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Június 5-e és 8-a között rendezték meg a sugárúti Sportcsar-
nokban a VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt. Az 5-i 

megnyitón Modest Dulić, Szabadka polgár-
mestere kiemelte:

- A 20–30 évvel ezelőtt működő óriásvál-
lalataink mára már a múlté lettek, a valami-
kori Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztár-
saság széthullásával Szabadka meghatározó 
gyárai is, számos más vállalattal együtt, a 
rossz magánosítás áldozataivá váltak. A gaz-
dasági válság közepette legfontosabb fela-
datunk a gazdaság talpra állítása. Szabadka 

2010-ben megváltoztatta gazdaságpolitikáját, azóta számos világ-
hírű vállalat létesített részleget a város terü-
letén, erősítve Szabadka gazdaságát.

Nikowitz Oszkár, Magyarország belg-
rádi nagykövete a vásár megnyitóján töb-
bek között a következőket mondta:

- Magyarország a tőkebefektetés terén 
Szerbiában az ország 10 legfontosabb part-
nere közé tartozik a mezőgazdaság, az élel-
miszer-feldolgozás, a környezetvédelem 
és a turizmus területén történt beruházá-
sokkal. A kapcsolatok további elmélyíté-
sét szolgálta a Magyar–Szerb Gazdasági 
Vegyes Bizottság decemberi ülése. Elég csak arra utalni, hogy el-
kezdték a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal korszerűsítési 
tervének kidolgozását. Azt hiszem, felesleges kiemelni, hogy eb-

ből a tervből mennyit profitálhat Szabad-
ka, ugyanakkor Vajdaság, valamint a határ 
menti régiók gazdasága is.

Dragan Đurić, Horvátország szabadkai 
főkonzulja arra mutatott rá, hogy országa 
számára is nagy jelentőséggel bír a horvátor-
szági cégek megjelenése a szabadkai vásáron. 

- Összesen 24 horvát vállalat mutatko-
zik be, illetve Verőce (Virovitica) immáron 
negyedik alkalom-

mal képviselteti magát a gazdasági vásá-
ron. Horvátország július elsejétől az Euró-
pai Unió tagállamává válik, de a jövőben is 
számít az együttműködésre, sőt támogatást 
nyújthat majd Szerbiának az EU-csatlako-
zás felé vezető úton, több szinten is.

Zdravko Jelušić, a Szerbiai Gazdasági 
Kamara alelnöke többek között arról be-
szélt, hogy a stabil ország létrehozása ér-
dekében az államnak kedvező gazdasági 

SIKERES VOLT A VÁSÁR
környezetet kell kialakítania, elsősorban 
kedvezőbb adózási rendszer megteremté-
sével, a szerbiai vállalatok fejlesztéséhez 
való hozzájárulásával.

Miroslav Vasin tartományi gazdasági, 
foglalkoztatás-ügyi és a nemek egyenjogú-
ságával foglalkozó titkár nyitotta meg hi-
vatalosan is a vásárt. Ebből az alkalomból 
elmondta, hogy jelenleg Szerbia számára a 
legfontosabb cél az Európai Unióhoz való 
csatlakozás. Ebben a folyamatban Magyar-

ország már több éve támogatja Szerbiát, Horvátország EU-csatla-
kozásával pedig egy újabb támogatót kap az ország. Mint mond-
ta, mind nagyobb a jelentősége az orosz, a fehérorosz és a kazah 
piacoknak, ám a gazdaság fejlődésében fontos szerepet játszanak 
a CEFTA országai is. Hangsúlyozta: a tekintélyes Financial Times 
felmérése szerint Vajdaság 2012-ben Európa negyedik legsikere-
sebb régiója volt a befektetések terén.

A gazdasági vásár ideje alatt rendkívül tartalmas szakmai 
programot szerveztek számos érdekes témáról. A második vásári 
napon az Együttműködési lehetőségek Magyarországgal című ta-
nácskozást rendezték meg a régi városházán, amelynek résztvevőit 
Kern Sólya Mária, a Városi Képviselő-testület elnöke köszöntötte. 
Duško Karagič, a belgrádi magyar nagykövetség gazdasági szak-
diplomatája arról beszélt, hogy Szerbia milyen fontos szerepet tölt-
het be a magyar vállalkozók tevékenységében. Számukra az itteni 
cégekkel való együttműködés megnyitja Oroszország, Fehérorosz-
ország, Kazahsztán és Törökország piacait. 

A szakmai program résztvevői

Folytatás a 2. oldalon
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ÁTADTÁK A VÁSÁRI DÍJAKAT
A VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár - Szabadka 

2013 védnökeiből és szervezőiből álló zsűri a vásár zárónapján ítél-
te oda a hagyományos vásári díjakat. A zsűri egyhangú határoza-
tát Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója ismertette, 
a díjakat pedig Dobó Márta, Szabadka Város Képviselő-testülete 
Városi Tanácsának nemzetközi és regionális együttműködéssel 
megbízott tagja nyújtotta át.

A Legszebb Standért odaítélt 1. díjat Érd Megyei Jogú Város 
Ipartestülete érdemelte ki. 2. díjat kapott a szabadkai Rotary In-
ternational Club és a DES Kft., a két 3. díjat pedig a Magyar Kül-
gazdasági Hivatal és a Horvát Gazdasági Kamara kapta.  A vásár 
különdíját a Don Don Szerbia Kft. képviselője vette át.

Az érdi Ipartestület igazgatója, Csóli Csaba az ünnepsé-
gen Dobó Mártának átnyújtotta Szabadka város „ehető” cí-
merét, mégpedig az egyik tagjuk által aszalt gyümölcs alapú 
reformédességekből elkészült változatát. Kiskunhalas polgár-
mestere egy könyvcsomagot, a halasi Csipkemúzeum pedig 
belépőket adományozott a Népkör Magyar Művelődési Köz-
pontnak.
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Folytatás az 1. oldalról A bresztiek 
a polgármester-helyettesnél

A VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Váráson a Belarusz 
Köztársaság Breszt városából az igen neves Belalko Italgyár is kép-
viseltette magát. 

Blaško Stantić, Szabadka polgármester-helyettese ebből az 
alkalomból a városházás fogadta a belarusz Breszt küldöttségét, 
amelyet a város moszkvai reonja közigaz-
gatásának főnöke, Alekszandr Sztepano-
vics Rogacsuk vezette. A fogadáson véle-
ményt cseréltek a két hasonló város eddigi 
kapcsolatairól, a testvérvárossá válásra 
irányuló kölcsönös szándékról, Breszt és 
Szabadka gazdasági, kulturális és turiszti-
kai együttműködésének kilátásairól. Alek-
szandr Sztepanovics Rogacsuk elmondta, 
hogy Szabadka és Breszt nagyon hasonlít 
egymásra: mindkettő határ menti város jó 
földrajzi adottságokkal, gazdag kulturális 
hagyományokkal és történelemmel, vámszabad gazdasági öveze-
tekkel és számos neves külföldi befektetővel.

A 2013. évi vásár díjazottai

Slobodan Vojinović, a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara 
elnöke a két ország gazdasági együttműködésének eredményeiről 
beszélt és ismertette azokat a fejlesztési lehetőségeket, amelyeket a 
következő időszakban megvalósuló projektek ígérnek. A Magyar-
ország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
már megvalósult projektjeiről és a kilátásokról Rácz Péter, a Közös 
Technikai Titkárság igazgatóhelyettese számolt be, a Kárpát Régió 
Üzleti Hálózat képviselői pedig a hálózat működésével ismertették 
meg a jelenlevőket. Mint elhangzott, az üzleti hálózat célja hogy 
elősegítse a kelet-közép-európai országok nyitását egymás gazda-
ságai irányába, és hozzájáruljon ahhoz, hogy ez a térség európai 
szinten is elismert, összefonódó és erős gazdasági régióvá fejlőd-
jön. 

Még ugyanaznap a városháza Kék Termében a fenntartható 
helyi fejlődést szolgáló USAID projektek jelentőségéről tartottak 
előadást. Dobó Márta, a szabadkai Városi Tanács nemzetközi és 
regionális együttműködéssel megbízott tagja kiemelte, hogy az 
előadáson elhangzott ötletek, kezdeményezések hozzájárulnak az 
USAID projekt sikeres megvalósításához, a szabadkai, zombori és 
magyarkanizsai mezőgazdasági termelés fejlesztéséhez és a város- 
illetve községközi mezőgazdasági együttműködés erősítéséhez. A 
helyi fenntartható fejlődéssel kapcsolatos USAID program igazga-
tója, Howard Ochman emlékeztette a jelenlevőket, hogy az USA 
Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége (USAID) támogatja az élelmi-
szer-minőségellenőrző és kiviteli engedélyeket kibocsátó szabad-
kai szakosított laboratórium felszerelését, a zombori mezőgazda-
sági tréning-központ megalapítását valamint a magyarkanizsai 
községben a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozását a határ 
menti nemzetközi mezőgazdasági logisztikai központ létesítéséről. 

A vásár harmadik napja is bővelkedett szakmai programok-
ban, hiszen előadás hangzott el a göngyölegről és a göngyöleghul-
ladékról szóló törvény alkalmazásáról, a törvényes kötelezettségek 
összehangolásáról, majd pedig az élelmiszertermelésről, -értékesí-
tésről és elosztásról a hazai illetve a külföldi piacon, de érdekes 
és tanulságos volt a vidékfejlesztés európai vonatkozásairól tartott 
előadás is. 

A Nemzetközi és Regionális Gazdasági Váráson 8 országból 
több mint 200 kiállító mutatkozott be. 

A kiállítókkal folytatott beszélgetések alapján megállapítható, 
hogy többségük elégedett volt a vásár alatt folytatott üzleti meg-
beszélésekkel, amelyek eredményei azonban majd csak hónapok 
múlva lesznek érzékelhetőek.
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A KÖLCSÖNÖS
ÉRDEKLŐDÉS JEGYÉBEN
Csóli Csaba, Érd és Környéke Ipartestületének igazgatójával 

immár másodszor találkoztunk a szabadkai vásáron, az idei láto-
gatás azonban már jóval több volt, mint puszta bemutatkozás.

- A tavalyi kedvező tapasztalatok és a Szabadka illetve Érd 
között fennálló testvérvárosi kapcsolatok alapján döntöttünk úgy, 
hogy ismét részt veszünk a vásáron. De ezen felül is van oka a 
jelenlétünknek: szeretnénk megmutatni, hogy az Európai Uniós 
csatlakozás után is van jövőjük az olyan általános ipartestületek-
nek, mint amilyen a miénk, hogy a szigorú EU-s követelmény-
rendszer közepette is fenn tud maradni a nemzeti kisipar, meg 
tudja őrizni termelését és persze saját identitását. Persze be kell 
vallanom, hogy ipartestületünkben az árutermelők száma fokoza-
tosan csökken, hiszen ma a piacon az olcsóság dominál. A vásár-
lók a nagy áruházakban is az olcsó árut keresik, a döntő többség 
a termék ára alapján vásárol, a kézművesek, kisiparosok, kisvál-
lalkozók viszont nem, vagy nem mindig tudnak olcsón termelni. 
Árujuk értékében általában nagy hányaddal vesz részt az élő mun-
ka, így azután nem képesek felvenni a versenyt a nagyipar tömeg-
cikkeivel. Ehhez hozzájárul még az is, hogy a tömeggyártással fog-
lalkozó távol-keleti országok olcsó munkaerejénél drágább hazai 
munkaerő béreire rakódó különböző terhek (adók, járulékok) is 
kissé magasak, így a termékek árával a hazai kisvállalkozók nem 
igazán versenyképesek. Viszont versenyképesek a minőségben, a 
különlegességben, az egyediségben, és bízunk benne, hogy a tár-
sadalomnak mindig lesz egy olyan rétege, amely az adott termék 
esetében épp ezeket a tulajdonságokat részesíti előnyben, és lesz 
kereset a kisvállalkozók termékei iránt.

- Voltak-e megbeszéléseik a szabadkai és környékbeli vállalko-
zókkal, hiszen függetlenül attól, hogy Magyarország EU-s tagor-
szág, Szerbia pedig egyelőre nem, a kisvállalkozók gondjai szinte 
azonosak?

- Mi már tavaly folytattunk ilyen jellegű megbeszéléseket, de 
az érdi ipartestületben úgy gondoltuk, hogy számunkra nem csak 
Szabadka, hanem egész Vajdaság fontos, épp ezért tavaly ősszel 
egy négynapos vajdasági kirándulást szerveztünk tagjaink számá-

ra. Higgyék el, nagy élmény volt találkozni a temerini, a szabadkai, 
a zentai és a magyarkanizsai iparosokkal, vállalkozókkal. Így az idei 
szabadkai vásárra már úgy jöttünk el, azok a kisvállalkozók termékeit 
hoztuk el, az üzletember-találkozóra azokat hívtuk meg, akiknek az 
itteni vállalkozókkal már vannak, vagy alakulóban vannak az üzleti 
kapcsolatok. Ezért is bővült a kiállítók száma a tavalyi 12-ről 19-re. De 
szeretnénk, ha ezek a kapcsolatok nem csak egyoldalúak lennének. 
Érd egy gyönyörű település, Budapesthez közel, kiváló természeti 
értékekkel, termálfürdővel, remek gasztronómiai vállalkozásokkal, 
éttermekkel, cukrászdákkal – vagyis érdemes hozzánk ellátogatni. 
Bízunk abban, hogy Érd megyei jogú város új sportcsarnokában rövi-
desen hasonló vásárokat tudunk majd szervezni mint ez a szabadkai 
nemzetközi és regionális vásár, így az itteni kisvállalkozók is bemu-
tatkozhatnának nálunk, s tovább folytathatnánk a vállalkozói szintű 
megbeszéléseket. Hogy mennyire komolyan gondoljuk az együttmű-
ködést, én azt hiszem, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az érdi 
vállalkozók most egy külön autóbusszal érkeztek a vásárra, nem csak 
azok, akik kiállítják termékeiket, hanem mások is. A küldöttségben 
három környező település polgármestere, alpolgármesterek is helyet 
kaptak, fogadtak bennünket a szabadkai önkormányzatban, ahol al-
kalmunk volt helyi vállalkozókkal is találkozni, utána a busszal érke-
zettek szervezetten meglátogatták a vásárt. Több cég konkrét meg-
beszéléseket is folytatott itteni, de pl. montenegrói cégekkel is, tehát 
összességében számunkra mindenképpen eredményesnek mondha-
tó a szabadkai vásár, s mivel az ipartestület kiérdemelte a Legszebb 
Standért odaítélt 1. díjat, kötelességünk jövőre is megjelenni, tehát 
biztosan itt leszünk a következő gazdasági vásáron is.  

Dobó Márta átveszi az „ehető” címert

KERESETTEK A PÁRLATKÉSZÍTŐ KAZÁNOK
A szabadkai DES Kft. a VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági 

Vásár látogatói számára gazdag kínálattal rukkolt elő. A termékeik 
iránt megnyilvánult érdeklődésről Miroslav 
Vukomanović, a műszaki előkészítő részleg 
vezetője a következőket mondta:

- A látogatóknak a legkisebbektől a leg-
nagyobb párlatkészítő kazánokat egyaránt 
bemutattuk, vagyis a 10 és 30 literes és a né-
hány száz literes kazánokat is. Sokan kérde-
zősködtek az egyes típusok lehetőségeiről, 
felszereltségükről és természetesen az árak-
ról is, és egészen biztos, hogy az érdeklődők 
egy része – akik között magyarországiak is 
voltak – felkeresi a gyárat és vásárol is kazánt, amelyek egyébként 
nagyon jó minőségűek, kiváló, ellenőrzött anyagból készülnek, te-
hát hosszú az élettartamuk is.  Az összes anyag, amelyet a kazá-
nokba beépítünk, rendelkezik a megfelelő tanúsítvánnyal, vagyis 
engedélyezett a használatunk az élelmiszergyártásban. Nem vélet-
lenül említettem a 10 és a 30 literes kis kazánokat. Tudjuk ugyanis, 
hogy nincs mindenkinek nagy gyümölcsöse, nincs sok fája például 
a háztájiban, de mégis összejön annyi gyümölcs, hogy abból érde-
mes párlatot készíteni.  Nekik nem éri meg nagyobb kazánt vásá-
rolni, szükségleteiket kielégítik a kisebb kazánok is, és az áruk is 
szerintünk elfogadható, így ezek a háztartások is megengedhetik 
maguknak, hogy legyen ilyen kazánjuk. A 10 literes ára 19.500 di-
nár, a 30 literesé pedig 32.224 dinár, amit megfelelőnek tartunk, 
hiszen nem takarékoskodunk a beépítésre kerülő anyagokkal, a 
kisebb kazánok is ugyanabból az anyagból készülnek, mint a na-
gyobbak. Épp a termékek hagyományos minőségének köszönhe-
tően sikerült megküzdenünk mindenféle gonddal az elmúlt több 

Folytatás a 4. oldalon
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Folytatás a 3. oldalról

mint 50 év alatt. Ezt bizonyítják a rézből készült háti permetezőgé-
pek, amelyek ugyancsak hagyományos terméknek számítanak. El 
kell mondanom, hogy csökkent a kereslet irántuk, hiszen a pia-
con olcsó műanyag gépek találhatók, amelyeket az ember használ 
egy-két, esetleg három évig – a gyártótól függően – aztán eldobja, 
de nem bánja, mert olcsón vette. Az is tény viszont, hogy sokan 
még mindig megbíznak a mi rézből készült permetező gépeink-
ben, sőt, a régieket hozzák vissza nagyjavításra, javításra, amit a 
javítóműhelyünkben el is végzünk. Az általunk gyártott legrégeb-
bi készüléket is teljesen felújítjuk, mert ha helyesen használják és 
tartják karban, akkor hosszú-hosszú éveken át kiszolgál egy-egy 
gyümölcstermelő családot.  Sajnos a vásárlóerő alacsony, ezért az 
emberek inkább az árat nézik semmint a minőséget. De mindig 
voltak – és remélem lesznek is – olyanok, akik számára fontos a 
minőség és emiatt a mi termékeinket fogják választani.  Végeze-
tül el szeretném mondani, hogy fémfeldolgozó-ipari cég vagyunk, 
termelésünk és eredményeink azonban nagyban függnek a me-
zőgazdaságtól illetve a gyümölcstermelőktől, hogy milyen lesz a 
termés, milyen lesz a gyümölcs minősége, stb.  Épp ezért hozzájuk 
hasonlóan mi is gyakran fürkésszük az eget, mert ha a gyümölcs-
termelőknek jól megy, akkor az kedvezően hat a mi munkánkra is.  

HATHATÓS TÁMOGATÁS
A magyar kormány – különböző háttérintézmények révén – fo-
lyamatosan támogatja a magyarországi kiállítók részvételét a sza-
badkai Nemzetközi és Regionális Vásáron. Ennek köszönhetően 
az idén is látványosra sikeredett a magyar stand. Erről kérdeztük 

Vargáné Tánczos Gyöngyit, a Magyar 
Külgazdasági Hivatal (HITA) külföldi ki-
állítások és rendezvények osztályának ve-
zetőjét.
- Örülök, hogy kiérdemeltük a vásár 3. díját, 
hiszen valóban igyekeztünk egy szép, rende-
zett, áttekinthető standon bemutatni a ma-
gyar vállalkozókat. A HITA ezúttal már har-
madik alkalommal támogatja a vállalkozók 
szabadkai bemutatkozását. Magyarország 
standján 18 cég, vállalat, vállalkozás mutat-
ta be termékeit, szolgáltatásait. De nem csak 

bemutatkozott, hanem partnereket is keresett. A kiállítókkal folytatott 
beszélgetésekből tudjuk, hogy elégedettek a vásárral, hiszen közülük 
nem egy komoly üzleti tárgyalásokat folytatott, ezek a megbeszélé-
sek különböző irányokat fedtek le, a kereskedelmiektől a termelési 
kapcsolatokig. Ezeket jelenleg nem lehet forintosítani, azaz értéküket 
pénzben kifejezni, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy a legko-
molyabb üzleti szándék megvalósításához, azaz konkrét eredmények 
eléréséhez legalább 1-2 év szükséges. A megkezdett tárgyalások után 
tehát további megbeszélések, alapos előkészületek és nagyfokú kitar-
tás szükséges ahhoz, hogy végül pénzben kifejezhető eredményekről 
beszélhessünk. Nagyon fontosak az első benyomások, tehát a vásári 
megjelenésnek, megjelenítésnek is tükröznie kell a komoly szándékot, 
jelen kell lenni a vásárokon, amelyeknek többnyire az első kapcsolat-
felvételt kell segíteniük. A cégek számára azonban egy-egy többnapos 
külföldi rendezvény esetenként olyan költségeket jelent, amelyeket 
nem tudnak vállalni, s ezért is fontos a támogatás. Szeretnénk jövőre 
is folytatni ezt a piacépítési tevékenységet, de hogy hány céggel, mi-
lyen formában jelenünk majd meg a jövő évi szabadkai vásáron, az 
elsősorban az állami költségvetéstől, a gazdaság alakulásától függ. Mi 
mindenesetre szeretnénk, ha a magyarországi cégek az eddig meg-
szokott magas színvonallal lennének jelen a 2014. évi vásáron is. 

A LEGIDŐSEBB RÉSZTVEVŐ
A VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár legidősebb 

kiállítója a 75 éves péterrévei születésű Brusnyai András, aki a 
kezdeti megszakításokkal ugyan, de 1952 óta űzi a szűcsmestersé-
get. Hosszú, gazdag és mondhatni küzdelmes életéről, munkájáról 

előszeretettel beszélt.
- Annak idején nem nagyon ment a ta-

nulás, és egyik alkalommal a falusi tanító 
azt mondta egy rossz jegyem után, hogy 
nem lesz belőlem, csak kanász. Apámnak 
ezt el is mondtam, mire ő azt válaszolta, 
hogy nem kanász, hanem szűcsinas leszel 
fiam. Ez nem nagyon tetszett, mert én in-
kább asztalos szerettem volna lenni a fa 
mindig is jobban vonzott, de az apai szó 
ellen nem lehetett mit tenni, bekerültem 
Szabadkára és 1954-ben szabadultam. A 

mesteremnek azonban nem volt munkája, így nem maradhattam 
nála, visszakerültem a faluba, ott meg ugyanaz várt rám, mint Sza-
badkán: nem volt munka. 15 évesen beálltam hát a téglagyárba ku-
bikusnak. Nem volt könnyű, mert 14 köbméter volt a napi norma, 
de csinálni kellett, mert nem volt más. Aztán jöttek értem, hogy a 
Pannónia Bőrgyár Szabadkán munkásokat vesz fel, hát beálltam. 
Meg persze, otthon is dolgoztam, mert be lehetett szerezni a szük-
séges anyagokat. A Zorka gyártotta a kénsavat, a timsót, így ami 
csak kellett, helyben megvolt minden. Most meg már hol a Zor-
ka, hol a bőrgyár. Meg mondhatnám, hol vannak a régi szép idők, 
mert azért annak idején könnyebb volt, az embereknek mintha 
több pénzük lett volna, pedig igazából senki sem volt olyan na-
gyon gazdag. 

Régóta foglalkozom ezzel a mesterséggel, de ma is állítom, 
hogy az ember, ha élete végéig is tanulja, akkor sem sajátítja el a 
szakma minden csínját-bínját. Volt egy időszak, amikor rengeteg 
üléshuzatot készítettem az új autókba. Akkoriban volt kölcsön, a 
kis emberek is vehettek maguknak autót, aztán ha valaki a másiká-
ben látott egy szép üléshuzatot, akkor neki is kellett. Az emberek 
egymásnak mondták el, hogy ki csinálta az üléshuzatot, így aztán 
nekem sosem kellett reklám, mert a jó minőségű munka hozta ma-
gával a másikat. Kényszerből átkerültem a Željezničar Készruha-
gyárba, ahol akkoriban a németeknek gyártottak irhabundákat, 
külföldről jött a nyersanyag, mi kiszabtuk, összevarrtuk, kint meg 
aztán rátették a címkét és a sajátjukként adták el. Ott is sokat kellett 
tanulnom, mert az egészen másfajta munka volt. A készruhagyár-
ból mentem nyugdíjba 1987-ben, de a járandóság olyan kicsi, hogy 
kénytelen vagyok még most is, öreg fejjel dolgozni. A feleségem 
soha nem volt munkaviszonyban, dolgozott a ház körül, ha kellett 
nekem segített, de a nyugdíjamból mi ketten nem tudnánk megél-
ni. Még jó, hogy azért vannak, akik most is a minőséget helyezik 
előtérbe, vagyis van kereslet a munkám iránt, de a pénz egyre ke-
vesebb. Mivel kevés a vásárló, ha valaki komoly szándékkal jön 
hozzám, akkor bizony meg kell alkudni. Itt is a vásáron többen 
keresték fel a standomat, hogy vennének ezt vagy azt, és amikor 
megmondtam az árat, akkor bizony az volt a válasz, hogy az sok, 
annyit nem tud adni érte. És akkor megalkudtunk, mert az árut el 
kell adni, csak abból lesz pénz, amit a vevő elvisz. Ha csak a ma-
gam kedvére készíteném ezeket a szép termékeket, attól bizony fel-
kopna az állam. Az egyik vásárlóval beszélgettünk sok mindenről, 
látszott, hogy értékeli a munkámat. Amikor az árakra terelődött a 
szó, mondtam neki, hogy tudja-e, milyen nehéz elkészíteni azt a 
darabot, meg mennyibe kerül az anyag? A válasza az volt: „Tudom, 
de maga tudja-e, hogy milyen nehéz azt a pénzt megkeresni?”  Saj-
nos igazat kellett neki adnom. Mert például az egyik vevőjelölttel 
nem sikerült megegyeznünk. Aztán bántam már, hogy nem alkud-
tunk meg, mert jól jött volna az a pénz.      
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Szabadka polgármester-helyettese, 
Blaško Stantić június 7-én a városháza 
előtti téren megnyitotta a Hagyomány Ízei 
elnevezésű étel-, bor- és pálinkafesztivált, 
amelyet ezúttal harmadszor rendeztek 
meg a Szabadkai PiaR Kft. Marketing-
ügynökség, a Hagyomány Ízei Egyesület 
és a Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetsége 
szervezésében, a rendezvény feletti véd-
nökséget pedig Szabadka város vállalta.  
A vásárral egyidejűleg a Szerbiai Piacok 

Ügyviteli Szövetsége első alkalommal rendezte meg a Szerbiai Pi-
acok Napjai elnevezésű rendezvényt, amelyet Predrag Veinović, a 
Szerbiai Piacok ÜSZ igazgató bizottságának alelnöke nyitotta meg.

Blaško Stantić kiemelte, hogy ez a vásár kiváló alkalmat nyújt 
a hazai, házias termékek, a népi és kézműves alkotások népszerű-
sítésére. A SZPÜSZ és a piacigazgatóságok segítségével ez a vásár 
és a piacok is lehetővé teszik, hogy a termelők bemutassák és ér-
tékesítsék termékeiket más városokban is, bővítve ezzel az adott 
vidékek kínálatát.

Predrag Veinović a Szerbiai Piacok Napjai elnevezésű rendez-
vény megnyitásakor hangsúlyozta, hogy a piacok tömörülése szá-
mára nagyon fontos, hogy az év végéig megszülessen a piacokról 
szóló törvényre vonatkozó kezdeményezés. A piaci tevékenység 
szempontjából nagyon fontos ez a jogszabály, mert számos terme-
lőt érint, akik különleges és jó minőségű termékeket állítanak elő 
az ország legkülönbözőbb részeiben. A nagy áruházakban egyes 
termékek talán olcsóbban is beszerezhetők, viszont a piacokon 
általában jó minőségű, egészséges élelmiszerek vásárolhatók - is-
mert termelőtől. A Hagyomány Ízei vásáron mintegy 40 szerbiai, 

horvátországi, magyarországi és macedón kiállító vett részt, a 
Szerbiai Piacok Napjai keretében pedig 12 standon mutatkoztak be 
a belgrádi, leskováci, újvidéki, kraljevói, pancsovai és szabadkai 
piacigazgatóságok.

A rendezvények kapcsán a Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetsé-
gének képviselőit a városházán fogadta Blaško Stantić polgármes-
ter-helyettes és Dragi Vučković, a Városi Tanács beruházásokkal 
megbízott tagja.

Többek között megbeszélést folytattak a piacok, a piacigaz-
gatóságok, a termelők és az árusok helyzetéről. Dragi Vučković 
kiemelte, hogy a piacok további rendezésére és a nagybani piac ki-
építésére vonatkozó kezdeményezés nem marad holt betű, és hogy 
az önkormányzat támogatni fogja mindazokat, akik mezőgazda-
sági termékek illetve élelmiszerek termelésével, forgalmazásával 
illetve elosztásával foglalkoznak.

Savo Duvnjak, a Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetségének 
ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy Szerbiában manapság 
410 piacon mintegy 80.000 ember dolgozik, és a nagy áruházak ál-
tal jelentett konkurencia ellenére Szerbiában a piaci tevékenység 
tudhatja magáénak a teljes mezőgazdasági termék-forgalom és fel-
vásárlás 19,5%-át, Szerbia egyes részeiben pedig ez az arány meg-
haladja a 40 százalékot is.  A szerbiai élelmiszertermelőket azonos 
gondok gyötrik: kis termelői kapacitások és az előállított házias 
ételek forgalmazására szolgáló csatornák hiánya. Árujuk értékesí-
tését csupán a piacok teszik lehetővé, amelyeken a vásárlók épp 
azokat a termékeket szerezhetik be, amelyek hiányoznak a nagy 
áruházak, bevásárló központok polcairól. Termékeik minőségéről 
ezúttal az itteni vásárlók is meggyőződhettek. Mint mondotta, ez 
a rendezvény városról városra fog vándorolni, hogy ilyen rendez-
vények által is közvetlen támogatásban részesítsék az egészséges 
élelmiszerek termelőit és a kézműveseket.

A SZERBIAI PIACOK NAPJAI SZABADKÁN

Közös séta a megnyitó után

Kiváló minőség elfogadható áron

Fotó: Subotica.info
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PIACI ÁRAK
Zöldségféle 
Bab 220-400 din/kg
Brokkoli 200 din/kg
Burgonya 50-60 din/kg
Csillagtök 70 din/kg
Fejes saláta 30-60 din/fej
Fokhagyma - új 40-50 din/cs.
Gyömbér 300 din/kg
Hónapos retek 20-30 din/cs.
Kakukkfű 30-40 din/csomó
Káposzta 60 din/kg
Karfiol 70-120 din/kg
Koktél-paradicsom 300 din/kg
Lilahagyma 40-50 din/csomó
Mángold 80 din/csomó
Padlizsán 250-270 din/kg
Paprika 10-25 din/db
Paradicsom 100-120 din/kg
Petrezselyem 40-80 din/cs.
Petrezselyem-zöldje 15 din/cs.
Rukkola (borsmustár) 1000 din/kg
Sárgarépa - új 25-40 din/cs.
Sóska 30 din/rakás
Spárga 300 din/kg
Spenót 120-150 din/kg
Tök 20-30 din/kg
Uborka 40-50 din/kg 
Vöröshagyma 35-50 din/kg
Zeller 50-80 din/db
Zöldbab 120 din/kg
Zöldborsó 70-120 din/kg
Gyümölcs
Alma 40-120 din/kg
Cseresznye 70-100 din/kg
Görögdinnye 60-80 din/kg
Málna 300-350 din/kg
Nectarin 150-200 din/kg
Őszibarack 80-100 din/kg

Sárgabarack 100-120 din/kg
Sárgadinnye 150 din/kg
Szőlő 500 din/kg
Déligyümölcs
Banán 100-120 din/kg
Citrom 200 din/kg  
Grapefruit 200 din/kg
Narancs 120-130 din/kg
Tejtermékek 
Birkasajt - füstölt 900 din/kg
Birkatarhó 140 din/l
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 280-350 din/kg
Kecsketúró 600 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 400-900 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 450-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt) 

900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100-120 din/kg 
Csirkecomb 310-350 din/kg 
Csirkehús - darált 400-420 din/kg
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 380-430 din/kg 
Csirkemell cs/n. 490-530 din/kg 
Csirkeszárny 220-250 din/kg 
Csirkezúza 280-300 din/kg
Gyöngyös 700-750 din/kg
Kacsahús 500 din/kg
Nyúlhús 420-450 din/kg
Pulykacomb 300-600 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja,

hogy bérlőnk

MIKLÓS JÓZSEF
(1946–2013)

életének 66. esztendejében elhunyt.
Nyugodjon békében!

Pulykamell 800 din/kg
Pulykanyak 270 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-160 din/kg
Amur 350 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 390 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Hekk 360 din/kg
Hekk filé 500 din/kg
Kalmárhal 350-370 din/kg
Kárász 150 din/kg
Lazac- szelet 700 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg 
Pisztráng 530 din/kg
Ponty 1100 din/kg
Ponty 400-430 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt meggy 1200 din/kg
Aszalt sárgabarack 700-800 din/kg
Aszalt szilva 400 din/kg 
Aszalt vörösáfonya 850 din/kg
Brazíliai dió 1200 din/kg
Csicseri borsó 600 din/kg 
Dióbél 1200 din/kg
Földimogyoró 450 din/kg 
Füge 450-600 din/kg
Fürjtojás 10 din/db
Fűszerpaprika 700-1300 din/kg
Gomba 160-1.000 din/kg
Indiai dió 1100 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Lencse 150-250 din/kg
Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 1000 din/kg 
Mazsola 450-600 din/kg 
Méz 450-650 din/kg

Mogyoróbél 800-1000 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Réteslap 170-220 din/kg
Sütemények 600 din/kg
Tésztafélék 200-500 din/kg 
Tojás 8-13 din/kg
Torta 60-100 din/szelet
Tökmag 500-750 din/kg 
Virágok
Cserepes virág 100-400 dinár
Csokor 100 dinártól
Flamingó 150-200 din
Gerbera 40-80 din/szál
Kála 70-150 din/szál
Liliom 120-250 dinártól
Margaréta 100-120 din/szál
Orchidea 150 din/szál
Rózsa 50-150 din/szál
Szegfű 50 din/szál
Takarmány
Árpa 30-35 din/kg
Búza 30-35 din/kg
Bükköny 110-160 din/kg
Fénymag 110-120 din/kg
Hajdina 130 din/kg
Hereszéna 200-350 din/bála
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 28-30 din/kg
Muharmag 120 din/kg
Napraforgó - csemege 100 din/l
Napraforgó 60-75 din/kg
Olajrepce 70-80 din/kg
Proteincirok 50-55 din/kg
Rozsbúza 28-35 din/kg
Szalma 100-200 din/bála
Széna 150-300 din/bála
Szója 80-85 din/kg
Takarmányborsó 70 din/kg
Tönköly 80 din/kg
Zab 40-45 din/kg

/Jún. 21-i árak/ 

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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A talaj termőképességének vizsgálatáról
A termőtalaj természetes erőforrásként a mezőgazdasági 

termelés nélkülözhetetlen eleme, olyan gazdasági erőforrás is 
egyben, amelynek megóvására kellő figyelmet kell fordítani. A 
növénytermesztés a mezőgazdasági termelés alapjául szolgál, 
függetlenül attól, hogy a termékeket közvetlenül használjuk az 
emberek vagy az állatok étkeztetésére illetve további feldolgo-
zásra kerülnek-e.  A háziállatoktól eltérően a növények helyhez 
kötöttek, tehát megfelelő életkörülményekre van szükség, amit 
az emberek a talaj megmunkálásával, trágyázással, öntözéssel, 
talajjavítással igyekeznek megteremteni, hogy a növények szá-
mára minél kedvezőbb feltételeket teremtsenek a fejlődésük-
höz, a magas hozamokhoz, a kifizetődő termeléshez.

Ezek a munkálatok nem olcsók, ezért a megfelelő és gaz-
daságos megmunkáláshoz rendszeresen ellenőrizni kell a talaj 
termőképességét. A mezőgazdasági földekről szóló törvény (a 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 62/2006. és 41/2009. 
számai) 21. szakasza előírja, hogy az 1-től az 5. minőségi osz-
tályhoz tartozó terület használója illetve tulajdonosa szükség 
szerint, de legalább ötévente egyszer köteles ellenőrizni a talaj 
termőképességét. 

2003 óta a bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok ingyene-
sen is elvégezhetik a talaj termőképességének az ellenőrzését, 
mivel azt a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Minisztérium,  
a Tartományi Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Titkárság 
valamint a helyi önkormányzatok anyagilag támogatják. Az el-
múlt 9 év alatt Szabadkán és környékén számos talajvizsgálatot 
végeztek el, az elemzések alapján lényegesen módosult a trá-
gyázás módja, ami a hozamok növeléséhez és állandósulásához 
vezetett. 

A talaj termőképességének a vizsgálata a következő ténye-
zőket öleli fel:

A talaj pH értékének /kémhatásának/ a meghatározása, 
ami a talaj oldatában jelen levő szabad hidrogénionok koncent-
rációját (H+) mutatja. A talajoldat reakciójától függ számos ve-
gyület oldódása, ezzel együtt a pedig a tápanyagoknak a talajol-
datban való előfordulásának a lehetősége, ami közvetlen hatás-
sal van arra, hogy a növények mennyire tudják azokat felvenni.

A CaCO3 tartalom (kalciumkarbonát) meghatározása, ami 
közvetve vagy közvetlenül befolyásolja az ásványi trágyák ha-
tását a talaj pH értékére. A kalcium korlátozhatja a termelést, 
mivel olyan szükséges elemek hiányát okozhatja, mint amilye-
nek a vas, a cink, a magnézium, stb.

A talaj humusztartalmának vizsgálata is fontos, hiszen ez 
a növény számára tápanyagforrást jelent: annak mineralizáci-
ójával felszabadulnak a növényi tápanyagok, de ugyanakkor 
nagy hatással van a talaj szerkezetére, víz-, levegő- és hőház-
tartására. A humusz a szervesásványok egészébe jutva kedve-
zően befolyásolja a talaj szerkezetét és felszívó képességét. A 
homokos talaj esetében növeli a talaj vízfelvevő képességét, az 
agyagos területeken pedig a talaj porhanyósságát. A humusz-
ban gazdag talajok sötétebb színűek és jobban melegszenek. 
Intenzív megmunkálással és öntözéssel a humusz gyorsabban 
bomlik le. 

Az összes nitrogén meghatározása. – A nitrogén a makro 
tápanyagok közé tartozik, amely nem található a litoszférában, 
így a pedoszférába nem juthat el az ásványok lebomlásával, ha-
nem csak a nitrogén-fixációval, a szerves anyagok lebomlásá-
val és ásványi trágyák bemunkálásával. A talajban szerves és 
ásványi alakban fordul elő, ezek alkotják az összes nitrogént. 
A növények trágyázásához szükséges tudni, mennyi nitrogén 
van a talajban, az összes nitrogén-tartalom ismerete pedig azt is 
mutatja, milyen a talaj termőpotenciálja.

A könnyen hozzáférhető foszfor és kálium tartalma a 
talajban. – Ez a két elem is a makro tápanyagok csoportjába 
tartozik és nagyon fontos tudni, hogy könnyen hozzáférhető 
alakban mennyi található a talajban, hiszen ettől függ a fosz-
for- és kálium-tartalmú trágyák használata. A talajvizsgálat 
eredményei alapján a termelők javaslatot kapnak a trágyázással 
kapcsolatban. 

A talaj mintavételt legjobb a termés betakarítását követően 
elvégezni, és mivel az idén megtörténik az állami földtulajdon 
bérbeadása, ajánlatos a birtokbavételt követően elvégezni a ter-
mőképesség vizsgálatát, mert az eredmények alapján határoz-
ható meg az ésszerű trágyázás mértéke is, hiszen ezek a munká-
latok alkotják a termelési költségeknek akár a 30%-át is.  A talaj 
termőképességének a vizsgálatáról a termelők Vajdaság AT leg-
közelebbi mezőgazdasági szakszolgálatánál érdeklődhetnek, 
melyek telefonszámai, elérhetőségei megtalálhatók a 

http://www.polj.savetodavstvo.vojvodina.gov.rs/ honla-
pon.

A Szabadka város területén élő termelők hívják az 555-932-
es telefonszámot.

Damir Varga okl. mérnök



8

Az angol nyelv nagyon tömör, és kifejező. Sok hosszú magyar mondat 
angolul csak 1-2 szó lenne. Itt egy rövid példa:
Hogy mondják angolul: „Sajnos az anyósom megbetegedett, és ezért nem 
tud hozzánk látogatni a hétvégére!“
Válasz: „YESSSS!!!!”

* * *
Egy férfi betér egy étterembe egy struccal a nyomában, leül és rendel:
- Kérek egy hamburgert, sült krumplit és egy Coca-Colát. 
Majd megkérdezi a struccot:
 - És te?
- Ugyanazt - így a strucc. Néhány perc múlva a pincérnő visszatér a ren-
deléssel és a számlával.
- 6 dollár 40 - mondja. A férfi belenyúl a zsebébe és átadja a pontos ösz-
szeget. A következő nap újra bejönnek, ugyanazt rendelik, és ugyanúgy 
kifizeti a férfi a pontos összeget. A következő. napokban ugyanez megis-
métlődik még négy-öt alkalommal. Egy péntek este ismét megjelennek.
- A szokásosat? - kérdezi a pincérnő.
- Nem, ma péntek van, kérnék egy steaket és tört krumplit - közli a férfi, 
és a strucchoz fordul:
- És te?
- Ugyanazt - hangzik a válasz.
Néhány perc múlva a pincérnő visszatér a rendeléssel és közli a számla 
összegét:
- 32 dollár 50.
A férfi belenyúl a zsebébe, és ismét átadja a pontos összeget.
A pincérnő nem tudja visszatartani a kíváncsiságát és megkérdezi:
- Bocsásson meg, uram, hogy lehet az, hogy önnél mindig a pontos összeg 
van?
- Évekkel ezelőtt kitakarítottam a padlást és találtam egy öreg lámpát. 
Megdörzsöltem, kijött belőle egy jó tündér és felajánlotta, hogy teljesíti 
két kívánságomat. Az első kívánságom az volt, ha valaha is kell fizetnem 
valamiért, mindig legyen a zsebemben a pontos összeg.
- Briliáns, más emberek kértek volna egymillió dollárt, de így maga gazdag 
fog maradni egész életén át.
- Ez így igaz, mindegy, hogy egy liter tej vagy egy Rolls-Royce, az összeg 
mindig ott van, ha kell.
- Megkérdezhetem, hogy kerül ide a strucc?
- A második kívánságom egy feltűnően magas pipi volt, hosszú, izmos 
combokkal...

* * *
- Hogy képzeli el egy férj a hétfogásos ünnepi vacsorát?
- ???
- Egy csirkecomb és hat üveg sör.

* * *
Az őrmester így szól az újoncokhoz:
- Uraim, van egy rossz és egy jó hírem! Először a jó hír: a ma reggeli 
futáskor Kovács közlegény fogja a tempót diktálni!
A szakasz rendkívül megörül ennek, mivel Kovács közlegény kövér és esz-
méletlenül lassú. Azonban az őrmester folytatja:
- És most a rossz hír: Kovács közlegény, szálljon be a teherautóba, és in-
dítson!

* * *
A karrierje csúcsán járó híres focista elmegy egy jósnőhöz. Azt kérdezi 
tőle:
- Mondja meg nekem, hogy van-e a túlvilágon foci!
- Hogyne volna, fiam! A jövő heti mérkőzésen te fogod lőni a legszebb gólt.

HOROSZKÓP JÚLIUSRA
a RÁK hónapja

„Rák a tavirózsa alkonyatkor bezáruló szirmai. Rák a gyanta, amely a fák felsebzett kérgén 
kicsordul. Rák a mák gubója, a gyümölcs héja, s a rejtekükben növekvő sérülékeny magok 
és gyülekvő nedvek.”- Rákos Péter
Jó tanácsok nyaralásra
KOS: Annak ellenére, hogy nehezen bírod az egy helyben ülést/fekvést, számodra a tökéle-
tes nyaralást az édes semmittevés jelentené, hiszen eddig rengeteget dolgoztál. Felfedez-
hetnéd, hogy a lelassult élettempó mennyire élvezetes.  De mivel ez nálad elképzelhetet-
len, valami szabad ég alatt végzett sportos tevékenységgel egybekötött nyaralást tervezz, 
ha lehet Egyiptomban vagy, Afrikában.
BIKA: Neked találták ki a falusi turizmust! Családias kis panzióban megszállva, kényelmes 
napirend szerint túrázhatnál a környéken, jókat heverésznél a fűben, miközben a természet 
szépségeiben gyönyörködsz, egészséges házi kosztot fogyasztva. A nyaralás akkor ideális, 
ha sok kulináris élmény van benne. Lehet ilyen egy gasztronómiai körutazás Svájcban vagy 
Írországban.
IKREK: A világban szinte mindenhol jól érzed magad. De neked egy hegyvidéki városka 
ajánlható sok-sok látnivalóval, ahol mindent megnézhetsz, elolvashatsz, felfedezhetsz. Es-
ténként pedig legyen elég idegen és érdekes ember, akikkel találkozhatsz és ismerkedhetsz.
Bejárhatod a vidéket, és úgy térhetsz haza a pihenésből, hogy a hely szakértője lettél. Tuti 
helyek: Belgium, Kanada, Wales.
RÁK: Szép születésnapot! Imádod a vizet. Ez lehet patak, folyó, tó, tenger. Mindegy. Szere-
ted, ha a nyugágyad a vízparton áll, a családod körülvesz, és minden a kezed ügyében van. 
Sokáig azonban nem bírod idegenben – hamar honvágyad támad. Ha van pl. kutyád, akkor 
csak olyan helyre utazz, ahova viheted magaddal őt is. Számodra jó helyek: Velence, Skócia, 
Hollandia, Tunézia, Isztambul.
OROSZLÁN: Szereted és igényled a meleget, a napsugarak feltöltenek energiával, leg-
szívesebb már most a tengerparton, nagy forróságban süttetnéd a hasadat. Az a fontos, 
hogy nagy legyen a nyüzsgés a nyaralás alatt is. Te nem szeretsz semmit, ami tömegcikk, 
az egzotikus, luxus helyek a vonzóak.  Megelégszel egy laza napozós nyaralással Rióban, 
Monacóban vagy Monte Carlóban?
SZŰZ: Számodra a legmegfelelőbb egy takaros kisváros vagy falu nyugalma, ahol azért 
kikövezettek az utcák, és nyugis az élettempó. Szabadságodat csakis pihenésre használd. 
Mivel egészséged igen fontosnak tartod, olyan helyre menj, ahol masszázs, diétás menü,
sportprogramok várnak. Igényes szállást válassz, ahol nagyon adnak a higiéniára. Horvát-
ország, Svájc, Görögország, Kréta, ideális helyek lehetnek.
MÉRLEG: Nem kell erőltetett program, elég, ha sétálsz a hegyekben,de közben nagyon fon-
tos hogy jó társaság vegyen körül, akikkel beszélgethetsz egész álló nap. A környezet legyen 
harmonikus. Szállásod luxushotel. És legyen sok műemlék. Olaszország ideális
számodra: gyönyörködhetsz a vidék szépségében, előkelő éttermekben étkezhetsz, és köz-
ben figyelheted a többieket. Párizst főként a Louvre-t semmiképp se hagyd ki.
SKORPIÓ: Már régóta motoszkál benned a gondolat, hogy hova kéne menni nyaralni. Az 
idei nyár kiválóan alkalmas lesz arra, hogy megvalósítsd egy gyerekkori álmodat. Tudod, hol 
szerettél volna nyaralni gyerekkorodban? Ha igen, nézd meg gyorsan, milyen utazási iroda 
vinne el oda! Olyan helyre mennél, ahol senki sem ismer? Így igazán önmagadat adhatod.
NYILAS: Szeretsz utazgatni, mindegy, hogy hova, csak menjél. Úgy érzed, eljött az ideje, 
hogy elvégezz valamilyen régóta halogatott tanfolyamot vagy letegyél egy nyelvvizsgát 
valahol külföldön. Igazad van, a nyáron a csillagok segítenek abban, hogy tudást gyűjts, de 
ez nem ok arra, hogy kihagyd az igazi nyaralást! Ragaszkodj a jól bevált családi recepthez és 
oda menj, ahova minden évben.
BAK: Szereted előre megtervezni a szabadságod. Már utazás előtt tudsz mindent: milyen 
arrafelé az időjárás, mit kell magaddal vinni. Jól teszed, ha kissé hegyesebb, sziklásabb tájat 
választasz, amiket győzedelmesen meg lehet mászni. Felszerelve térképekkel, elemózsia a 
hátizsákban, vészhelyzet esetére ott a mobiltelefon, iránytű és kötszer. Olyan helyet keress, 
ahol minden tökéletes.
VÍZÖNTŐ: A meglepetések embere vagy, aki csak közvetlenül az utazás előtt mondja meg, 
hova készül. Az ismeretlen mágikus erővel csalogat, a világ legeldugottabb pontjain indulsz 
felfedezőútra. A magas hegyek ajánlottak (legalább 900 m tengerszint felett), ahol egész 
nap hegyet mászhatsz, este pedig internetezhetsz. Mottód: mindent ki kell próbálni. Finn-
ország, Oroszország, Sydney- jó helyek számodra.
HALAK: Hihetetlen fantáziával szervezel nyaralási programot. Tudod, mit akarsz - nyugal-
mat. Ugyanarra a helyre mennél minden évben. Norvégia kitűnő választás lehet. Ott reg-
geltől estig üldögélhetsz, nézheted a fjordokat. A termálfürdő is kitűnő választás, ez testi
panaszaidnak is jót tesz, meg ki is kapcsol a napi hajtás alól. Imádsz sétálni a tengerparti 
homokban, ezért legjobb a tenger vagy óceán mellé menni.

Braun Mária

Viccek


