
A Szabadkai Piacok KKV hatáskörébe tartozó pi-
acok (Tejpiac, Zöldike, Tesla-telepi vegyes piac, nagy-
bani piac) mellett több kisebb helyi piac is szolgálja 
az egyes helyi közösségek lakosságának az ellátását. 
Ezek egyike-másika – különösen a nyári időszakban – 
nem kevés gondot okoz a közvállalatnak. Erről Fodor 
Mátyás, a KKV kereskedelmi és pénzügyi részlegének 
az igazgatója a következőket mondta:

- A közvállalat nem sokkal az 
után, hogy átvette a már említett 
piacok igazgatását, az akkori 
Községi Képviselő-testület 2002. 
évi rendeletével összhangban 
megkezdte az ún. helyi piacok 
rendezését, hiszen azok koráb-
ban nem feleltek meg a jogszabá-
lyoknak, nem elégítették ki még 
a minimális élelmiszer-egész-
ségügyi követelményeket sem. 
Ezeket a piacokat is fokozatosan 

rendeztük, asztalokkal láttuk el, s a piacok rendjéről 
szóló községi (most már: városi) rendelet is kitér ezek-
re a területekre, s többek között azt is kimondja, hogy 
a helyi piacokra is vonatkozik a piacok munkaidejé-
re vonatkozó rendelkezés, vagyis nyári időszakban 
reggel fél hatkor nyitnak és délután 17 órakor zárnak. 
Számos alkalommal, amikor a lakosság ellátása vagy 
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pedig a körülmények szükségessé tették, az illetékes 
szervektől kértük a piacok, így a külső piacok mun-
kaidejének a meghosszabbítását. Ilyen alkalmak pél-
dául a nőnap, a halottak napja, karácsonyfa-árusítás. 
Vagyis igyekszünk az árusok és a vásárlók érdekeit 
is figyelembe venni, s épp ezért az alapítóval illetve 
a bérlőkkel folytatott megbeszélések alapján lehetővé 
tettük, hogy a nyári időszakban ezek a külső piacok 
20 óráig tarthassanak nyitva, figyelembe véve a helyi 
sajátosságokat, a forgalmazott árufajtákat, ám sajnos 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy bérlőink egy része 
még az így meghosszabbított munkaidőt sem tartja 
tiszteletben. Nem egy bérlőnk teljesen szabálytalanul 
elektromos áramot vezetett az asztalig, hogy a késő 
esti órákban is legyen világítás, sem földelés, sem 
megfelelő érintésvédelem (sem engedély) erre nincs, s 
mivel van világítás, akkor úgy gondolják, hogy akár 
egész éjjel is dolgozhatnak. Márpedig ez tilos, hiszen a 
helyi piacok is piacnak minősülnek, amelyekre vonat-
koznak az általános szabályok. Ezeknek a piacoknak 
a kijelölése, elhelyezése is meghatározott szabályok 
alapján történt, többek között a közlekedésbiztonsági 
elvek figyelembe vételével, ám sajnos azt tapasztaljuk, 
hogy egyesek még ezt sem tartják tiszteletben. El kell 
mondanom, hogy egyes helyeken az árusok azt hi-
szik, hogy a velünk kötött bérleti szerződés mindenre 
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PIACI ÁRAK
Zöldségféle 
Bab 250-400 din/kg
Brokkoli 150 din/kg
Burgonya 25-50 din/kg
Csöves kukorica 10-15 din/db
Fejes saláta 20-50 din/fej
Fokhagyma 250-300 din/kg
Káposzta 30-40 din/kg
Karalábé 25-30 din/db
Karfiol 80-100 din/kg
Koktélparadicsom 200-300 din/kg
Mángold 30-40 din/kg 
Padlizsán 200 din/kg
Paprika 5-15 din/db
Paradicsom 50-70 din/kg
Paraj 140-180 din/kg
Petrezselyem 20-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 10-15 din/cs,
Sárgarépa 25-50 din/csomó
Sóska 30 din/rakás
Tök 10-20 din/db
Uborka 30-40 din/kg 
Vöröshagyma 30-50 din/kg
Zeller 40-80 din/db
Zöldbab 120 din/kg
Gyümölcs
Áfonya 1200 din/kg
Alma 40-60 din/kg
Görögdinnye 25-30 din/kg
Körte 60-80 din/kg
Málna 360-400 din/kg
Nectarin 50-100 din/kg
Őszibarack 50-80 din/kg
Sárgabarack 90-120 din/kg

Sárgadinnye 50-60 din/kg
Szilva 60-100 din/kg
Szőlő 400 din/kg
Déligyümölcs
Banán 80-120 din/kg
Citrom 200 din/kg  
Grapefruit 200 din/kg 
Narancs 100-120 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 280-300 din/l
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 280-300 din/kg
Kecsketúró 600-800 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 400-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 350-500 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt) 
 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100 din/kg 
Csirkecomb 300-350 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 70-80 din/kg
Csirkemáj 320-350 din/kg 
Csirkemell 380-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 500-520 din/kg 
Csirkeszárny 220-250 din/kg 
Csirkezúza 280-350 din/kg
Gyöngytyúk 600-700 din/kg
Kacsahús 500 din/kg
Kakashús 320-350 din/kg
Nyúlhús 500-550 din/kg

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
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Pulykacomb 300-700 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 800 din/kg
Pulykanyak 210-290 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-160 din/kg
Amur 450 din/kg
Busa 370 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 295-
390 din/kg
Dévérkeszeg 220 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Kalmárhal 350 din/kg
Kárász 150 din/kg
Makrahal 320 din/kg 
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400-430 din/kg
Süllő 750-900 din/kg
Vegyes áru 
Brazíliai dió 1400 din/kg
Dióbél 1100-1200 din/kg
Földimogyoró 450-500 din/kg 
Füge 550 din/kg
Fürjtojás 10 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 160-300 din/kg
Indiai dió 1100-1200 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 800-1200 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Méz 450-600 din/kg 
Mogyoróbél 800-1200 din/kg
Pisztácia1500 din/kg

Réteslap 170-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Tojás 7-14 din/db
Tökmag 500-800 din/kg 
Virágok
Cserepes virág 30-400 dinár
Gerbera 80-100 din/szál
Kála 120-150 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 120-150 din/szál
Rózsa 80-150 din/szál
Szegfű 30-50 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól
Virágpalánta 40-150 din/db
Takarmány
Árpa 24-26 din/kg
Búza 24-26 din/kg
Bükköny 120-140 din/kg
Fénymag 120 din/kg
Hereszéna 200-300 din/bála
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 24-28 din/kg
Napraforgó 70-75 din/kg
Olajrepce 80 din/kg
Proteincirok 50-55 din/kg
Rozsbúza 24-28 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Széna 250 din/bála
Szója 85-90 din/kg
Takarmányborsó 80-100 din/kg
Zab 40-45 din/kg

/Júl. 19-i árak/
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Folytatás az 1. oldalról

feljogosítja őket. Nos, ez nem így van, s mivel a több-
szöri figyelmeztetés sem járt eredménnyel, úgy tűnik, 
hogy lesz olyan bérlőnk – ha nem változtat a hozzáál-
lásán – akivel kénytelenek leszünk felbontani a szer-
ződést. Ezeken a piacokon sem lehet éjjel kint hagyni 
az árut, mindent fel kell pakolni a járművekre, illetve 
elszállítani onnan. Ha ezt nem teszik meg a bérlők, 
akkor megtesszük mi, azzal, hogy az ilyen piacokon 
kint hagyott árut KÖTELESSÉGÜNK elszállítani a hul-
ladéklerakóba.

Még egyszer hangsúlyozom, sem a nagy piacokon, 
sem pedig a külső piacokon nem lehet az árut a piac-
zárást követően az asztalokon, vagy az asztalok körül 
a földön tárolni. A bérlő, vagyis az árus felel az álta-
la forgalmazott termény minőségéért, ha pedig kint 
hagyja, nem tudja azt megvédeni az esetleges szeny-
nyeződésektől, s nekünk a szabályok értelmében azt 
el kell szállítanunk, még akkor is, ha esetleg ott tar-
tózkodik az árus. A külső piacokon tehát NEM MA-

RADHAT áru az asztalokon és az asztalok környékén 
a piaczárást követően, amit pedig a közvállalat taka-
rító személyzete a helyszínen talál, el fogja szállítani. 
Ezeken a lokációkon a takarítást általában a hajnali 
órákban végezzük, mivel ehhez nem szükségesek gé-
pek, tehát a környékbeli lakosok éjszakai nyugalmát 
sem zavarjuk.

A közvállalatot számos szabály köti, és ez alól az 
árusok sem képeznek kivételt, legyen az az ún. nagy 
piac vagy helyi piac vagy dinnyeárusító hely bárme-
lyike. Ezt bizonyítja az is, hogy két dinnyeárusra – mi-
vel nem a kijelölt helyen és módon árusították a diny-
nyét, 10-10.000 dináros bírságot róttak ki. 

Mi minden bérlőnket a szerződés megkötésekor 
tájékoztatunk a kölcsönös kötelezettségekről. Ha bár-
melyiküknek valamilyen kérdése van, nyugodtan for-
dulhat a közvállalat munkatársaihoz, tehát senki sem 
hivatkozhat arra, hogy nem tudott erről vagy arról a 
kötelezettségéről. Egyébként pedig a jogban van egy 
alapvető elv: a törvény (szabály) nem ismerete nem 
mentesít a felelősség alól.   

A Zorkánál levő piac napközben és .... ... este 21 órakor

Janó Aleksandarral, a pia-
cok koordinátorával beszélge-
tünk a dinnyeárusításról illetve 
a külső piacok működéséről. 
A dinnyére is vonatkoznak az 
idényjellegű termékek köztéri 
árusítására vonatkozó szabá-
lyok, amelyekről egyesek – néha 
úgy tűnik szándékosan – meg-
feledkeznek.

- Már évek óta az idényjellegű termékeket, termé-
nyeket a város által engedélyezett lokációkon szabad 
árusítani és csak ezeken a lokációkon engedélyezett a 
dinnyeárusítás. Az idei évre vonatkozó városi jóváha-
gyást a Szabadkai Piacok KKV áprilisban kapta meg, 
a dinnyeárusításra kijelölt helyeket pedig június folya-
mán vehették bérbe az érdeklődők. Minden bérlőnek 
rendelkeznie kell az előírt dokumentációval, így az 

áru eredetét igazolnia kell, rendelkeznie kell az adott 
helyre vonatkozó bérleti szerződéssel, valamint a hely-
rajzzal, amelyet a szabadkai Városrendezési Intézet 
készített el, s amelyen szerepel a pontos helymeghatá-
rozás, hogy egy adott helyen, az adott tereptárgyaktól 
(házak, utcasarkok, más létesítmények) pontosan mi-
lyen távolságra szabad és kell elfoglalni a közterületet. 
Ettől nem szabad eltérni, mert az büntetést von maga 
után. Sajnos minden évben adódnak gondok a dinnye-
árusokkal, akik nem a kijelölt helyen árusítják a diny-
nyét. Ez alól az idei év sem képez kivételt, de a folya-
matos ellenőrzéseknek köszönhetően mind kevesebb 
az ilyen jellegű probléma.

- Az alapvető gond, hogy a dinnyeárusok egy része 
úgy véli, hogy az aláírt bérleti szerződés feljogosítja 
arra, hogy bárhol árusíthatja a dinnyét. Értetlenkedés 

Folytatás a 4. oldalon

A DINNYEÁRUSÍTÁSRÓL



A Szabadkai Piacok KKV szakszervezeti alapszervezete 
július 6-án rendezte meg a hagyományos sportnapot. Erről 
számol be Kiss Andor szakszervezeti elnök.

- A sportnapot a közvállalat 
megalapítása óta szinte minden 
évben megrendeztük, hol tömege-
sebb, hol kevésbé tömeges részvé-
tellel. Az idei volt az első, amikor 
nem csak a sportolás, a kikapcso-
lódás kedvéért jöttünk össze, ha-
nem konkrét versenyszámokban 
írtunk ki házibajnokságot, ame-
lyekbe a közvállalat alkalmazottai 
mellett azok családtagjai is bekap-
csolódhattak, a nap végén pedig 
szabályos eredményhirdetésre is 

sor került. A munkatársaknak több mint a fele részt vett a 
sportnapon, amely családi napnak is számít, hiszen min-
den családban „elszenvedik” a munkánk következményeit, 
hogy hol hajnalban, hol délben, hol este dolgozunk, a piacok 
vasár- és ünnepnapokon is működnek, tehát a munkatár-
sainknak is dolgozniuk kell, így csak nagy ritkán jöhetünk 
össze. Ezen a napon tehát nem a munka volt a központi 

téma, hanem a szórakozás, a kikapcsolódás, hogy mind-
annyian jól érezzük magunkat, s hogy a családok tagjai is 
jobban megismerhessék egymást. Úgy érzem, hogy ilyen 
szempontból teljes sikert aratott a sportnap, s mivel házibaj-
nokságokat is tartottunk, álljanak itt az eredmények:

Sakk: 1. Fodor Mátyás, 2. Varga Gábor, 3. Bodrogi Béla és 
Varga Attila.

Lábtenisz: 1. Kiss Andor, 2. Davor Sajko, 3. Fodor Dánijel.
Pikádó: 1. Goran Bojanić, 2. Varga Csongor, 3. Fodor Má-

tyás.
Kötélhúzásban négy csapatra oszlott a mezőny, mind-

egyiknek volt csapatkapitánya. Ebben a versenyben 1. lett 
Varga Attila, a 2. Fodor Mátyás, a 3. pedig Bodrogi Béla és 
csapata lett. 

Szeretném elmondani, hogy a munkatársaink gyerme-
kei is részt vettek egyes versenyekben s a felmutatott teljesít-
ményük alapján Fodor Tamás illetve Varga Csongor külön-
díjban részesült.

Persze egész napos programként a labdarúgás is zajlott, 
de versenyen kívül, illetve egyéb szórakoztató tartalmakkal 
telt el a sportnap, amelyet biztosan megrendezünk jövőre is, 
sőt, ha sikerül megoldanunk, akkor lehet, hogy őszre beik-
tatunk még egy sportnapot.

van, mindenki szeretne minél vonzóbb lokációt meg-
kapni. Higgyék el, ha lehetne, még a városháza tövé-
ben is megállnának a dinnyés teherautók. Mi egyéb-
ként igyekszünk az igényeket és a lehetőségeket ösz-
szehangolni, természetesen elégedetlenkedők mindig 
vannak és lesznek, de az árusítóhelyek korlátozott szá-
ma miatt nem tudunk minden ilyen jellegű kérésnek 
eleget tenni. Igyekszünk a munkát úgy megszervezni, 
hogy az árusok a már megszokott helyre kerüljenek, 
amit a vásárlók is megkívánnak, hiszen szeretnének a 
megbízható árustól megbízható minőségű /és mennyi-
ségű/ dinnyét vásárolni. Mondhatom, hogy az esetek 
90 százalékában ezt sikerül is megvalósítanunk, kiala-
kult ez a pozitív viszony. Ma már például kevesen ké-
rik, hogy az árus lékelje meg a dinnyét, otthon viszont 
megtörténik, hogy még éretlen a dinnye, minden gond 

nélkül visszavihetik és kapnak helyette másikat.
Úgyszintén kialakult egy jól bejáródott rend az áru-

sítóhelyek tisztán tartásában. Napközben az árusok 
zsákokba gyűjtik a hulladékot, a mi takarítóink min-
den hajnalban, kora reggel körbe járják ezeket a lokáci-
ókat, elszállítják a hulladékot. A tapasztalat azt mutat-
ja, hogy az árusok ugyancsak nagy többsége igyekszik 
rendet tartani az árusítóhelye környékén.

Mi a helyzet a külső piacokkal?
- A külső piacok döntő többségével nincsenek prob-

lémáink. Ezeket is folyamatosan körbejárjuk, takarít-
juk, ellenőrizzük a munkaidő illetve a bérleti szerző-
dés rendelkezéseinek a tiszteletben tartását, és mint 
mondottam, nincsenek különösebb gondjaink. Talán 
az egyetlen hely, amellyel problémáink adódnak, az 
a Zorka helyi piaca, ahol rendszeresen túlpakolják az 
engedélyezett területet és a munkaidőt sem tartják 
tiszteletben. 
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A Növényvédelmi-Előrejelző Szolgálat 
a termelésnövelés szolgálatában

A Tartományi Növényvédelmi-Előrejelző Szolgálat 
alapfeladata figyelemmel kísérni és előre jelezni a kárte-
vők (kórokozók és kártevők) megjelenését a haszonnö-
vényeken, ami a termelők számára lehetővé teszi a kellő 
időben történő és hatékony védekezést.  A kártevők bio-
lógiájának figyelemmel kísérése és ismerete a haszonnö-
vények egyes fejlődési szakaszaiban lehetővé teszi a nö-
vényvédő szerek használatának a visszaszorítását, mivel 
azokat még mindig ésszerűtlenül, nem megfelelő időben 
használják. A növényvédelem – a növényvédelmi-elő-
rejelző szolgálatra támaszkodva – lehetővé teszi a jobb 
minőségű termést, az egészségügyileg biztonságos ter-
mékek előállítását, ugyanakkor hozzájárulnak a környe-
zetvédelemhez és a termelési költségek csökkentéséhez.

Vajdaság AT Növényvédelmi-Előrejelző Szolgálata az 
ágazati titkárság javaslatára Vajdaság AT Kormányának 
rendeletére alakult meg 2010-ben. Az elmúlt három év-
ben költségvetési eszközökből beszerezték a szükséges 
felszerelést, ez alatt az idő alatt pedig a szolgálat figye-
lemmel kísérte a kártevők megjelenését, mozgását és a 
termelőknek pontos tájékoztatást nyújtott a megelőzés-
ről illetve a haszonnövények esetleges védelméről. Az 
eddigi tevékenység során nagyszámú hasznos informá-
ciót sikerült begyűjteni a szolgálat további eredményes 
munkájához. Az előző három év során tudományos 
módszerekkel rögzítették a kártevők biológiai eseménye-
it, kivizsgálták a károkozási küszöböt, a betegségek jár-
ványküszöbét, így most bizonyossággal adhatók tudo-
mányos munkamódszereken alapuló pontos informáci-
ók, amelyeket megerősített a mezei kísérletek egész sora.

A vajdasági növényvédelmi-előrejelző szolgálatot 12 
regionális központ alkotja összesen több mint 100 meg-
figyelőhellyel. Egy megfigyelőhelyhez valójában több 
megfigyelőhely tartozik az adott térség termelési sajátos-
ságaitól függően. Minden egyes ilyen hely rendelkezik 
a növényvédelemhez illetve az előrejelzéshez szükséges 
eszközök valamelyikével. Vajdaság területén összesen 55 
önműködő meteorológiai állomást telepítettek, 30 fény-
lámpával és több mint 1.000 feromon csapdával. A csap-
dákat közvetlenül a vetésekben illetve ültetvényekben 

helyezték ki több mint 500 helyen. A rendszer minden 
résztvevője szoros összeköttetésben áll, biztosították a 
tartományi központ és a regionális központok, illetve a 
regionális központok és a megfigyelők közötti kommu-
nikációt. A Növényvédelmi-Előrejelző Szolgálat munká-
ja azon alapul, hogy folyamatosan, minden nap figyelik 
a kártevőket, amelyek a jelentősebb haszonnövényeken 
jelentkeznek és okoznak gazdasági károkat, szaporo-
dásuk, terjedésük megakadályozása pedig elsősorban 
vegyszeres védekezéssel történik. 

A NESZ szabadkai regionális központja 7 pontban fi-
gyelő a kártevők jelenlétét: Györgyén, Nagyfény, Tavan-
kút, Kelebia, Palics, Hajdújárás és Királyhalom.

Azoknak a szervezeteknek a jelenlétét kísérik figye-
lemmel, amelyeket gazdaságilag károsnak minősítettek 
Észak-Bácska területén:

az almásokban és almaféléken: almafa varasodása 
(Venturia inaequalis), almafélék tűzelhalása (Erwinia 
amylovora), lisztharmat (Podosphaera leucotricha), al-
mamoly (Carpocapsa pomonella), aknázómoly (Leu-
coptera scitella), levéltetű ( Aphididae), körtelevélbolha 
(Psylla pyri), 

a csonthéjasoknál: levélfodrosodás (Taphrina defor-
mans), ág- és virágelhalás (Monilia laxa), barackmoly 
(Anarsia lineatella), keleti gyümölcsmoly (Cydia moles-
ta), szilvamoly (Grapholita funebrana), cseresznyelégy 
(Rhagoletis cerasi), levéltetű ( Aphididae),

a szőlősökben: szőlő peronoszpóra (Plasmopara viti-
cola), lisztharmat (Uncinula necator), szürkepenész (Bot-
rytis cinerea), tarka szőlőmoly (Lobesia botrana),

a burgonyában: burgonyavész (Phytophtora infes-
tans), alternáriás foltosság (Alternaria sp.), vetési bagoly-
lepke (Agrotis segetum), levéltetű (Aphididae),

a paradicsomon és a paprikán: baktériumos varaso-
dás  (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria), gya-
pottok bagolylepke (Helicoverpa armigera), levéltetű 
(Aphididae).

A szántóföldi növénytermesztésben a kukorica, a 
napraforgó, az olajrepce és a cukorrépa legjelentősebb 
kártevőit, betegségeit kísérik figyelemmel. 

Az idei évtől a mezőgazdasági termelők, akik szeret-
nék, sms üzenetet kapnak a növényvédelemről, a leg-
újabb és leggyorsabb napi tájékoztatás pedig a napi jelen-
tés és előrejelzés formájában történik az RTV 1 műsorán 
a Híradó 3. kiadását követően, minden nap 22.30 körül.  

Az időszerű helyzetről, a kártevők mozgásáról a ter-
melők a Vajdasági Növényvédelmi-Előrejelző Szolgálat 
honlapján is tájékozódhatnak:  www.pisvojvodina.com 

A termelők a szabadkai Regionális Központban tele-
fonon is érdeklődhetnek a 024/600-182-es telefonszámon. 

A tartományi szolgálat koordinátora a szabadkai Re-
gionális Központban: Bognár Pásztor Hajnalka, okleve-
les növényvédelmi mérnök.  

 Damir Varga okl. mérnök
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Viccek
A főnököm ma egy vadiúj BMW-vel jött be. Amint észrevette az irigy-
kedő pillantásomat, így szólt:
- Ne keseredj el fiam, gondolj arra, hogy ha az eddiginél még kemé-
nyebben dolgozol, még több túlórát vállalsz be, akkor elképzelhető, 
hogy hamarosan egy ennél sokkal szebb, sokkal nagyobb autó boldog 
tulajdonosa leszek.

***
- A maga fia elég régóta nem jár iskolába.
- Nem létezik, hisz minden reggel elkísérem!
- Elhiszem, de a tanítás délután van!

***
- Gyerekek - kérdezi a tanár az irodalomórán - hogy hívják azt az írás-
művet, amelyet csak kigondol valaki, és semmi valóságalapja nincs?
Pistike jelentkezik:
- Adóbevallás!

***
- Olyan képeslapot kérek, ami születésnapra és évfordulóra is alkal-
mas.
- Csak születésnapi és külön évfordulós képeslapunk van. Miért nem 
veszi meg külön-külön?
- Tudja, holnap lesz a feleségem harmincnegyedik születésnapjának 
ötödik évfordulója.

***
Este a férj az ágyban átöleli a feleségét, de az asszony elhúzódik.
- Kérlek, ne... Fáj a fejem, aludni szeretnék.
Másnap este a férj újra próbálkozik.
- Nem, ma igazán ne... Agyonstrapáltam magam, fáradt vagyok, 
pihenni szeretnék.
Harmadik este a férj ismét próbálkozik, de az asszony rárivall:
- Egy héten háromszor? Hát neked semmi sem elég?

***
Az utasszállító gép pilótája leszálláshoz készül. Leteszi a gépet, csiko-
rognak a fékek, a gép nagy nehezen éppen meg tud állni a leszállópálya 
vége előtt.
- Nem hiszem, hogy ez a leszállópálya hosszabb lenne 400 méternél - 
mondja a pilóta.
Mire a másodpilóta:
- Igaz, viszont legalább 5 kilométer széles.

***
Falusi csehóban egy elég részeg fickó kutat a zsebében. Megkérdezi a 
barátja:
- Komám, mit keresel ilyen izgatottan a zsebedben?
- Csak azt szeretném tudni, szomjas vagyok-e még.

***
Az ivócimborák meglehetősen becsípve tántorognak ki a kocsmából. 
Az egyik átvág az úttesten, a másik azonban lebotorkál a metróállo-
máshoz vezető lépcsőn. Amikor a felszínen találkoznak, kérdi az egyik:
- Hát te meg hol voltál?
- Nem tudom - feleli a másik - de látnod kellene, hogy a pincében lakó 
fickónak milyen klassz kisvasútja van.

***
Elrendelték, hogy ezentúl a gyárunk melletti italbolt csak a munkaidő 
kezdete után árulhat szeszt. Eddig csak részegen mentem reggel a 
gyárba, most meg majd kénytelen leszek késni is...

HOROSZKÓP AUGUSZTUSRA
Az OROSZLÁN hava

„Az Oroszlán a folyam nyugalma. A folyamé, amelynek sodrásával ellenszegülni 
nem lehet, ám amelynek hullámaira rábízva magát bárki eljut a létezés torkolat-
vidékére, és eléri a tengert. Oroszlán a Nap éltető melege, a fenyves erdő zúgása, 
a parti sziklán megtörő tajtékos hullámok dübörgése.” /Rákos Péter/

KOS: A nyár dereka igazán kellemesnek és kiegyensúlyozottnak ígérkezik, különösen 
anyagiak terén, mert váratlan lehetőségek csöppenhetnek az öledbe. Használj ki min-
den lehetőséget, amely fejlődésedet segítheti - most kapsz belőle bőven. Különösen 
augusztus első fele alkalmas arra, hogy fordíts életed eddigi irányán, ebben támoga-
tókra találsz családtagjaid és barátaid körében is.
BIKA: A hónap végén kerülsz olyan helyzetbe, amikor azt mondod „IGEN!”. Egy terved 
csodálatosan sikerült. Addig azonban alkalmazkodnod kell a nehézkessé váló körülmé-
nyekhez, főleg anyagi ügyekben szabj határt fantáziádnak. Ha türelmetlenebb leszel az 
átlagosnál, a kapkodás miatt becsúszhatnak a hibák. De ez egyáltalán nem valószínű. 
A végső siker a tiéd.
IKREK: Jó lenne, ha meggondoltabban viselkednél ebben a hónapban. Tartózkodj ko-
molyabb gazdasági, pénzügyi tervek megvalósításától. Inkább többet lelki kérdésekkel 
foglalkozz. A szerelemben most szerencsés lehetsz, ezért az egyedülálló Ikreknek érde-
mes ismerkedniük. Akik párkapcsolatban élnek, azoknál fellángolhatnak a szenvedé-
lyek. 13-a és 14-e kellemesen romantikus napok lesznek.
RÁK: A hónap első napjaiban érezni fogod, hogy most elindulhatsz a fejlődés felé veze-
tő úton, a csillagok is segítenek neked ebben. Minden, amihez hozzányúlsz, sikereket 
eredményez, de csak akkor ha nem kapkodsz és mindent előre megfontolsz. Anyagiak 
terén fontos döntéseket kell hoznod, jól teszed, ha kikéred a családtagok, a környezeted 
véleményét is.
OROSZLÁN: Legyen szép születésnapod! A figyelem középpontjába kerülsz, még akkor 
is, ha igyekszel a háttérben maradni. Új ismerőseid révén érdekes világba csöppensz, 
és más szemmel látod majd a világot, és benne önmagadat. Most szinte bárkit meghó-
díthatsz, és akár tartós kapcsolatot is kialakíthatsz. A hónap közepén létesített üzleti, 
baráti vagy szerelmi kapcsolat hosszú távra szól.
SZŰZ: Rengeteg új és jobbnál jobb ötlettel rukkolsz elő ebben a hónapban, legyen azok 
munkával vagy pihenéssel kapcsolatosak. A magánéleted is felpezsdül, élvezd a pilla-
nat örömét. A tökéletesebb siker és terveid megvalósításának érdekében, kapcsolataid 
közül, selejtezd ki azokat, melyek fölött már eljárt az idő. A gondokat esténként tedd 
félre, és inkább keress egy kis menedéket szeretteid mellett.
MÉRLEG: A szenvedély fűt téged, így nem is csoda, hogy ezerrel pörögsz. A vonzó 
külsőd és a kellemes beszédhangod minden hangzatos reklámnál fontosabb. Igyekezz 
most ezek alapján közelíteni ismerőseidhez, ügyfeleihez és lehetőleg a fontos kérdé-
sekben még augusztus elején hozz döntést. Ne ijedj meg, bátran ugorj bele az újonnan 
feltárult lehetőségekbe.
SKORPIÓ: Nagyon nem fog tetszeni neked, ha mások akarják megmondani, hogy mit 
is tegyél. Hajlamos lehetsz arra, hogy biztonságra törekvésedet, kényelmedet is fel-
add, ha valaki dirigálni akar. Érdeklődéssel fordulsz viszont a szellemi újdonságok felé. 
Menj el olyan társaságokba, ahol hasonló érdeklődésű emberek vannak. Ez tesz most 
jót neked.
NYILAS: Kedvező fordulatok jönnek, ezért energiádat ne szórd szét feleslegesen.  Ha 
munkatársakkal dolgozol, a munkatársi viszonyok olykor kiszámíthatatlanok és úgy 
érezheted, hogy csak abban bízhatsz, amit te magad csinálsz. A nem munkatársi 
kapcsolataid különösen kellemesek lesznek. Jelentős döntéseidet halaszd augusztus 
második felére.
BAK: A hónap közepéig látszólagos nyugalom jellemzi mindennapjaidat, 15-ét kö-
vetően azonban hirtelen nagyon mozgalmassá válik a hónap hátralévő része. Kiváló 
lehetőségeket ígérnek a csillagok. Népszerű leszel, használd ki ezt az időszakot új isme-
retségek, barátságok kötésére, amelyek később nagyon hasznossá válhatnak részedre.
VÍZÖNTŐ: A hónap első napjaiban hajlamos lehetsz a kapkodásra, idegeskedésre, szét-
szórtságra, váratlan konfliktusok bevonzására, éppen ezért jobban teszed, ha fontos 
dolgokba most nem kezdesz bele. A hónap közepén az érzelmek, főleg a szerelem és az 
erotika terén kedvezőek a hatások, ha még keresed az igazit, beléphet végre életedbe 
a szerelem.
HALAK: A hónap vége felé egy kicsit lazábbra engedheted a gyeplőt és költhetsz kicsit 
többet is a szórakozásra, de azért maradj mindenben mértékletes. Ne vágj bele semmi 
nagyobb dologba, mert anyagi veszteség is érhet. Lehetőséged lesz megcsillogtatni a 
romantikus oldaladat is, amely kedvező fogadtatásra fog találni. Számos új élményt 
jövendölnek neked a csillagok.

Braun Mária


