
zák a cég minőségirányítási rendszerét. Ez a mostani fe-
lülvizsgálat egyfajta előkészületnek is tekinthető, hiszen 
jövőre újra tanúsítványoztatnunk kell a minőségirányítási 
rendszert, amelyet nyilvánvalóan szeretnénk tovább fej-
leszteni. 

- A beszélgetés elején nem véletlenül említettem a 
helyszíni felülvizsgálatot, ugyanis a Certop munkatársai 
ellátogattak a piacokra is, a szemléről fotó dokumentáció 
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Ellenőriztek: tiszteletben tartják-e a piacok munkaidejét

JÓL VIZSGÁZOTT AZ INTEGRÁLT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
A Szabadkai Piacok KKV integrált QMS és EMS Irá-

nyítási rendszere működésének a felülvizsgálatát márci-
us 31-én végezték el Certop Nemzetközi Tanúsítványozó 
Cég ellenőrei. Mint erről már beszámoltunk a Közlöny 
előző számában, a felülvizsgálatot megelőzően Zónai Jó-
zsefnek, a közvállalat vezetősége minőséggel megbízott 
képviselőjének az irányításával a rendszer összes elemét 
áttekintették az ilyenkor kötelező belső ellenőrzés során.  
Horváth Tibor és Čudić Veronika, a magyarkanizsai Cer-
top Co. Kft. ellenőrei a helyszínen vizsgálták meg a rend-
szer működését.

- Az idő rövidsége miatt az auditról készült hivatalos 
jegyzőkönyvet a közvállalat még nem kapta meg, – mond-
ta Zónai József – de örömmel közölhetem, hogy ezúttal 
is jól vizsgázott az integrált minőségirányítási rendszer. 
Azért beszélünk integrált minőségirányításról, mert a 
rendszer hibátlan működtetésével biztosíthatjuk vállala-
tunk gazdaságos és hatékony működését, eleget teszünk 
a minőséggel és a környezetvédelemmel kapcsolatban 
megfogalmazott célkitűzéseinknek, összhangban az ISO 
9001:2001 és ISO 14001:2004 szabványok követelményei-
vel. Az már biztos, hogy a felülvizsgálat során a rendszer 
működésében nem találtak nem megfelelőségeket, ami 
annyit jelent, hogy integrált minőségirányítási rendsze-
rünk sikerrel kiállta a próbát. Ez azt jelenti, hogy a Cer-
top Co. Kft. újabb egy évre megerősíti a Szabadkai Piacok 
KKV számára kiadott tanúsítványt. Egy év múlva már 
nem felülvizsgálatot tartanak, hanem újra tanúsítványoz-

A PIACOK ÜNNEPI NYITVATARTÁSI IDEJE
A Szabadkai Piacok KKV ezúton tájékoztatja a 

bérlőket, árusokat és vásárlókat az igazgatása alá 
tartozó piacok nyitvatartási idejéről a május elsejei 
ünnepek alatt. Eszerint a piacok a következők nyitva 
tartással dolgoznak:

 
május 1. /csütörtök/ 5:30-tól 13:00 óráig
május 2. /péntek/ 5:30-tól 13:00 óráig
május 3. /szombat/ 5:30-tól 17:00 óráig
május 4. /vasárnap/ 5:30-tól 13:00 óráig.

Kérünk minden árust és bérlőt, hogy tartsa 
tiszteletben a feltüntetett munkaidőt, hogy idejekorán 
el lehessen végezni a piacok takarítását anélkül, hogy 
zavarnánk a környéken lakók nyugalmát és ünnepi 
hangulatát.

FON TOS – FON TOS – FON TOS

 Folytatás a 3. oldalon

A gyümölcspiac táblája
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 230-400 din/kg
Brokkoli 250 din/kg 
Burgonya 35-50 din/kg
Fejes saláta 15-30 din/fej
Fokhagyma - új 30 din/csomó
Fokhagyma 200-400 din/kg
Gyömbér 700 din/kg
Hónapos retek 15-30 din/csomó
Káposzta 20-80 din/kg
Karalábé 30-60 din/db
Karfiol 200-220 din/kg
Koktélparadicsom 350-400   
                din/kg
Lencse 200-220 din/kg
Padlizsán 200 din/kg
Paprika 20-60 din/db
Paprika 320-350 din/kg
Paradicsom 200-250 din/kg
Paraj 70-80 din/kg
Petrezselyem 30-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 30-50 din/db
Sárgarépa 50-60 din/kg
Sóska 30 din/rakás 
Spárga 250 din/kg
Torma 200-250 din/kg
Tök 150-180 din/kg
Uborka 120-160 din/kg 
Újburgonya 120-160 din/kg
Újhagyma 10-30 din/csomó
Vöröshagyma 40-70 din/kg
Zeller 30-80 din/db
Ajvár 300-350 din/kg
Csalamádé 150-200 din/kg
Savanyú cékla 100-200 din/kg
Savanyú káposzta 60-80 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l

Gyümölcs
Alma 20-150 din/kg
Földieper 220-240 din/kg
Körte 230-250 din/kg
Szőlő 430-450 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Avokádó 500 din/kg
Banán 140-150 din/kg
Citrom 140-150 din/kg
Grapefruit 120 din/kg
Kivi 200 din/kg
Mangó 400 din/kg
Narancs 110-120 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 200-280 din/l
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 280-350 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 400-800 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 200-300 din/l 
Tejszín 400-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt)  
                900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 90-120 din/kg 
Csirkecomb 280-300 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-80 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 380-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 480-500 din/kg 
Csirkeszárny 220-240 din/kg 
Csirkezúza 270-300 din/kg
Darált csirkehús 380-400 din/kg
Gyöngytyúk 600-700 din/kg
Kacsahús 500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Nyúlhús 500 din/kg
Pulykacomb 310-700 din/kg

Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 460-500 din/kg 
Pulykamell 760-800 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-165 din/kg
Amur 320-350 din/kg 
Aranydurbincs 350 din/kg
Busa 260 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 295  
                din/kg
Csuka 400 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 390-400 din/kg
Hekk filé 440 din/kg 
Kalmárhal 435 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng – füstölt 1100 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty – füstölt 900 din/kg
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 750 din/kg
Tengeri sügér 1050 din/kg
Vegyes áru 
Áfonya - aszalt 2000 din/kg
Aszalt meggy 1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 550 din/kg
Aszalt szilva 350-450 din/kg
Brazíliai dió 1300-1500 din/kg
Datolya 400 din/kg
Dióbél 700 din/kg
Földimogyoró 450-500 din/kg 
Füge 450-500 din/kg
Fürjtojás 10 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 160-1000 din/kg
Indiai dió 1100-1300 din/kg
Krémes lap 160-220 din/pár
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1000-1250 din/kg 
Mazsola 450-600 din/kg 

Méz 400-650 din/kg 
Mogyoróbél 800-1000 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 600-700 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Tojás 6-13 din/db
Torta 50-100 din/szelet
Tökmag 650-800 din/kg 
Vörös áfonya 850 din/kg
Palánták
Paradicsom, paprika 30-70   
     din/db
Rózsatő 100-120 din/db
Virágok
Cserepes virág 50-400 dinár
Gerbera 50-80 din/szál
Írisz 60-80 din/szál
Kála 80-120 din/szál
Liliom 200-250 din/szál
Rózsa 100-150 din/szál
Szegfű 60 din/szál
Vegyes csokor 100 dinártól
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 110-120 din/kg
Fénymag 120 din/kg
Hereszéna 100-300 din/bála
Kendermag 250-270 din/kg
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 18-20 din/kg
Kukoricadara 25 din/kg
Napraforgó - csemege 100-150  
      din/l
Napraforgó 40-50 din/kg
Olajrepce 60-70 din/kg
Proteincirok 35-50 din/kg
Rozs 70 din/kg
Szalma 100 din/bála
Széna 150-200 din/bála
Tritikálé 25 din/kg
Zab 35-40 din/kg

/Ápr. 15-i árak/ 
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készült, amely a rendszer egyes elemeinek a működését 
hivatott bizonyítani. Gondolok itt a bérlők illetve a vá-
sárlók tájékoztatására, a különböző jelzésekre, az egyes 
folyamatok dokumentálására illetve a szolgáltatások 
minőségére, a környezetvédelemmel kapcsolatos intéz-
kedésekre, stb. Az integrált minőségirányítási rendszert 
két éve vezettük be, működését immár másodszor tekin-
tettük át és véleményem szerint az audit eredményeivel 
elégedettek lehetünk. Természetesen arra is számítunk, 
hogy a szakemberek bizonyos javaslatokat fogalmaznak 
majd meg a rendszer jövőbeni működését illetően, de erre 
mi nem bírálatként tekintünk, hanem olyan segítségre, 
amely munkánk, tevékenységünk jobbítását célozza a 
vállalat által kitűzött minőségbiztosítási politika követ-
kezetes megvalósítása érdekében.

/Fotók: a Certop Co. Kft. dokumentációjából/

Folytatás az 1. oldalról HÚSVÉTI KÍNÁLAT
A szabadkaiak ezúttal nem panaszkodhattak a húsvé-

ti árukínálatra, hiszen a választékot nagyban bővítette a 
Csülökfesztivál, amelyet a Vajdasági Mangalica Tenyész-
tők Egyesülete szervezett a város főterén – a Szabadkai 
Piacok KKV faházaiban, amelyeket egyébként a városi 
önkormányzat segítségével a téli vásár megrendezéséhez 
szereztek be. Ezek a faházak mind nagyobb népszerűség-
nek örvendenek, a különböző rendezvények szervezői 
is szívesen veszik igénybe őket, mivel kellemes látványt 
nyújtanak és az árusok számára is kedvező feltételeket 
nyújtanak. A húsvétot megelőző napokban számos ma-
gánvágóhíd kínálta termékeit /sonkát, kolbászt, csülköt/ a 
Városháza előtti téren. A rendkívül jó minőségű terméke-
ket széles árfekvésben kínálták, így azok is vásárolhattak, 
akik nem sok pénzt szántak az ünnepi étkekre.

A Szabadkai Piacigazgatóság piacain is gazdag volt a 
kínálat a húsvéti cikkekből /bárányhús is kapható volt/, s 
az árusok itt is gondoltak a kispénzűekre, hiszen például 
festett tojást már 30-40 dinárért lehetet kapni. Ezúttal ke-
vesebb volt a kínai áru, a többség saját maga által készített 
hímes tojásokat, húsvéti díszeket kínált. Természetesen a 
gyerekekre is gondoltak, amit az is bizonyít, hogy a kü-
lönböző csokoládétojásokból és -nyuszikból illetve egyéb 
édességekből is gazdag volt a választék. Az ünnep előtti 
napokban sokan kínáltak különböző süteményeket, kalá-
csokat azoknak, akiknek valamilyen okból nem maradt 
idejük a sütésre-főzésre.

A húsvéti kínálat egy része

Tájékoztató a vágott-dohány árusítási tilalmáról
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SOK FELADAT VÁR A FELÜGYELŐBIZOTTSÁGRA
Szabadka Város Képviselő-testülete 2014. február 20-án 

megtartott 18. ülésén kinevezte a Szabadkai Piacok KKV fel-
ügyelőbizottságának elnökét és tagjait, a következő összeté-
telben: 

1. Neven Orčić – elnök, 
2. Dr. Hegedűs József, tag és 
3. Bodrogi Béla, tag. 
A felügyelőbizottság megbízatási ideje 2014. március 1-től 

négy évre szól.

A felügyelőbizottság feladatairól, elvárásairól kérdeztük 
az elnököt, Neven Orčić okleveles mezőgazdasági mérnököt.

- A képviselő-testület másfél hó-
nappal ezelőtt nevezett ki. Ez alatt az 
idő alatt igyekeztem minél szélesebb 
betekintést nyerni a vállalat munkájá-
ba, ügyvitelébe, és mondhatom, hogy 
több évre visszamenőleg a Szabadkai 
Piacok KKV egyike a jobbaknak a Vá-
rosi Képviselő-testület által alapított 
közvállalatok közül. Eredményesen 
dolgozik, a megnehezült körülmények 
közepette sincsenek veszteségei, ala-

pításától kezdve szemmel látható a fejlődés, és úgy vélem, 
hogy az új felügyelőbizottság egyik legfontosabb feladata 
megőrizni és folytatni mindazt, ami jó volt a közvállalat mű-
ködésében. Meggyőződhettem róla, hogy ez egy kis, egész-
séges kollektíva, amelyben a korábbi vezetőség, valamint az 
igazgató- és a felügyelőbizottság is igyekezett biztosítani a 
zavartalan működést, függetlenül az általános gazdasági és 
pénzügyi helyzettől. 

Igyekezni fogok, igyekezni fogunk, hogy a feladatok vég-
rehajtásában, a vállalat munkaprogramjának a teljesítésében 
az igazgató és a vezetőség partnerei legyünk, hiszen a köz-
vállalatokról szóló törvény szerint a felügyelőbizottság széles 
jogkörökkel rendelkezik, de nagy a felelőssége is, hiszen ez 
a testület határozza meg az ügyviteli stratégiát, a közválla-
lat üzleti céljait és gondoskodik azok megvalósításáról is. 
Többek között az alapító jóváhagyásával hozza meg az éves 
munkatervet, felügyeli az igazgató munkáját, a közvállalat 
ügyvitelének belső felügyeletét látja el, figyelemmel kíséri a 
belső ellenőrzést, a pénzügyi jelentéseket és a kockázatirá-
nyítási politika megvalósulását, ugyancsak az alapító jóvá-

hagyásával dönt a szervezeti változásokról, más jogalanyok 
alapításáról, jóváhagyja az igazgató üzleti lépéseit, dönt a 
nyereség elosztásáról illetve az esetleges veszteségek lefe-
déséről. Ugyancsak a felügyelőbizottság írja alá a vállalat 
igazgatójával a határozott időre szóló munkaszerződést, stb. 
Vagyis, ebből a nem teljes felsorolásból is látszik, hogy a fel-
ügyelőbizottságra komoly feladatok várnak. 

A felügyelőbizottság elnökeként és a vállalat vezetőségé-
nek a tagjaként szeretném, ha a Szabadkai Piacok KKV leg-
alább az eddigi szinten, de ha lehet, akkor még színvonala-
sabban lássa el a feladatait.  A felügyelőbizottság elnökeként 
szeretnék hozzájárulni a vállalat további fejlődéséhez. Ter-
mészetesen ez sok tényezőtől függ, de jó lenne ha sikerülne 
felújítanunk egy-egy piacot, korszerűsíteni a létesítményeket. 
Láthatjuk, hogy a szomszédos országokban, Magyarorszá-
gon, Horvátországban, de a többi európai országban is a pia-
cok folyamatosan fejlődnek, mind jobb feltételeket biztosíta-
nak az árusok munkájához, az áru tárolásához. Ehhez persze 
sok pénz kell, de bízom benne, hogy jönnek még szebb idők 
is, hogy a Szabadkai Piacok KKV mellett alapítóként a város 
és más befektetők is belátják, hogy szükség van a piaci kapa-
citások és létesítmények fejlesztésére. Szabadkának minden-
képpen szüksége lenne egy új nagybani piacra, amely rendel-
kezne minden szükséges szolgálattal a hűtőháztól a korsze-
rűbb értékesítési körülményekig. Ezt nem lesz könnyű meg-
valósítani, de mi a magunk részéről mindent megteszünk a 
Szabadkai Piacok KKV munkájának és szolgáltatásainak a 
fejlesztése, előmozdítása érdekében.  

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

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV
fájdalommal tudatja, hogy 

IMRE DEININGER
(1948–2014)

súlyos betegség után életének 66. esztendejében elhunyt.
Nyugodjon békében!

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 
hogy bérlőnk, 

MILOVAN PANTELIĆ
(1950–2014)

életének 64. esztendejében hirtelen elhunyt.
Nyugodjon békében!
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A BÚZA ROZSDABETEGSÉGEI
Puccina spp (spp = gramins, recondita, striiformis)

A búzarozsda a 20. század közepéig a legkárosabb búzabe-
tegségnek számított, egészen addig, míg a termelésbe be nem 
vezették a betegséggel szemben ellenállóbb fajtákat.

A feketerozsda (Puccinia gramins) minden gabonafélét 
egyaránt megtámad, de vidékünkön kisebb jelentőséggel bír. 
A búza levélrozsdája (Puccinia recondita) gyakrabban jelent-
kezik, míg a sárgarozsda (Puccinia striiformis) helyenként szo-
kott előfordulni.

A feketerozsda a leggyakrabban a száron és a levélhüvely-
nél jelentkezik csíkszerű „uredo” és „teleuto” telepek, bennük 
az azonos nevű spórák.  A búza- és az árpa rozsdabetegségé-
nél ezek a telepek aprók és kerekek, leggyakrabban a levélen és 
a levélhüvelyen forduénak elő. Hasonló a sárgarozsda-telepek 
alakja és mérete, amelyek gyöngyfüzérszerűen helyezkednek 
el a levélen. Ez a betegség részben megtámadja a kalászt, ka-
lászkát és a szemet is. Az erősebben fertőzött levél idő előtt le-
hullik, a szemek telítettsége pedig kisebb. A parazitán gyakran 
maradnak meg a a hullott magból kelt növényeken, a fertőzött 
vetéseken, az átmeneti hordozó növényeken vagy pedig az 
uredospórákat a déli területekről szállítják el a légáramlatok. 
A gombák változóak: a hibridesítéssel és mutálással új pato-
lógiai típusokat hoznak létre, amelyek előidézhetik a fajta el-
lenálló-képességének az elvesztését.    A mérsékelt meleg és a 
nedves levegő, a talaj nitrogéntöbblete és a sűrű vetés kedvez a 
rozsda megjelenésének.

Életciklusa: az enyhe telek lehetővé teszik a paraziták át-
telelését. Kora tavasszal történik az elsődleges fertőzés, kifej-
lődnek a spórák, amelyek a fertőzést a levelek fizikai érintke-
zésével terjednek. A hűvös, nedves időjárás, a 10-15 ˚C hőmér-
séklet és a gyakori harmat kedvez a rozsda kialakulásának. A 
tünetek a fertőzés utáni 7-14 napon belül jelentkeznek – sárga, 
erekkel körbevett csíkok formájában. Az átlagos hozamcsökke-
nés 10%, erős fertőzés esetén pedig a hozamcsökkenés elérheti 
akár az 50%-ot is. Angliában 2009-ben a rozsda új fajtája jelent 
meg, s ennek következtében 2010-ben a parcellák 30 százalé-
kán következett be hozamcsökkenés.

A kedvező időjárás következtében Szabadka határában is 
az egyes vetésekben megjelent a búza sárgarozsdás fertőzése. 
Ezért fontos, hogy a termelők szemügyre vegyék a búzavetése-
ket és a felső levélzet tömegesebb fertőzése esetén végezzenek 
vegyszeres kezelést. Ha a fertőzés nem nagy, várják meg a ka-
lászosodást és a búza virágzásának a kezdetét, majd feltétlenül 
végezzék el a permetezést a levéltömeg megőrzése érdekében 
, különösen a kalászvirágzat miatt, amelynek nagy jelentősége 
van a hozamok kialakulására. A búza virágzásának a kezde-
tén végzett permetezés megakadályozza, hogy a búzakalászon 
kifejlődjön a fuzárium. Ezt a betegséget a Gibberella zeae gom-
ba okozza, az első tünetek pedig a búzakalászon a virágzást 
követően jelentkeznek. Elveszik a kalászka természetes zöld 
színe, a kalászban pedig a szemek telítettsége különböző lesz a 
gomba micéliumának a hatására. A betegség hozamcsökkenést 
eredményez, de romlik a szemtermés minősége is a ZEARA-
LENON mikotoxin következtében, amely káros az egészségre. 
A betegség tömegesen akkor jelentkezik, ha májusban sok az 
esős nap.

Védekezésül számos bejegyzett szer kínálkozik:
Antre plus (tebukonazol+tiofanát-metil),  1,5 l/ha mennyi-

ségben, gyártója a Galenika-Fitofarmacija.
Zamir 400-EW (prokloráz+tebukonazol), 0,75-1 l/ha meny-

nyiségben, Makhtesim, Beer Sheva
Duett ultra ( tiofanát-metil+ epoxikonazol ), 0,4-0,6 l/ha 

mennyiségben – BASF AG
Artea 330 EC (propikonazol+ciprokonazol), 0,5 l/ha meny-

nyiségben – Syngenta Agro
Bumper P 490 EC (prokloráz+propikonazol), 0,75-1 l/ha 

mennyiségben, Makhtesim, Beer Sheva
Prosaro 250 EC (protiokonazol+tebukonazol), 0,75-1 l/ha 

mennyiségben, gyártja a Bayer CropSciences.
 A kalászosodás szakaszában érdemes rovarölőszert 

is használni, például Fastac-ot 0,1-0,15 l/ha mennyiségben, 
amely hatásos a veresnyakú árpabogár (Lema melanopus) és 
a búzatripsz (Haplothrips tritici) ellen.

Damir Varga, okl. mérnökPuccinia striiformis

Puccinia gramins
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Viccözön
Két barát beszélget:
- Hallom, felbontottad az eljegyzésed. Miért?
- Mert nem kaptunk lakást.
- Miért nem mentek az anyósodhoz lakni?
- Mert az anyósom is az anyósánál lakik.

***
- Móricka, amikor elmentem itthonról, a hűtőszekrényben még két 
szelet torta volt, most viszont csak egy van. Hogyan lehetséges ez? - 
kérdi morcosan az anyuka. 
- Hát úgy, hogy a másikat nem vettem észre.

***
Haldoklik az öreg paraszt, és a városi rokona megkérdi:
- Hívjak orvost?
- Nem kell, fiam. Mi itt falun természetes halállal szoktunk meghalni.

***
Két Fítyós várakozik a piros lámpánál. Az egyik letekeri az ablakot, és 
odaszól a másiknak: 
- Elnézést, hogyan jutok el a Zombori útra?
A másik a zajtól nem ért semmit, és visszakérdez:
- Mi van?
- A Zombori útra akarok menni! - ordítja az előző.
- Jó, akkor menjen!

***
A székelynek köhög a lova. Elmegy az állatorvoshoz, aki lóport ír fel az 
állat számára, hogy a székely fújja a ló szájába. 
Két hét múlva találkozik az orvos a székellyel, és megkérdi, hogy 
használt-e a por? 
Mire a székely: 
- Dehogy, a rühes dög hamarabb fújt, mint én...

***
Az ügyvédek ars poeticája:
„Minden ember ártatlan, mindaddig, amíg be nem bizonyosodik, hogy 
nincs több pénze...“

***
A piros lámpánál fékez egy motor, majd eldől. Egy autós észreveszi és 
megszólal:
- Segíthetek, uram?
- Nem, köszönöm. Tudja, csak a feleségem hagyott el.
- Az még nem ok arra, hogy a piros lámpánál felboruljon.
- Dehogyisnem! Elvitte magával az oldalkocsit.

***
Az orvos végignéz a félig levetkőzött betegen, és így szól:
- Nem ártana megfürödnie!
- Hiszen én naponta fürdöm! - mondja a beteg.
- Ez esetben nem ártana néha vizet is cserélni.

***
Kovács a feleségével sétál. Egyszer csak megszólal:
- Vágj boldog és megelégedett képet!
- Miért?
- Mert ott jön az első anyósom.

***
Az állatkertben egy akolba kerülnek a bölények és a zebrák. Napokig 
csak kerülgetik egymást, mígnem az egyik nap így szól egy bölényfiú 
egy zebrakancához:
- Te honnan jöttél?
- Afrikából.
- És mit csináltál ott?
- Jártam a szavannákat, és én voltam a legjobb futó.
A zebrának tetszik a bölény társasága, ezért visszakérdez:
- És te honnan való vagy?
- Amerikából származom.
- És mit tudsz!
- Vesd le a pizsamádat majd megmutatom! - vigyorog a bölény.

HOROSZKÓP
2014 május

„Az, hogy jól bánjunk egymással, attól függ, hogy ne felejtsük el, hogy a másik hihe-
tetlenül más. Végtelenül más, mint én vagyok.”

/Feldmár András/

KOS: Úgy látod, ideje új életet kezdened... Beleveted magad abba, hogy minden 
területen rendet rakj az életedben, ahol az szükséges. A hónap elején inkább a 
családi dolgokban jöhetnek rendrakást igénylő témák, majd a hónap közepétől 
ez már változni fog, és a külső kapcsolatok kerülnek előtérbe. Később sem fogod 
megbánni, ha most lépsz.

BIKA: A Vénusz érzékenyebbé teszi szívedet és a társad szívét is, ezért jobb, ha 
kíméletesen bánsz vele. Egyébként jó úton haladsz, csak mindenhez kicsit több 
idő kell, hogy beérjenek a dolgok. A nagy tervek elkészítését, ha teheted, tedd 
máskorra, az aprólékosságot igénylő szellemi feladatokkal viszont könnyedén el-
boldogulsz.

IKREK: Minden kockázatos dolgot alaposan meg kell gondolni. Ez most a szere-
lemre éppúgy vonatkozik, mint a vállalkozásokra és a pénzügyekre. A vágyak most 
sürgetőek és frusztrálóak, de az akaratosság ne legyen a célhoz vezető út. Fordulj a 
művészetekhez : a vers, a dal különleges varázsereje megnyugtat, és a hódításban 
is támogat. 

RÁK: Itt az ideje, hogy még többet foglalkozz a szerelmeddel, a barátaiddal, a csa-
ládoddal. Ha teheted, vegyél ki szabadságot, amire már csak az idegeid kisimítása 
miatt is szükséged lenne. A sport nemcsak ennek jó ellenszere, de családosan, 
együtt végezve összekovácsoló erőként is működhet.  Valami újba is belekezdhet-
tek együtt.

OROSZLÁN: Képes vagy könnyedén változtatni a körülményeiden. Amennyiben az 
utóbbi időben az egyik változtatás a másikat követte, most legyél meggondoltabb, 
megfontoltabb, mielőtt bármi lépnél. Ne rettegj azért, mert valami nem pont úgy 
alakul főleg a szerelmi életedben, ahogyan azt elvártad volna.

SZŰZ: A Hold állása jelzi, hogy a mosoly, az öröm, amire vágysz, akkor fog meg-
látogatni, ha először azt másokon csalod elő. Ki más lehetne az, akin ezt elsőnek 
kipróbálhatod, mint a kedvesed maga? Feledd el a régi konfliktusokat, ha vannak, 
és inkább arra koncentrálj, ami régóta összeköt titeket. 

MÉRLEG: A szűkebb értelemben vett társas kapcsolatra szinte alig marad időd, 
főleg ha gondot jelent neked a család. A gyerekek mellett most még az idősebb 
hozzátartozókkal is meggyűlhet a bajod. Beszéld meg a pároddal, hogyan gon-
doskodhattok együtt, vagy segítséggel a többiekről, úgy, hogy a szerelemre is 
maradjon erőd!

SKORPIÓ: Új pénzügyi stratégiáid most igen kecsegtetőek lehetnek. Ha azonban 
saját üzleted, vállalkozásod van, akkor nem árt kicsit óvatosabban tervezni: bizo-
nyos értelemben ugyanis, illúziókba ringathatod magát. Számtalan akadályt kell 
leküzdened, de a legnehezebb feladat lehet saját akaratosságodon úrrá lennie. Így 
megelőzheted a vitákat.

NYILAS: Munkás hónap vár, talán utol sem tudod érni magad a sok felgyűlt fel-
adat megoldásában. Ne aggódj, sikerül mindent elintézned, sőt, többet is, mint 
amit remélsz. Új lehetőségeket találhatsz a munkahelyén. Fontos változások zajla-
nak az otthonodban. Talán megerőltető, ami előtted áll, de most nem kerülheted 
el az erőfeszítéseket.

BAK: Sok munka vár most is, mint általában, és mert élvezed a kihívást, szép 
eredményekre számíthatsz. Ehhez azért a tettvágyon kívül némi kompromisz-
szum-készségre is szükség lesz. A párkapcsolatban, ha túl egyhangúnak érzed az 
együttléteket, ne a párodtól várd, hogy színt hozzon az életébe. Te magad vigyél 
bele egy kis romantikát.

VÍZÖNTŐ: Kedvező változások érlelődnek a munkahelyeden. Lehet, hogy kez-
detben észre sem veszed, de hamarosan sok gondtól, problémától fogsz meg-
szabadulni. Csak arra kell vigyáznod, hogy a kritikus helyzetekben megőrizd az 
önuralmadat. Ezúttal inkább mérlegelj, halogass, minthogy meggondolatlanul 
cselekedj. 

HALAK: Kicsit feszültebb hangulatban kezded ezt a hónapot, mégis tőled függ, 
hogy sikerül-e feloldani a környezetedben bizonyos gátlásokat. A munkahe-
lyi viták akkor is érzékenyen érintenek, ha történetesen nem a te feladataiddal 
kapcsolatban robbannak ki. Minden jó, ami oldja a feszültséget. A humor ehhez 
a legnyerőbb eszköz. 

Braun Mária


