg
Szalma 150 din/bála
Szója 85-90 din/kg
Takarmányborsó 80 din/kg
Tönköly 80-90 din/kg
Tritikálé 34-35 din/kg
Zab 35-40 din/kg
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Zöldségféle 
Bab 230-400 din/kg
Bimbós kel 200 din/kg
Brokkoli 200-250 din/kg
Burgonya 50-70 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Csicsóka 60-80 din/kg
Fejes saláta 30-60 din/fej
Fekete retek 50-60 din/kg
Fokhagyma 200-350 din/kg
Jégcsap retek 30-60 din/db
Káposzta 50-70 din/kg
Karalábé 30-50 din/db
Karfiol 200-250 din/kg
Kelkáposzta 50-100 din/db
Koktél-paradicsom 350 din/kg
Lila káposzta 60-80 din/kg
Lilahagyma 60-80 din/kg
Mángold 50-80 din/csomó 
Paprika - csípős 30-40 din/db
Paprika 300-350 din/kg
Paprika 30-100 din/db
Paradicsom 220-250 din/kg
Paraj 100-140 din/kg
Pasztinák 100 din/kg
Petrezselyem 40-100 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-40 din/cs.
Póréhagyma 20-50 din/db
Sárgarépa 50-70 din/kg
Sütőtök - reszelt 100-120 din/kg
Sütőtök 80 din/kg
Tök 250 din/kg
Uborka 250-300 din/kg 
Újhagyma 30-50 din/csomó
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Zeller 10-60 din/db
Savanyúságok
Csalamádé 150-200 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Savanyú cékla 120-180 din/kg
Savanyú káposzta 60-100 din/kg

Savanyú karfiol 150-250 din/kg
Savanyú paprika 120-250 din/kg
Savanyú pepperoni 300 din/kg
Savanyú uborka 150-250 din/kg
Sült paprika 250-400 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-170 din/kg
Földieper 600 din/kg
Körte 220-260 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180 din/kg
Banán 80-120 din/kg
Citrom 130-140 din/kg  
Gránátalma 180 din/kg
Grapefruit 130-150 din/kg
Kivi 150 din/kg
Mandarin 100-150 din/kg
Narancs 65-110 din/kg
Tejtermékek 
Kecsketúró 600 din/kg
Házi túró 300-380 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajt 440-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 400-500 din/l
Vaj 700-800 din/kg 
Zlatibori kajmak  (tejszínsajt) 

900 din/kg
Zombori túró 800 din/kg
Hús és húskészítmények
Csevaphús 399-550 din/kg
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 299-340 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 360-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 480-499 din/kg 
Csirkeszárny 180-200 din/kg 
Csirkezúza 250-280 din/kg
Kacsahús 450-500 din/kg

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

TÖRÖK MATILD
(SZÜL. VARGA)

(1948–2013)

rövid és súlyos betegség után életének 65. 
esztendejében elhunyt. Nyugodjon békében!



Szabadka város Képviselő-testülete február 7-én el-
fogadta a Szabadkai Piacok KKV tevékenységi tervét, 
és mint azt Bodrogi Béla, a KKV igazgatója mondta, 
folytatódhatnak a már megkezdett munkálatok.

- Számunkra különösen fontos, hogy Szabadka 
város Képviselő-testületének tanácsnokai észrevéte-
lek és kérdések nélkül hagyták jóvá a 2013. évi tevé-

kenységi tervünket. Mivel úgy 
véljük, hogy munkatervünk 
valós eredményeken és reális 
becsléseken alapul, addig is, 
amíg nem került elfogadásra 
a tervünk, elvégeztük a szük-
séges előkészületeket, hogy 
azonnal megkezdhessük a terv 
megvalósítására irányuló tevé-
kenységünket. Nincs sok időnk 
a várakozásra, mivel kevesen 
vagyunk, a feladatok pedig 
egymást követik, és mindennel 

idejekorán végeznünk kell. A feladatok közül csupán 
néhányat említek meg. Márciusban kerül sorra a kör-
nyezetvédelmet is magában foglaló, tavaly bevezetett 
integrált minőségbiztosítási rendszer szokásos évi fe-
lülvizsgálata, és úgy vélem az ellenőrzés is bizonyítja 
majd, hogy vállalatunk teljes egészében tiszteletben 
tartja a nemzetközi szabványok követelményeit. Ezek-
kel az előkészületekkel párhuzamosan zajlottak a kis 
illetve nagy értékű közbeszerzési eljárások előkészü-
letei, mivel ki kell választanunk azokat a beszállítókat, 
amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyekre 
vállalatunk sem műszaki, sem emberi erőforrásokkal 
nem rendelkezik, ez pedig a piacok takarítása illetve 
az őrző védő szolgálat. Emellett ki kell választanunk a 
számunkra szükséges anyagok beszállítóit, de február 
végéig egy egyáltalán nem mellékes feladat vár még 
ránk, mégpedig a 2012. évre szóló zárszámadás elké-
szítése és kidolgozása. Ebben a tevékenységben részt 
vesz az igazgató és a felügyelő bizottság is, amelye 
határozatot hoznak a nyereség elosztásáról is. Egye-
lőre még nem ismeretes minden adat, de becsléseink 
szerint az elmúlt évben is pozitív eredménnyel gaz-
dálkodtunk, mégpedig a tervezett szinten, vagy talán 
valamivel még afölött is.    

- Ugyancsak folynak az előkészületek a fenntartási 
munkálatokra, mivel az idén nem tervezünk jelentő-
sebb beruházásokat. Ebben a hatályos árpolitikai is 
fékez bennünket, mivel csak 2013. december 1-jével 
növelhetjük szolgáltatási díjainkat 5,5 százalékkal, vi-
szont gyakorlatból tudjuk, hogy az infláció meg fogja 
haladni ezt a szintet. Épp ezért idén a piacok szépíté-
sére fektetjük a hangsúlyt. 

- Az idén is megszervezzük a Nemzetközi és Regi-
onális Gazdasági Vásárt, mégpedig június 5-e és 8-a 
között, Szabadka város és a Tartományi Gazdasági 
Titkárság pénzügyi támogatásával. Emellett az idén is 
szeretnénk megszervezni az idényjellegű áruk vásá-
rát, vagyis a virágok, a dinnye, a télire való és a fenyőfa 
közterületi árisítását, amire a helyi önkormányzattól 
kell megkapnunk a szükséges jóváhagyást. Mindent 

összevetve, a gazdasági válságra és a pénztelenségre 
való tekintet nélkül az idei évre is szerteágazó tevé-
kenységeket tervezünk, mivel tapasztalatunk azt mu-
tatja: a pénzt gyakran ellensúlyozhatjuk lelkesedéssel, 
ebből pedig nincs hiány a Szabadkai Piacok Kommu-
nális Közvállalatban.
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ELFOGADTÁK A 2013. ÉVI TERVET

VIRÁGÁRUSÍTÁS 
MÁRCIUS 8-RA

A Szabadkai Piacok KKV az idén is a szokásos módon 
szervezi meg a virágárusítást a nők napja alkalmából. Erről 
Fodor Mátyás,  a KKV kereskedelmi és pénzügyi részlegé-
nek igazgatója a következőket mondta:

- A közterületi virágárusítást az idén is elsősorban a pi-
acokon illetve a piacok környékén szervezzük meg, mégpe-
dig március 7-én és 8-án. A piacokon a virágárusításra kije-
lölt részek tovább tartanak nyitva, mégpedig mindkét nap 
sötétedésig vásárolhatják meg a szabadkaiak a virágokat, s 
ez vonatkozik a virágpiaci részre, a Tesla-telepi piacra és a 
Mirko Bogović utcai nagybani piacra is. Akik virágárusítás-
ra szeretnének helyet biztosítani a piacokon, a piacfőnökök-
nél illetve a piacokon jelentkezhetnek. A területhasználati 
díj nem változott a tavalyihoz képest, de a bérlőknek mégis 
többet kell majd fizetniük, hiszen – mint tudjuk – 2012. no-
vember 1-től az áfa a korábbi 18-ról 20 százalékra nőtt. 

- Az idei évre még nem, de 2014-re szeretnénk a nők nap-
jára a városközpontban a téli vásárhoz hasonló virágvásárt 
szervezni. Eddig hiányzott a szükséges felszerelés, de mivel 
a városnak köszönhetően sikerült ízléses faházakat besze-
reznünk, ezek alkalmasak a különböző rendezvények meg-
tartására, s amennyiben elképzeléseink támogatást kapnak, 
jövőre március első hetében megszervezhetnénk a virágvá-
sárt, amely 3-4 napos rendezvényként valószínűleg nagy 
tetszést aratna a szabadkaiak körében. Mint minden olyan 
eseményt, amelyet a Szabadkai Piacok szervezésében bo-
nyolítottunk le, az alapos felkészülés és európai színvonalú 
tartalmak és külsőségek jellemezték, s így lesz ez a majdani 
virágvásárral is, amely nyilván az érdeklődéstől függően 
gyorsan hagyományossá is válhat. 



Mozgalmasnak ígérkezik a Szabadkai Piacok Kom-
munális Közvállalatban az idei év, hiszen egymás érik 
a feladatok, pedig a közvállalat az idei évre nem is 
tervez jelentősebb beruházásokat – mondja a Közlöny 
olvasói számára Zónai József, a műszaki részleg igaz-
gatója.

- Az önkormányzat 
számára alapos előké-
születek és elemzés után 
dolgoztuk ki a 2013. évi 
munkaterv javaslatát, s 
alighogy az önkormány-
zat jóváhagyta a terveket, 
hozzáláthattunk a zár-
számadás kidolgozásá-
nak az előkészületeihez. 
Ezzel párhuzamosan még 
egy nagyon fontos feladat 
vár ránk, ez pedig a ta-
valy bevezetett integrált 
Környezetközpontú Irá-
nyítási rendszer alkalma-

zásának a felülvizsgálata, a közkeletű szóval egysze-
rűen auditnak nevezett tevékenység, amelyet a Certop 
Nemzetközi Tanúsítványozó Cég munkatársai végez-
nek el március folyamán, addig pedig nekünk kell egy 
belső ellenőrzéssel felmérnünk, hogy vajon minden 
rendben van-e a szabványok alkalmazása körül. 

Az Egészségügyi Felügyelőség elrendelte, hogy 
minden piacon a közegészségügyi könyvecskével (kö-
telezően) rendelkező árusok, bérlők számára külön vi-
zesblokkot kell kialakítanunk az esetleges fertőzések 
megakadályozására. Az ezzel kapcsolatos munkálato-
kat folyamatosan végeztük, s először a tejpiacon, majd 
pedig a Zöldikén, a nagybani piacon és a Tesla-telepi 
piacon is elkészültek ezek a létesítmények, mégpedig 
a meglevő vizesblokkok átalakításával, korszerűsí-
tésével. Ezeket a vizesblokkokat csak azokat vehetik 
igénybe, akik felmutatják, illetve leadják a közegész-
ségügyi könyvecskét, majd dolguk végeztével és a 
kulcsok leadásával azt vissza is kapják. Ugyancsak a 
Tesla-telepi piacon folynak az előkészületek az elekt-
romos hálózat elkészítésére, amely az elektromos, 
elektronikus mérlegek (és csakis a mérlegek!!!) táplá-
lására szolgál majd. 

- A Tejpiacon és a Zöldike piacon folyamatban 
van a hőmérők beszerelése a hűtőpultokba, amelyek 
segítségével az árusok és a felügyelőség is egyszerű-
en ellenőrizheti a hűtőberendezések működését. Ez a 
munka hosszabb időt vesz igénybe, mivel csak akkor 
végezhetjük a munkálatokat, ha már bezárt a piac 
illetve ha kiürültek a hűtőpultok, mivel a beszerelés 
nem igényel nagyobb munkálatokat, de nem végezhe-
tők mindaddig, amíg használatban vannak a pultok.

- Mint már jeleztem, az idén a közvállalat nem ter-
vez nagyszabású beruházásokat, de szeretnénk minél 
jobban eleget tenni a minőségbiztosítási követelmé-
nyeknek, ezért az idei tervünkben szerepel a jelenlegi 
Tejpiacon a későbbiekben megépítendő tej- és húscsar-
nok tervdokumentációjának a kidolgozása. Szeret-

nénk javítani az árusítási feltételeket ezen a piac-ré-
szen, ami szerepel a Szabadkai Piacok KKV minőségi 
céljai között is, az új csarnokot pedig úgy szeretnénk 
kialakítani, hogy megfeleljen a HCCP rendszer köve-
telményeinek, vagyis az élelmiszerbiztonsági előírá-
soknak, szabványoknak. A tervnek többek között az 
a feladata, hogy támponttal szolgáljon, mekkora beru-
házást is igényelne  egy ilyen elképzelés megvalósí-
tása.
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Korszerű mosdó a Tejpiacon

FELADAT  FELADAT  HÁTÁN
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Nitrátok és nitritek az emberi táplálkozásban

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

A növények számára a nitrogén elsősorban a proteinek kialakítá-
sához szükséges (a zöldségfélék proteinjében az átlagos nitrogéntar-
talom 6,25%). Számos olyan vegyület van, amelyek ugyancsak tartal-
maznak nitrogént, mint pl. a klorofil, a genetikai anyagok és az ízeket, 
színeket és illatokat biztosító vegyületek nagy száma.

A növény a nitrogént a gyökereken keresztül veszi magához nit-
rogénion formájában és csak kisebb mértékben ammóniák-ion for-
májában. A felvett nitrátok a növényben az anyagcsere során más 
vegyületekké alakulnak át.  Az anyagcsere folyamatában részt vevő 
enzimek a nitrátokat amidokká, aminosavakká, végezetül pedig nagy 
proteinmolekulákká alakítják. Mitől is függ a növény nitrát-tartalma?

A növények nitrát-tartalma számos tényező együttes hatásától 
függ. A nagyobb mennyiségű nitrogénnel történő trágyázás is kihat 
a növények nitrát-tartalmára. Eközben a növények nem tesznek kü-
lönbséget aközött, hogy a nitrátok műtrágyából erednek, vagy pedig 
a szerves anyagok mineralizálódásából. Eszerint tehát a zöldségfélék 
magasabb nitrát-tartalma lehet a szerves trágyával történő fokozot-
tabb trágyázás következménye is.

1. táblázat: az egyes zöldségfélék nitrát-tartalma (Venter szerint)
Zöldségféle Nitrát-tartalom mg/kg
Saláta 380 - 3520 
Kínai kel 60-100 430 - 3520 
Spenót 345 - 3890 
Burgonya 90 - 800 
Zeller 160 -350 
Karalábé 200- 1700 
Paradicsom 10 -100 
Paprika 80 - 180 
Uborka 20 - 300 

A fényhiány és az alacsonyabb hőmérsékletek kihatással vannak 
az anyagcsere-folyamatokra és a nitrátok közlekedésére, így a nitrá-
tok felhalmozódnak a növényekben. A növények az éjszaka folyamán 
is felveszik a nitrátokat, de a fotoszintézis hiányában felhalmozód-
nak a növényben, így a növények nitrát-tartalma a reggeli órákban 
a legnagyobb. A nitrát-felesleget délig a növények lebontják. Borús, 
alacsony fényintenzitású időszakokban a nitrát-felesleg megmarad a 
növényekben, sőt fokozott transzspiráció (a növények által a talajból 
felvett víz párologtatása) esetén még meg is növekedhet. Minél ke-
vesebb fényt kap a növény, annál több nitrátot halmoz fel.

A nitrát-tartalom a növény fejlettségi fokától is függ. A növeke-
dés időszakában sokkal nagyobb a nitrát-felvétel, mint a fiziológiai 

érettség idején. Vagyis: ha a zöldségeket fiziológiai érettségük előtt 
szedik (fejes saláta, spenót) azok mindig több nitrátot tartalmaznak.

A zöldségfélék nitrát-tartalma fajtafüggő, aminek nagy jelen-
tősége van a növénynemesítésben. Különösen a fejes salátáknál a 
megfelelő fajtaválogatásnak köszönhetően sikerült kinevelni csök-
kentett nitrát-tartamú fajtákat.

Az emberi szervezetbe a nitrátok elsősorban a zöldségfélékkel 
kerülnek be (70%), az ivóvízzel (20%) valamint hússal és húskészít-
ményekkel (kb. 6%). A nitrátok többségét a vese kiválasztja, egy ré-
sze pedig a nyálmirigyeken keresztül a nyálba kerül, ahol nitritekké 
válhatnak. A nitrátok a felnőttekre nézve nem jelentenek veszélyt és 
nem károsítják az egészségüket.

A nitritek az anyagcsere során keletkeznek és az egészségre ká-
rosnak tekintik őket. a zöldségfélék öregedése során is keletkezhet-
nek egyes baktériumok jelenléte következtében. Egyes főzelékfélék 
utómelegítésével ugyancsak megnövekedhet bennük a nitrát-tarta-
lom. A szájban és a nyálban a nitrátok nitritekké redukálódnak. A 
nitritek a gyomor savas közegében reagálnak a lebomló proteinekkel 
és nitrozaminok jönnek létre, amelyet rákkeltő anyagnak tekintenek.

A friss zöldségfélék általában nem tartalmaznak nitriteket.
Annak ellenére, hogy azok, akik sok zöldségfélét esznek, nagy 

mennyiségű nitrátot visznek be a szervezetükbe, ennek egészségi 
kockázata igen csekély. Ezt igazolta a londoni közegészségügyi és 
trópusi gyógyászati iskola táplálkozástudományi tanulmánya, amely 
azt mutatta ki, hogya vegetáriánusoknál igen csekély a rák kialaku-
lásának a kockázata. Ezt azzal magyarázzák, hogy a zöldségfélék fo-
gyasztásakor nem csak nitrátokat, hanem egyéb olyan anyagokat is 
beviszünk a szervezetbe, amelyekben a zöldségfélék bővelkednek: 
C és E vitamin, béta-karotin, amelyek megakadályozzák a nitroza-
minok kialakulását. A nitrogénvegyületek fokozzák a gyomorsav 
antibakteriális hatását, miáltal erősödik a káros baktériumok elleni 
védekezés, így pl. a szalmonella ellen is.
Az emberi szervezetbe bekerülő nitrátok és nitritek határértékei

Az Egészségügyi Világszervezet meghatározta az ún. ADI (accep-
table daily intake – napi megengedhető bevitel) értékeit, amelyek 
nem károsak az ember egészségére nézve. Ezek a következők:
Nátrium-nitrát: 5 mg/testsúly kg (ami 3,65 mg NO3-nak felel meg),
Nátriumnitrit: 0,2 mg/testsúly kg (ami 0,14 mg NO2-nek) felel meg.

Egy 70 kilós egyén tehát naponta a táplálkozással 51 mg  nitrátot 
és 9,8 mg nitritet vihet be a szervezetébe, anélkül hogy aggódnia 
kellene egészségi állapotáért. 

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Egy fiatalember elmegy a bölcshöz, hogy megtudja tőle a hosszú élet 
titkát. 
- Öreg, mondja már meg nekem, hogy mi a hosszú élet titka. 
- Fiam, azt javaslom neked, hogy ne cigizz, ne piálj, ne nőzz. 
- Akkor hosszú életem lesz? 
- Azt nem tudom, de roppant hosszúnak fog tűnni.

***
A börtönlelkész kérdezi az elítélttől: 
- Miért csukták le? 
- A hitem miatt. 
- ??? 
- Azt hittem, nem derül ki, amit tettem.

***
- Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel? - kérdezi a tízéves Pistikétől a 
pszichológus. 
- Orvos, festőművész vagy ablakmosó. - feleli a gyerek. 
- Hát, ez nem egészen egyértelmű. 
- Dehogynem! A lényeg: pucér nőket akarok látni!

***
Egy tésztakészítő kisiparos lángost árul a bank előtt. Odamegy hozzá 
egyik ismerőse és kér tőle kölcsön egy ezrest elsejéig.
- Sajnálom, nem tehetem... szerződésem van a bankkal...
- Ugyan már, miféle szerződés???
- Egy nagyon fontos szerződés: a bank nem árul lángost, én meg nem 
adhatok kölcsönt...

***
Egyedül az el nem végzett munka nem vész kárba.

***
Az agresszív kismalac sétálgat a városban.
-A fene a melegbe, a fenébe a Nappal, a fenébe az emberekkel, a fene 
az autókba! Bárcsak minden köddé válna.
-?
- A fene ezt a ködöt!

***
A felnőtt olyan személy, aki befejezte a növekedést mindkét végén és 
most középen növekszik.

***
Megy a tolvaj gyónni, amikor észreveszi, hogy a pap letette az óráját a 
gyóntatószékre. Letérdel, és bal kezét ráteszi az órára.
- Mi a vétked?
- Lopok, atyám.
- Mondd úgy: loptam!
Emberünk erre zsebre vágja az órát.
- Loptam - feleli.
- Mit, gyermekem?
- Egy órát.
- Visszaadtad-e a gazdájának?
- Én magának adom, atyám.
- Ej, fiam, ne nekem add, hanem a gazdájának!
- Próbáltam, de nem kellett neki.
- Hát akkor tartsd meg, fiam.

***
Szórakozóhelyen bunkó pasi odalibeg a pulthoz és foghegyről mondja 
a pultos srácnak:
- Hali, aggyá má valami rostosat!
- Bútorlap jó lesz?

HOROSZKÓP MÁRCIUSRA
A HALAK HÓNAPJA

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 HALAK! Te vagy a tizenkettedik jegy a Zodiákusban, te állsz a fejlődés 
csúcsán, talán ezért is képes vagy az önzetlen odaadásra és szeretetre. A HALAK 
álmodozó, nagylelkű, kedves, figyelmes, és érzékeny emberek. Segítesz mások-
nak, mert így talán a nehézségeket is könnyebb elviselned, de neked ki segít? 
Nagyon kreatív vagy és nagy képzelőerővel bírsz. Együtt érző és szerelmes típus 
vagy. Jól csókolsz.

KOS: Valamilyen módon emelkedettnek érzed magad. Könnyű lesz a napirendet követ-
ni, hagyd, hogy alakuljanak a dolgok maguktól. A hónap, amely előtted áll, viszonylag 
kellemesnek ígérkezik. Rengeteg elfoglaltságod lesz ebben a hónapban, párkapcsola-
todban adódhatnak megoldandó gondok, konfliktusok, de csupán átmenetiek. Min-
den problémát sikeresen meg fogsz oldani.
BIKA: Légy megfontolt a beszédében és viselkedésében egyaránt. Most sok múlik 
azon, hogy a környezeted miként ítél meg. Ebben a hónapban jó esélyed van, ha meg-
próbálod formába hozni magad. Egy szervi panaszodat illetően némi zavarodottságot 
érezhetsz. Ha régóta halogatsz egy látogatást a fogorvosnál vagy egyéb szakorvosnál, 
ez ideális időszak arra, hogy rászánd magát a vizsgálatra.
IKREK: Ne hozz meggondolatlan döntéseket, és ne kötelezd el magad sem írásban, 
sem másként annak alapján, amit ma esetleg helyesnek találsz. Várj még egy kicsit a 
döntéseddel. Ne hagyd magad félrevezetni vagy kijátszani. A kommunikációra is na-
gyobb odafigyelést kell fordítani. Zavaros félreértések keletkezhetnek. Maradj őszinte 
és egyenes, amennyire csak bírsz.
RÁK: A márciust sosem látott optimista gondolatokkal fogadod. A régi negatív han-
gulat már a múlté, azonban néha még most is hajlamos vagy átengedni magad a 
kétségbeesésnek. Ilyenkor úgy érzed, elvesztetted az irányt, leléptél a jól kitaposott 
ösvényről. Ne félj, te csak a saját utadat keresed! A családoddal és a rokonokkal szokat-
lanul segítőkész és nyitott leszel, amit ők örömmel fogadnak.
OROSZLÁN: Ez a hónap számodra rengeteg izgalmat, újdonságot, de némi problémát 
is tartogathat. Titkok, új lehetőségek, ebben a hónapban bármi megtörténhet! Akármit 
is hoznak az következő napok, mindenképpen őrizd meg nyugalmadat és pozitív hoz-
záállásodat. A következő időszakban sok kérdésedre választ kaphatsz. Pihenj, relaxálj, 
töltődj fel. Itt az idő átgondolni életed egyes területeit.
SZŰZ: Zsúfolt hónapod lesz, de szinte élvezed a kihívásokat. A dolgokhoz való hozzá-
állásod hihetetlenül pozitív. Egy (vagy több) személlyel kritikus ponton tarthat kap-
csolatotok, a helyzetet majd te oldod meg. Ugyanakkor már nagyon mehetnéked van, 
ha egy mód kínálkozik, azonnal indulsz. Társas utazás esetén alkalmazkodnod kell a 
többiekhez. Ebben a hónapban több ízben pénz állhat a házhoz.
MÉRLEG: Hangulataid és érzelmeid szinte percről percre váltakoznak, és ezt valaho-
gyan ki kell tudni fejezni. Valld be nyíltan és becsületesen, hogy érzéseid és egyes né-
zeteid épp most változásokon mennek keresztül. Szerelmi életed a lehető legjobban 
alakul. Ha pár nélkül vagy, akkor egy régi-új szerelem kezdődhet újra. A munkádban ez 
az időszak nagyon kellemes.
SKORPIÓ: Rendkívül biztosnak érzed a talajt a lábad alatt a hónap elején. Ez a stabil, 
két lábbal a földön állapot a legkedvezőbb időszak arra, hogy meghozd az életeddel 
kapcsolatos nagy döntéseket. Itt az ideje, hogy elgondolkodj a kapcsolataidról, a mun-
kádról vagy arról, hova költözz. Elég lesz becsukni a szemed és lazítani, a gondolatok 
- csakúgy mint a helyes döntés - maguktól fognak jönni.
NYILAS: A bolygók a hónap elején nem sok újdonsággal szolgálnak, inkább a hosszú-
távú hatások veszik át az irányítást. Minden kicsit több feszültséget okoz, mint máskor. 
Elismerés, karrier, tekintély témában előfordulnak egyéb nagyobb volumenű anyagi 
jellegű tevékenységek. A hónap második fele mozgékonyabb lesz, és 23-a után fordu-
lat állhat be ügyeid menetébe is.
BAK: Nagy hasznodra válik most a tudásod és tenni akarásod. Pedig az utóbbi időben 
már-már azt hitted, hogy ebben a felgyorsult és megváltozott világban már nehezen 
tudsz lépést tartani az eseményekkel. És mégis! Turbó fokozatra tudtál kapcsolni, és 
minden elvárást megfelelően teljesítettél. Nagyon kedvező ez a hét bármiféle szerző-
dés aláírásához, de legfőképpen munkához.
VÍZÖNTŐ: Az a lényeg, hogy a családodban minden rendben legyen. Rájuk igazán szá-
míthatsz, és talán még az is megtörténhet, hogy családtagot hozzásegíted egy olyan 
feladathoz, amely pénzt hoz a házhoz. Tele lesz a hónap váratlan eseményekkel. A hó-
nap második felében lesz egy felhívás, ahova muszáj elmenned, ráadásul szerepelned 
kell, amit utálsz, de fantasztikusan sikerül.
HALAK: Szépséges születésnapot! Tele vagy energiával, vonzerőd erős ebben az 
időszakban. A hónap elejére több baráti meghívást is kaphatsz, amelyeken remekül 
szórakozhatsz. A hónap közepét igyekezz a pihenésre több időt szánni, hogy a prog-
ramjaidba újra teljes energiával vethesd bele magad. Váratlan segítség érkezhet olyan 
helyről, személytől, ahonnan a legkevésbé várnád és amely a pénzügyi stabilitást hoz-
za el számodra.

Braun Mária


