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XIII. évfolyam • 11. szám • 2013. november 29.
Ingyenes példány

SIKERES  ZÖLDSÉGVÁSÁR
A Szabadkai Piacok KKV október 26-án szervezte 

meg a hagyományos zöldségvásárt. Ezúttal az időjárás 
kegyes volt a szervezőkhöz és a kellemes időben sok árus 
és vásárló is szép számban kereste fel a Mirko Bogović 
utcai nagybani piacot.

A közvállalat a korábbi hagyományokhoz hasonlóan 
ezúttal is megszervezte szokásos gyűjtőakcióját, amely-
nek célja friss élelmiszerekkel támogatni a rászorulókat. 
Minden évben más-más intézmény illetve szervezet ré-
szesül a bérlők, árusok illetve vásárlók által felkínált ado-
mányban. Eddig összesen több mint 12 tonna élelmiszert 
juttattak a kijelölt intézményeknek, szervezeteknek, s az 
adományozó kedv az idén sem volt kisebb, hiszen ösz-
szesen mintegy 1,5 tonna gyümölcs és zöldségféle gyűlt 
össze. 

Az adomány átvételekor: Bodrogi Béla és Paskó Csaba

Az adományt a kelebiai római-katolikus plébánia 
kapta az idén. Az adományt Bodrogi Bélától és Janó 
Aleksandartól, a piacok koordinátorától Paskó Csaba 
atya vette át és mondott köszönetet mindazoknak, akik 
lehetővé tették, hogy élelmiszercsomagot juttassanak a 
nagycsaládoknak illetve a legjobban rászoruló kelebiai 
polgároknak.

A Szabadkai Piacok KKV ezúton köszöni meg azok-
nak a bérlőknek és árusoknak a humanitárius meg-
mozdulásban való részvételt, akik adományaikkal hoz-
zájárultak a gyűjtőakció sikeréhez. 

TÁJÉKOZTATJUK OLVASÓINKAT, HOGY A KÖZLÖNY 
KARÁCSONYI-ÚJÉVI SZÁMA A SZOKÁSOS, 2014. ÉVI 
FALINAPTÁRRAL DECEMBER 20-ÁN JELENIK MEG.
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 200-400 din/kg
Brokkoli 60 din/kg
Burgonya 60 din/kg
Cékla 50-60 din/kg
Csicsóka 60-80 din/kg
Fejes saláta 40-60 din/fej
Fekete retek 60 din/kg
Fokhagyma 150-200 din/kg
Gyömbér 480 din/kg
Hónapos retek 20-40 din/csomó
Jégcsap retek 40-70 din/db
Kapor 10-30 din/csomó
Káposzta 25 din/kg
Karalábé 30-50 din/db
Karfiol 20-30 din/kg
Kelbimbó 160-200 din/kg
Kelkáposzta 70-80 din/db
Kínai kel 100 din/db
Koktélparadicsom 200-300 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lila káposzta 80 din/kg
Lilahagyma 70-80 din/kg
Mángold 60 din/csomó 
Metélőhagyma 40 din/csomó
Paprika 120-180 din/kg
Paprika 5-40 din/db
Paradicsom 40-100 din/kg
Paraj 80-100 din/kg
Petrezselyem 120-150 din/kg
Petrezselyem 20-80 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs.
Póréhagyma 15-50 din/db
Pasztinák 120 din/kg
Reszelt sütőtök 80-100 din/kg
Sárgarépa 40-50 din/kg
Sóska 30 din/rakás
Sütőtök 40-50 din/kg
Tök 150 din/kg
Uborka 100 din/kg 
Vöröshagyma 45 din/kg

Zeller 20-60 din/db
Ajvár 300-400 din/kg
Csalamádé 170-250 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Savanyú cékla 120-260 din/kg
Savanyú káposzta 60-100 din/kg
Savanyú karfiol 120 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-100 din/kg
Gesztenye 200 din/kg
Körte 70-120 din/kg
Naspolya 80-120 din/kg
Szőlő 100-200 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 170 din/kg
Banán 80-120 din/kg
Citrom 120 din/kg
Gránátalma 180 din/kg
Grapefruit 130 din/kg
Kivi 160 din/kg
Mandarin 100-150 din/kg
Narancs 120 din/kg
Tejtermékek 
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 280-350 din/kg
Kecsketúró 600-800 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 400-800 din/kg 
Tejföl 200-300 din/l 
Tejszín 350-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak  (tejszínsajt) 

900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 99-120 din/kg 
Csirkecomb 299-350 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60 din/kg

Csirkemáj 310-350 din/kg 
Csirkemell 380-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 500-520 din/kg 
Csirkeszárny 210-270 din/kg 
Csirkezúza 270-300 din/kg
Gyöngytyúk 700 din/kg
Kacsahús 450-500 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-600 din/kg
Pulykahát 165 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 750-800 din/kg
Pulykanyak 210-290 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-160 din/kg
Amur 320-350 din/kg 
Busa 260 din/kg
Cápaharcsa –  filé /mélyh./  

295-390 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Hekk 360-400 din/kg
Hekk filé 440 din/kg 
Kalmárhal 380-400 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 600-900 din/kg
Vegyes áru 
Áfonya - aszalt 2200 din/kg
Aszalt meggy 1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 600-700 din/kg
Aszalt szilva 350-450 din/kg
Brazíliai dió 1300-1500 din/kg
Datolya 450-500 din/kg
Dióbél 800 din/kg
Földimogyoró 450-500 din/kg 
Füge 450-600 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 160-320 din/kg
Hántolt napraforgó 270-370 din/kg
Háziszappan 120 din/db
Indiai dió 1100-1500 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1000-1200 din/kg 

Mazsola 400-600 din/kg 
Méz 450-650 din/kg 
Mogyoróbél 1000-1200 din/kg
Pisztácia1500 din/kg
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 500-700 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Tojás 6-13 din/db
Fürjtojás 10 din/kg
Tökmag 550-800 din/kg 
Torta 60-100 din/szelet
Vörös áfonya 800 din/kg
Virágok
Árvácska 40-50 din/db
Cserepes virág 30-400 dinár
Gerbera 50-100 din/szál
Írisz 100 din/szál
Krizantém 30-100 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 100-150 din/szál
Orchidea 200 din/szál
Rózsa 80-200 din/szál
Szegfű 60-80 din/szál
Vegyes csokor 100 dinártól
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Bükköny 110 din/kg
Búza 25 din/kg
Fénymag 120-130 din/kg
Hajdina 130-180 din/kg
Hereszéna 200-400 din/bála
Kendermag 260-270 din/kg
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 18-20 din/kg
Kukoricadara 25 din/kg
Napraforgó - csemege 70 din/kg
Napraforgó 35-50 din/kg
Olajrepce 60-70 din/kg
Proteincirok 35-50 din/kg
Rozs 70 din/kg
Rozsbúza 25 din/kg
Szalma 150 din/bála
Szója 80-85 din/kg
Zab 35-40 din/kg
Gyümölcsfa-csemeték, 
szőlővesszők
Gyümölcsfa 200-250 din/db
Oszlopos gyümölcsfa 300-500 din/db
Hazai dió csem. 300 din/db
Oltott dió csem. 1200 din/db
Szőlővessző 100 din/db

November 16-i árak/
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Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100

Az éves 
 rezervációról

A Szabadkai Piacok KKV megkezdte a piaci 
asztalok és árusítóhelyek bérlői számára a 2014. 
évre szóló éves rezerváció ütemezéséről szóló nyi-
latkozatok kézbesítését. Akárcsak a korábbi évek-
ben, a bérlők /kivéve az üzlethelyiségek bérlőit/ 
ezúttal is három fizetési lehetőség közül választ-
hatnak. Dönthetnek úgy, hogy a hatályos árjegy-
zék szerinti díjat 2014. január 6-ig egy összegben 
fizetik be. A másik lehetőség, hogy az éves rezer-
váció díját 2014. március 10-ig fizetik be, ez eset-
ben a díj valamivel magasabb. A harmadik válto-
zat, hogy a díjat két részletben fizetik be a bérlők, 
az elsőt 2014. január 6-ig, a másik részletet pedig 
2014. június 11-ig. 

A bérlőknek az adott sorszámot kell bekari-
kázniuk, valamint az éves rezerváció díja fizetési 
feltételeinek az elfogadásáról szóló nyilatkozatot 
alá kell írniuk, és a Nyilatkozat két példányát visz-
sza kell juttatniuk a Szabadkai Piacok KKV-ba. Az 
érdekeltek részletesebb tájékoztatót a közvállalat 
igazgatóságán az 555-013-as telefonon, Mácsai 
Iréntől kaphatnak. 

FIGYELMEZTETÉS A 
 FENYŐFAÁRUSOKNAK

A Szabadkai Piacok KKV a Közlönyön keresztül is fi-
gyelmezteti a más vidékről illetve Szabadka környékéről 
származó fenyőfaárusokat, akik a szabadkai piacok kör-
nyékén vagy más közterületeken szeretnének karácsony-
fát árusítani, hogy a fenyőfa-árusítás csak az áru ere-
detéről szóló bizonylatot is tartalmazó dokumentáció 
felmutatásával lesz lehetséges 2013. 12. 10-e és 2014. 01. 
10-e között! A területhasználati díj nem a felhozott fenyő-
fa mennyiségétől, hanem az elfoglalt terület nagyságától 
függ majd. 

A Szabadkai Piacok KKV az idén is szeretné megol-
dani a hatáskörébe tartozó piacokon és környékükön, 
valamint az erre a célra fenntartott közterületeken a zök-
kenőmentes fenyőfa-árusítást. Az önkormányzat ezúttal 
is kijelölte azokat a lokációkat, amelyeken az idényjellegű 
termények, jelen esetben a fenyőfa árusítható. A kijelölt 
helyeken kívül tilos lesz a fenyőfák árusítása. Az ellen-
őrzések mindennaposak lesznek, ebbe a tevékenységbe 
pedig mindenképpen bekapcsolódik majd a kommunális 
rendőrség is.

A Szabadkai Piacok KKV az idén is folytatja a töves 
fenyők árusításának, illetve vásárlásának a népszerűsíté-
sét, ezért arra kéri az árusokat, hogy ha módjukban áll, 
kínálatukban minél nagyobb arányban legyenek töves 
fenyők. Ugyanakkor a közvállalat arra kéri az árusokat, 
hogy a töves fenyők földlabdái ne legyenek minimális mé-
retűek, hiszen az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, 
hogy ezeket a fenyőket nem érdemes elültetni a karácso-
nyi ünnepek után, mert a legnagyobb gondosság mellett 
sem sikerül a telepítésük. 

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

JELISAVETA VAŠUT
szül. BORBÉLY

(1943–2013)

hosszú és súlyos betegség után életének 70. 
esztendejében elhunyt. Nyugodjon békében!
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A téli vásárról
A Szabadkai Piacok KKV WINTER FEST – SZABAD-
KA 2013 elnevezéssel Szabadka főterén, a városháza 
díszbejárata előtti területen megszervezi a hagyomá-
nyos karácsonyi és újévi VÁSÁRT, méghozzá 2013. 12. 
05-e és 2014. 01. 14-e között. 

A Winter Fest elnevezésű téli vásáron a kézműve-
sek, népművészek és iparművészek, magánvállalko-
zók vehetnek részt. Az eddigi szabadkai rendezvénye-
ken sikerrel bemutatkozott iparosok, magánvállalko-
zók, kereskedők olyan termékeket kínálhatnak, ame-
lyek tükrözik a régi hagyományokat és szokásokat, de 
kielégítik a mai igényeket és illeszkednek a karácsonyi 
ünnepkörhöz, továbbá ritkaságszámba menő, illetve 
kihalóban lévő szakmák termékeit árusíthatják majd 
a téli vásáron.

A karácsonyi vásár megnyitó ünnepségét 2013. de-
cember 5-én 17.00 órakor tartják meg a szabadkai ön-
kormányzat képviselőinek a részvételével.

Idén is lesz télapó-várás
A Szabadkai Piacok KKV a bérlők gyermekei és unokái szá-
mára az idén már tizedik alkalommal szervezi meg a Tél-
apó-várást és a csomagosztást. Kérjük, hogy az érdekeltek 
töltsék ki az alábbi jelentkezési lapot, és legkésőbb 2013. 
december 10-ig a helypénzszedők útján a csomag ellenér-
tékének befizetését igazoló nyugtával együtt juttassák el a 
Szabadkai Piacok KKV szakszolgálatához, hogy idejekorán 
be lehessen szerezni a szükséges számú csomagot.

Szabadkai Piacok KKV
TÉLAPÓS JELENTKEZÉSI LAP  

Családi és utónév: .......................................................................
Lakcím: .........................................................................................
Telefonszám: ................................................................................ 
Mobil:  ...........................................................................................

Érdekelt vagyok a csomagosztásban.

Fiúgyermekek száma: ____, 

ebből: 0-2 éves: ___ , 2-7 éves: ___ , 7 év felett:___

Leánygyermekek száma: ___, 

ebből: 0-2 éves: ___, 2-7 éves ___, 7 év feletti:___ 

Hely és dátum: .............................................................................

........................................................................................................
(sajátkezű aláírás)

A csomagokat az ünnepségen a befizetés ellenében kapott 
műanyag-lapocska átadásával vehetik fel. Ezúttal is felhívjuk 
a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy a csomag ellenértékét 
a csomagosztáskor, tehát a helyszínen nem lehet befizetni, 
mivel a közvállalat annyi csomagot rendel, amennyit előre 
kifizetnek. Ezúttal hatfajta csomag lesz, külön a kislányok és 
külön a fiúk számára, három-három fajta a korcsoportok sze-
rint: 0-2 és 2-7 éves korig, valamint 7 év felett. Az édességet és 
játékot tartalmazó csomag ára 1.800,00 dinár. 

A csomagosztás helye és időpontja: szabadkai  
Gyermekszínház, 2013. december 23-a, 17.00 óra.
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Erwinia amylovora – az almatermésűek  
baktériumos tűzelhalása

Az Erwinia amylovora baktériumnak a rózsák családjához 
tartozó számos növény a gazdanövénye (alma, körte, birs...), ami 
megnehezíti az ellene való küzdelmet. A baktériumos tűzel-
halást kórokozója az érzékeny fajták virágain, levelein, fiatal 
hajtásain, termésén, ágain és törzsén egyaránt előfordulhat.  

Az Erwinia amylovora leggyakrabban tavasszal, a virágzás 
idején, 18˚C feletti hőmérsékleten terjed. A hőmérséklettől 
függően a tünetek a fertőzést követő 5 -30 napon belül észlelhetők. 
Ha a gyümölcsfa valamilyen stressze hatás (jégverés, aszály) 
után ismét kivirágzik, a fertőzés gyorsan terjed.  A baktérium 
a fertőzött részről az esőcseppek és a szél segítségével gyorsan 
átterjed az egészséges növényekre. A fertőzést okozhatja a sza-
porítóanyag illetve a metszésnél használt szerszám, felszerelés. 
Az Erwinia amylovora legfontosabb terjesztői a rovarok. A rova-
rokat vonzzák a baktérium váladékának a cseppjei. A rovarok 
a 20-30 ˚C közötti hőmérsékleten virágról virágra szállva ter-
jesztik a fertőzést.  Erősebb harmat, köd vagy eső után a baktéri-
um bekerül a növénybe és megtörtént az elsődleges fertőzés. 
A baktériumok a növények különböző nyílásain, a virágok 
nektárkiválasztó nyílásain illetve sebeiken keresztül jutnak be 
a növény szöveteibe. Az Erwinia amylovora tehát a gyümölcsfa 
bármely részén megtalálható. 

A betegség tünetei tavasszal, a virágokon jelentkeznek. Fer-
tőzött lehet akár egyetlen virág, de a teljes virágfürt is. Kora 
tavasszal, két-három héttel a virágok kinyílását követően észre-
vehetőek rajtuk az első sötét foltok, amelyek azután megfeke-
tednek. 

Kezdetben a virágok vizenyősek és fonnyadnak, majd 
elszáradnak és elhalnak. A levelek sötétbarna színt kapnak, 
elszáradnak és elhalnak, de nem hullanak le, hanem az ága-
kon maradnak. A fiatal hajtások száradnak, összezsugorodnak, 
sötétbarnás fekete színűek lesznek és elhalnak. A fekete, száraz, 
le nem hullott levelekkel együtt az ágak olyanok, mintha tűz 
perzselte volna meg őket. A fertőzött hajtások csúcsa begörbül 
és pásztorbot alakot vesz fel, ami biztos jele annak, hogy baktéri-
umos tűzelhalással fertőzött a növény. A beteg termés is megbar-
nul, fonnyad és mumifikálódik, de nem hullik le az ágról. A 
fiatal hajtásokon és a termőágakon keresztül jut a baktérium a 
vastagabb ágakba. A fertőzés megtámadhatja az egész fát, sőt, 
még a gyökereket is. A vastagabb ágakon az elváltozások a kér-
gen észlelhetők, amelyen először barnás foltok jelennek meg. 
A kéreg megpuhul, felpúposodik, majd elfakad, elszárad és le-
foszlik az ágról. 

Az almatermésűeken nagyon nehéz felszámolni a baktéri-
umos tűzelhalást, mivel korlátozottak a növényvédelmi le-
hetőségek. Csupán összetett, integrált növényvédelemmel ér-
hetünk el kedvező hatást. Ezeket a lépéseket három irányba kell 
megtenni:  

1. Mechanikai védelemmel csökkenteni a fertőzés behatolását 
a növény egészséges részeibe: a nyugalmi idő alatt eltávolíta-
ni a fertőzött ágakat, a vegetáció alatt pedig a fiatal hajtásokat. 
Fontos az egészséges, fertőzésmentes szaporítóanyag előállítá-
sa, meg kell akadályozni, hogy fartőzött szaporítóanyag jusson 
be az országba és meg kell akadályozni a fertőzés terjedését az 
országhatáron belül.

2. A gazdanövény érzékenységének a csökkentésével 
ellenálló fajták kitenyésztése, valamint a helyes növényvédelmi 
intézkedések alkalmazása: a telepítés helyének a megválasztása, 
a helyes trágyázás, talajművelés és a szakszerű metszés.

3. Megakadályozni a fertőzés kialakulását, ezt pedig 
vegyszeres és biológiai védekezéssel tudjuk elérni. 

A metszés tekinthető az egyik legfontosabb  agrotechni-
kai műveletnek a baktériumos tűzelhalás elleni küzdelemben, 
mert a metszéssel eltávolítják a növény fertőzött részeit, s ezáltal 
csökkentik az Erwinia amylovorával történő fertőzés forrásait. 

Az Erwinia amylovora tünetei

A téli metszés során el kell távolítani minden ágat a száraz 
levelekkel és mumifikálódott termésekkel, valamint azokat az 
ágakat, amelyeken a sebek találhatók, hiszen azok a fertőzés 
legfőbb terjesztői. A beteg ágak eltávolításakor figyelni kell 
arra, hogy a metszés vonala 25 mm vastag ágaknál legalább 
30 centiméterre legyen a beteg helytől. Ha vastagabb ágakat 
távolítunk el, ez a metszés-távolság legalább 60 centiméter kell, 
hogy legyen. Ha ez a távolság a törzsig vezet, az egész fát el kell 
távolítani. 

A tavaszi metszés a gyümölcsös rendszeres bejárása után 
következik, először 10-14 nappal a virágzás után. Célja észre-
venni a baktériumos tűzelhalás jelei a virágokon illetve az 
egyéves hajtásokon. A fiatal hajtásokat minél előbb el kell 
távolítani. A metszés vonala a beteg helytől számított 30-60 cen-
timéter kell, hogy legyen. 

Metszéskor nagyon fontos a szerszámok /olló, kések, 
fűrészek, stb./ fertőtlenítése. A beteg fák metszéséhez használt 
szerszámok fertőtlenítésére a következő vegyszerek jönnek 
számításba:  kálium-manganát (hipermangán) 5%, nátrium-
hipoklorit (10%-os), hidrogén-peroxid (3%), denaturált etanol 
(70%), klórmész (8%), formalin (5%), lizol (1%), oldatlan nátrium-
hipoklorit, stb. A szerszámokat a metszés megkezdése előtt és 
a metszés alatt is fertőtleníteni kell, mégpedig minden egyes 
metszés után, hogy a szerszámok által ne terjedhessen a fer-
tőzés. A szerszámot rövid időrte (5 mp) bele kell mártani a fer-
tőtlenítő oldatba. Úgyszintén fertőtleníteni kell a metszett felüle-
tet és a fertőzött növényi részek eltávolítását követően a sérült 
szöveteket is.  

Mind a téli, mind pedig a tavaszi metszét követően a fer-
tőzött részeket távolítsuk el az ültetvényből és égessük el őket.

A baktériumos tűzelhalás ellen használható vegyszerek li-
stája igen szűkös. A szokásos vegyszeres kezelés az ún.  kék per-
metezés, amelyet rézalapú szerekkel végzünk, mégpedig összel 
kétszer: amikor lehullott a levelek 50-70 százaléka, majd pedig 
a teljes levélhullást követően, valamint tavasszal, a rügyfa-
kadástól a virágzásig terjedő időszakban. 

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Két barát beszélget:
- Képzeld, az éjjel a feleségeddel álmodtam!
- És mit mondott?
- Semmit.
- Akkor az nem ő volt.

***
A Magyarország-Antarktisz focimeccs kommentátora a találkozó 
végén:
- A meccs végeredménye 2-2. Az első félidőben még Magyarország 
vezetett 2-0-ra, de a második félidőre megérkezett az ellenfél.

***
Egy férfi száguldozik az új autójával. A rendőr megállítja:
- Uram, nem olvasta a sebességkorlátozó táblát?
- Micsoda? Olvasni ilyen sebesség mellett? 

***
A férj megcsalja a feleségét a titkárnőjével, de észreveszi, hogy a nagy 
ágycsata eredményeképp a vállán egy harapásnyom maradt. Miköz-
ben megy hazafelé, azon töpreng, mit mondjon az asszonynak. Belép 
a lakásba, a kutyájuk szalad felé. Hirtelen ötlettől vezérelve elkezd 
birkózni az állattal, majd mutatja a vállát a feleségnek:
- Nézd csak, mit csinált velem ez a dög!
A felesége széthúzza a blúzát:
- Az semmi, nézd meg, az én melleimmel mit művelt!

***
Szása ül a Volga partján és morfondírozik magában:
- Amikor ledobnak egy atombombát, eltűnök én is és a vodka is. Ha 
neutronbombát dobnak le, csak én tűnök el, s a vodka megmarad. De 
ez milyen szörnyű bomba lehetett, hogy csak a vodka tűnt el... 

***
- Mért nem lehet az anyóssal bújócskázni?
- ???
- Mert ki lesz az a hülye, aki megkeresi?

***
- Anyu, kérek egy pohár vizet!
- De kisfiam, ez már a negyedik pohár víz három perc alatt.
- Igen, de mit csináljak, ha kigyulladt a szobám?

***
Két barátnő beszélget:
- Képzeld, tegnap szervizbe vittem az autót.
- És, rendben van vele minden?
- Igen, hál’istennek.
- Én ilyenkor mindig félek, hogy átver a szerelő.
- Én is féltem, de aztán megnyugodtam, amikor kiderült, hogy csak 
irányjelző-folyadékot kellett kicserélni...

***
Egy férfi a szomszédját hívja segítségül az ajtóban megrekedt kanapé 
kiszabadításához.
Húzzák, vonják, de a kanapé nem mozdul.
- Hagyjuk - mondja a férfi - így sose tudjuk betuszkolni.
- Be????????

***
Biológia órán tanárnő kérdi Mórickát:
- Móricka, mije van a libának?
- Szeme!
- Móricka, és még mije van a libának?
- Másik szeme!
- Móricka! Mivel takaróztok otthon, ha hideg van?
- Párnával!
- És Móricka, mi van a párnában?
- Toll!
- Tehát akkor Móricka, mije van a libának?
- Szeme!

HOROSZKÓP DECEMBERRE
A BAK HAVA

„A Bak a Lélek földi útjának csúcsa, beteljesedése. A Bakban érik meg a Lélek, 
benne talál magára és lesz teljes a teremtés, ő az, ahonnan minden létező el-
indult, és ő az, ahová minden létező megérkezik. Bak az alkony beköszöntének 
pillanatnyi csöndje, a megfáradt nap áhítata és búcsúja.“ / Rákos Péter/

Elérkezett az ünnepekre való készülődés ideje. Tervezgessünk, süssünk-főzzünk, 
és örüljünk! Nézzük hát, mely ételeket rendeltek nekünk a csillagok.

KOS: Ajánlott az ésszerű étkezés. Szaftos, fűszeres étellel lepd meg magad, enyhén 
zsíros bárányhússal, hallal és sült burgonyával, zöldségekkel.  Az édes süti lehet a fény-
pont. De a zabpehely, a hal, a kapor és a hagyma különösen jót tesznek neked. Mit 
igyál? A Kosok könnyen elveszíthetik a mértéket, ha ivásról van szó. Fogyassz vörösbort, 
vagy 1-2 pohár pezsgőt.
BIKA: Hajlamos vagy a falánkságra. A hagyományos konyhát, a gazdag íz világot ked-
veled. A hússal teli, sűrű levest, az egzotikus ízű sült marhát. Egyél sok gyümölcsöt: 
narancs, citrom, alma, szilva és körte a legjobb választás. A hús mellé pedig könnyű sa-
látát, sárgarépát és káposztát válassz. A nyugodt, csendes Bikát ingerli az erős alkohol, 
igyál inkább finom, nemes borokat. 
IKREK: Te vagy a legkíváncsibb, jegy az összes közül. Az ételben a mennyiség nem, 
inkább a változatosság érdekel. Az asztal legyen kicsi, de tele egzotikus étellel.  Sok fe-
hérjetartalmú ételt egyél: baromfit, tojást, sajtot, diót. Idegrendszeredet óvja az aszalt 
szilva és barack, az olajbogyó és a földi mogyoró. És a kelkáposzta. Társaságban igyál 
könnyű száraz bort vagy muskotályt.
RÁK: Érzékenységed miatt könnyen felzaklatod magad és ilyenkor csak eszel és eszel... 
Rákkal, kagylóval, hallal lepd meg magad. Fogyassz gombát, salátaféléket, különféle 
szószokat, tejszínhabos fagylaltot vagy gyümölcsöt. Görögdinnyét sokat fogyaszthatsz, 
mert az tisztítja a szervezetet. Ne igyál olcsó bort, inkább a vermutot válaszd, de abból 
se sokat.
OROSZLÁN: Elsősorban az élet szeretete, a túlpezsgő életerő jellemez téged. Szereted 
a luxust. Készülj kaviárral, lazaccal vagy vadétellel boros mártásban. Ne feledkezz meg 
a klasszikus zenéről sem.  Feltétlenül egyél baromfit is, és minél több friss és szárított 
gyümölcsöt. A zöldségek közül pedig tököt és padlizsánt.  Ne vidd túlzásba az italozást, 
mert hamar megárt az ital.
SZŰZ: Állandóan a külső és a lelki tisztaságra vágyakozol. Legjobb, ha többnyire vege-
táriánus étrendet választasz. Felejtsd el a zsíros disznóhúst. Néhanapján ehetsz csir-
két vagy borjút. Főfogásnak borjút rizzsel, desszertnek pedig gyümölcsöt. Zöldséget 
fogyaszthatsz korlátlanul.  Májadnak és gyomrodnak könnyen megárthat az alkohol. 
Könnyű száraz bort ihatsz azért olykor-olykor.
MÉRLEG: Nincs még egy olyan jegy, amelynek annyira fontos lenne a szépség és a 
harmónia. Inkább a hangulattal törődsz, mint az étellel. Az érbetegségek elkerülése 
végett egyél fokhagymát és áfonyát, reggelire pedig valamilyen csírát. A hús kerülen-
dő. Kerüld a fűszereset is, helyette fogyassz finom szószokat és salátákat. Társaságban 
hajlamos vagy többet inni a kelleténél. Ezért csak falatkákat eszegess, ezek nem szívják 
fel az alkoholt.
SKORPIÓ: Személyiséged nagy hatással van másokra. Igyekezz minél több fűszeres 
szószt fogyasztani. Spárgalevessel, rákkal és kagylóval, vagy mustáros hallal leveszed 
magad a lábadról. Egyél sok fehérrépát és káposztát. Tejterméket is ehetsz, de csak 
mértékkel. Desszertnek sajtot majszolj. A túlzott alkoholfogyasztáskor könnyen elve-
szítheted önkontrollodat. Habzóborok, pezsgő és muskotályos bor ajánlott.
NYILAS: Szabadságra és függetlenségre vágyó vagy, és filozofikus természetű, aki ál-
landóan új tapasztalatokat keres. Igazi ínyenc. Mindenfajta konyhát kedvelsz. Készíts 
sertéshúst édes-savanyú szósszal, desszertnek pedig finom süteményt és datolyát, 
mangót, fügét.  Fontos számodra a sok ásványvíz. Korlátlanul ehetsz borsót, babot és a 
szóját, kaprot. Könnyű bort fogyassz, azt is mértékkel.
BAK: Céltudatos, dolgos, szívós alkatú ember vagy. Az idő, a tapasztalatok valódi bölcs-
csé tehetnek téged. Adsz a részletekre: a szép terítő, az ezüst evőeszköz és a szerví-
rozás fontos számodra. Bármit ehetsz, amit megkívánsz. A bárányhús sok zöldséggel, 
desszertnek pedig a meggyes rétes, sokat emel a hangulatodon. Étkezés előtt bátran 
megihatsz egy pohár bort is. Számodra szinte gyógyszernek számít.
VÍZÖNTŐ: Minden Vízöntő idealista és humánus, találékony és nagyon eredeti. Kísérle-
tező hajlam. Készíts finom étvágygerjesztő falatkákat, halat. Sok tejtermékeket, főleg 
kefirt fogyassz, sok zöldséget és salátát. Egészséged meghálálja, ha a gránátalma a 
kedvenc gyümölcsöd. Ám a süteményt iktasd ki az étrendedből. Idegrendszerednek 
árthat az alkohol. 1-2 pohár pezsgő vagy muskotály azonban stressz oldóként ajánlott.
HALAK: Gazdag fantáziájú, együtt érző jellem vagy. Gyakran előre megérzed az ese-
ményeket. Hajlamos vagy a gyomorrontásra. Ajánlom neked a halat, főleg az egzoti-
kus fajtákat. Lepd meg magad valamilyen távol keleti különleges halas fogással. Ne 
fogyassz tartósított, túl fűszeres vagy zsíros ételeket. Tiszta italokat fogyassz, és sem-
miképpen se keverd a fehérbort a vörössel. Nagyon tudsz szenvedni a másnaposságtól.
JÓ ÉTVÁGYAT!

Braun Mária


