
a vásár fő támogatója, azzal, hogy a tavalyi és a korábbi 
évekhez képest a helyi önkormányzat a vásár szervezé-
sére 2.000.000 millió dinárt biztosít, ami 20 százalékkal 
kevesebb a tavalyinál. Ezt a takarékosság miatt tettük, 
de biztos vagyok abban, hogy több munkával, nagyobb 
igyekezettel magas színvonalú vásárt lehet megszervez-
ni. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy a helyi önkor-
mányzat nem szeretné pénzügyi gondokba rángatni ezt 
a közvállalatot, de az is biztos, hogy a vásár szervezésén 
a cég egy dinárt sem fog keresni. Szabadka Város azzal 
kapcsolódott be a vásár szervezésébe, hogy meghívta a 
testvér- és partnervárosokat a térségből illetve a távolab-
bi országokból is.  Eddig részvételüket megerősítették 
partnervárosaink Magyarországról, Horvátországból, 
Svédországból, Montenegróból és hasonló megerősítést 
várunk Macedóniából és Romániából is.  Ígéretet kap-
tunk arra is, hogy nem csak ezeknek a városoknak az ön-
kormányzatai mutatkoznak be, hanem lehetővé teszik az 
ottani gazdaság bemutatkozását is, ami gazdasági szak-
embereink számára lehetővé tesz újabb üzletkötéseket is.  
Az eddigi vásárokon ezzel a lehetősséggel rendre éltek a 
hazai és a külföldi üzletemberek. 

Az idén bevezetünk egy újdonságot is. Meghívtuk a 
helyi közösségek képviselőit és a vállalkozókat, akik régi 
mesterségeket űznek, hogy vegyenek részt a vásáron. So-
kan ezt pénzügyi okok miatt nem tehetik, nem tehették 
meg, ezért felajánlottuk nekik, hogy ingyenesen biztosí-
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KIS VÁLLALKOZÁS – NAGY KIHÍVÁS
A szabadkai Városháza Média Központjában sajtótá-

jékoztatót tartottak a Sétaerdő mellett Sportcsarnokban 
június 4-e és 7-e között megrendezésre kerülő VIII. Nem-
zetközi és Regionális Gazdasági Vásár kapcsán. Ilinka 
Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV ügyvezető igazgatója 
a vásár beharangozásakor elmondta, hogy az idei vásár 
jelmondata Kis vállalkozások és régi mesterségek – nagy 
kihívás az EU küszöbén. Vagyis az idei vásár középpont-
jában a kis vállalkozások és régi mesterségek állnak majd, 
minthogy bebizonyosodott, hogy ez a gazdasági ág volt 
és maradt a gazdaság mozgatórugója a válságos idők-
ben. A vásár szervezésében legfontosabb támogatóként 
az idén is Szabadka Város vesz részt, a társszervező pe-
dig idén is a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara lesz,  
a technikai szervező pedig a Szabadkai Piacok KKV. A 
szervezők célja bemutatkozási lehetőséget teremteni a 
kis vállalkozóknak, keretet teremteni az ismerkedéshez 
és természetesen az üzletkötésekhez a térség többi vállal-
kozójával és vállalatával. 

Ilinka Vukoja, Ljuben Hristov, Ivan Vojnić Tunić

- Ezúton is meghívom a szabadkaiakat, hogy látogas-
sanak el a gazdasági vásárra, ismerjék meg a vállalkozók 
eredményeit, hiszen ők a legjobb, legszebb termékeikkel 
kívánnak bemutatkozni a nagyközönség számára.  Az 
idén sem fizettetünk belépőjegyet, ezért jó látogatottsá-
got remélünk.

Ljuben Hristov, a polgármester gazdasági ügyekkel 
megbízott segédje közölte, hogy a város lesz az idén is 

A Szabadkai Piacok KKV ezúton emlékezteti a 
bérlőket, hogy június 11-ig be kell fizetniük az éves 
rezerváció utolsó részletét. 
Ugyanakkor arra is emlékezteti az asztalok bérlőit, 
hogy a szerződésben a bérletekre meghatározott 
befizetési határidőt tartsák tiszteletben, vagyis a 
havi bérleti díjat az adott hónap 5. napjáig be kell 
fizetniük. Ez a kötelezettség azokra is vonatkozik, 
akik kiskereskedést /STR/ nyitottak a piaci asztalról 
történő árusításra.

FON TOS – FON TOS – FON TOS

 Folytatás a 2. oldalon

Fotó: Subotica.info
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tunk a számukra kiállítói területet, hogy bemutathassák 
képességeit, termékeiket, üzleti téren elért vívmányaikat. 
Kapcsolatba léptünk azokkal a szabadkai középiskolák-
kal is, amelyek a különböző iparágak számára képeznek 
kádereket, hogy ugyancsak vegyenek részt a vásáron. 
Ezek az iskolák rendre szerveznek illetve részt vesznek 
a különböző termelői, szakmai versenyeken, ezért azt ja-
vasoltuk nekik, hogy ugyancsak az ingyenes standokon 
mutassák be diákjaik kiemelkedő munkáit.

Ivan Vojnić Tunić, a szabadkai Körzeti Gazdasági 
Kamara főtitkára elmondta, hogy a Kamara tevékeny 
részt vállalt minden eddigi vásár szervezésében, és hogy 
ugyanígy lesz idén is. Mint mondta, valamelyest mó-
dosult a vásár tematikája, de ezáltal épp azok kapnak 
bemutatkozási lehetőséget, akik a szabadkai gazdaság 
jelentős hányadát alkotják, ezek pedig a kis- és közepes 
vállalatok, vállalkozások. Szeretnénk bemutatkozási le-
hetőséget biztosítani a kisipar számára, a régi mester-
ségekkel foglalkozó szakemberekre, mégpedig okkal és 
joggal. Szabadkán ugyanis az idén ünnepeljük a kézmű-
vesség 250. évfordulóját. Mint mondta, sokat vár a sajtó-
tól a nyilvánosság megmozgatása terén, hogy minél több 
polgár tekintse meg a vásárt. Mi a magunk részéről min-
dent megteszünk, hogy a kiállítók szerkezete érdekes és 
vonzó látványosságot biztosítson mind az idősebb, mind 
a fiatalabb generációk számára, és itt elsősorban a tanuló 
ifjúságra gondolok.

- A vásárnak minden évben volt egy partnerországa. 
Az idén ez Montenegró lesz. A Montenegrói Gazdasá-
gi Kamara a Bári Kikötővel együtt közös prezentációt 
tart, majd ezt követően Montenegró idegenforgalma 
mutatkozik be.  Ez több szempontból is fontos. Szerbi-
ának szándékában áll kiépíteni az autóutat Montenegró 
határáig, ezáltal hasznosulhatnának a bári kikötőben 
végrehajtott beruházások. A turizmus fontos ágazat, s 
ha figyelembe vesszük, hogy ott a legközelebbi tenger 
és hogy az utóbbi években milyen változások történtek 
a montenegrói tengerparton, akkor még érthetőbbé vá-
lik, hogy miért fontos ez a térségben élők számára.  A 
vásár elnevezésében szerepel a regionális jelző is, tehát 
célunk bemutatni azokat a régiókat, amelyek a közeljö-
vőben magukra vállalhatják az ország fejlődését. Eddigi 
ismereteink szerint hat szerbiai régió lesz jelen a vásáron. 

Több gazdasági kamara már ugyancsak megerősítette 
érkezését. Ezek a magyarországi, montenegrói és horvát 
kamarák. A svéd gazdaság bejelentett részvétele egyúttal 
azt is jelenti, hogy hazánk nyit a földrész távolabbi or-
szágai felé is. 

- Mivel a vásár központi témája a kisipar, megpró-
báljuk szervezetten, egy helyen bemutatni Észak-Bácska 
és a Tisza-mente kisiparát és kézműveseit. Csak ebben a 
térségben mintegy 6.500 vállalkozó tartanak nyilván. 

- A vásár szakmai programja keretében megrendezés-
re kerülnek az ún. B2B megbeszélések. A szerbiai gazda-
sági szakemberek egy része szeretne találkozni a győri 
gazdaság képviselőivel, akik a legmesszebbre jutottak 

Folytatás az 1. oldalról a klaszterek működési elveinek az alkalmazásában. A 
kezdeményezésre kedvező választ kaptunk Győrből. Azt 
már tudjuk, hogy a Montenegrói Gazdasági Kamara és a 
Bári Kikötő azonnal a megnyitás után, vagyis június 4-én 
13 órai kezdettel a Városháza díszermében tart prezentá-
ciót. Június 5-én a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparka-
mara tart bemutatót többek között a külföldi befekteté-
sekről, egy másik prezentáción pedig a szabadkai szeny-
nyvíz-tisztító berendezés működésével ismerkedhetünk 
meg a Vízművek és Csatornázási KKV szervezésében. 
Június 6-ára fontos összejövetelt tervezünk az európai 
integrációs folyamatokról, azzal, hogy természetesen ez 
a VIII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár nem 
teljes szakmai programja.

Újságírói kérdések kapcsán elhangzott, hogy a sajtó-
tájékoztató időpontjában a Sportcsarnok kapacitásait a 
kiállítók 80 %-ban foglalták le. Egyelőre négy nagy ipari 
ágazat jelenléte biztos: bemutatkozik a fémipar, a feldol-
gozóipar, a szolgáltató- és a kisipar.   

ÚJABB INFORMÁCIÓK A VÁSÁRRÓL –  
LAPZÁRTA ELŐTT

Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV ügyveze-
tő igazgatója közvetlenül lapzárta előtt számolt be a 8. 
Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárral kapcsola-
tos legfrisebb információkról.

- A látogatók számára a legfontosabb hír, hogy még-
is rendezünk a számukra nyereményjátékot, függetlenül 
attól, hogy az idén sem fizettetünk belépődíjat. A nyere-
ményjátékban való részvételhez ki kell tölteni egy kér-
dőívet. A vásárokon eddig is kikértük a kiállítók vélemé-
nyét, ami a segítségünkre volt a következő évi vásár elő-
készítéséhez és megszervezéséhez, most pedig egy ilyen 
körkérdést elvégzünk a látogatók körében is. Tehát egy 
kis kérdőívet kell kitölteniük a vásárral kapcsolatban. A 
kérdések nem lesznek komplikáltak, és mindenki, aki 
megválaszolja a kérdéseket, részt vesz a nyereményjá-
tékban.

Sajnos most már bizonyossá vált, hogy az előzetes 
bejelentések ellenére az idei vásáron nem lesz kiállító 
Macedóniából. Horvátországból megerősítette részvé-
telét Eszék városa, míg a Horvát Gazdasági Kamarától 
egyelőre nem erősítették meg az ottani cégek szervezett 
részvételét. Ehhez bizonyára hozzájárult a térséget sújtó 
katasztrofális árvíz, s mi teljes mértékben megértjük azo-
kat, akik úgy döntenek, hogy mégsem vesznek részt az 
idei vásáron. Számítottunk arra is, hogy a szerbiai árvízi 
helyzet miatt egyes cégek, régiók lemondják részvételü-
ket. Szerencsére ez nem történt meg. Sőt, megerősítették, 
hogy a szabadkai Nemzetközi és Regionális Gazdasági 
Vásáron biztosan részt vesz a niši,  zaječari,  valjevói,  új-
vidéki és pancsovai Regionális Gazdasági Kamara a sza-
badkai Gazdasági Kamara mellett.
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 230-400 din/kg
Brokkoli 180-250 din/kg
Burgonya 50 din/kg
Fejes saláta 20-40 din/fej
Fokhagyma - új 50 din/csomó
Hónapos retek 30 din/csomó
Kapor 15-20 din/csomó
Káposzta 60 din/kg
Karalábé 30-40 din/db
Karfiol 60-100 din/kg
Koktélparadicsom 400 din/kg
Lencse 200-220 din/kg
Lila káposzta 120 din/kg
Lilahagyma 120 din/kg
Mángold 30 din/kg
Padlizsán 300 din/kg
Paprika 8-50 din/db
Paradicsom 100-140 din/kg
Paraj 100 din/kg
Petrezselyem 25-120 din/csomó
Póréhagyma 120 din/kg
Sárgarépa 30-50 din/csomó
Sóska 30 din/rakás
Tök 80-90 din/kg
Uborka 70-100 din/kg
Újburgonya 25-50 din/kg
Újhagyma 25 din/csomó
Vöröshagyma 70 din/kg
Zöldbab 300 din/kg
Gyümölcs
Alma 25-180 din/kg
Cseresznye 90-150 din/kg
Földieper 80-120 din/kg
Görögdinnye 120 din/kg
Körte 230-280 din/kg
Meggy 150 din/kg
Nectarin 220-250 din/kg
Őszibarack 220-250 din/kg
Sárgabarack 250 din/kg
Sárgadinnye 200-250 din/kg
Szőlő 450 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Banán 150 din/kg
Citrom 170 din/kg
Grapefruit 120 din/kg
Kivi 220 din/kg
Narancs 130 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 200-280 din/l
Főzött túró 400 din/kg

Házi túró 250-350 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 350-800 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 300 din/l 
Tejszín 400-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak 800 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-120 din/kg 
Csirkecomb 310-330 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-80 din/kg
Csirkemáj 320-350 din/kg 
Csirkemell 390-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 500-520 din/kg 
Csirkeszárny 240-250 din/kg 
Csirkezúza 300-320 din/kg
Darált csirkehús 400 din/kg
Gyöngytyúk 600-700 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 350 din/kg 
Busa 250-260 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 295 din/kg
Csuka 400 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 435 din/kg 
Kalmárhal 435 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 750 din/kg

/Máj. 24-i árak/

A Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatás-ügyi és a 
Nemek Egyenjogúságával foglalkozó Titkárságból azt 
közölték, hogy a Szabadkai Piacok KKV számára jóvá-
hagyták a pénzbeli támogatást az idei vásár társpénze-
lésére, azzal, hogy egyelőre még nem tudjuk, mennyi 
pénzt hagytak jóvá. Ennek ellenére mindenképpen taka-
rékosan kell viszonyulnunk a vásár költségeihez, mivel a 
várostól az aláírt szerződéssel összhangban a tavalyinál 
kevesebb pénzt kapunk a vásár szervezésére, és a tarto-
mány is csupán a vásár befejezését követően utalja majd 
át az eszközöket a jóváhagyott illetve elismert költségek-
re. 

Az is biztos, hogy a Nemzetközi és Regionális Gazda-
sági Vásár idején legalább három jelentős szakmai össze-
jövetelre kerül sor.

Az első napon, június 4-én a partnerország, Monten-
egró és a Bári Kikötő mutatkozik be, utána pedig meg-
rendezésre kerül az üzleti fórum, amelyre csak Monten-
egróból több mint 20 vállalat jelentkezett be. A második 
napon a szakmai programot a Magyar-Szerb Kereskedel-
mi és Iparkamara szervezi, az eddigi bejelentések alapján 
pedig sor kerül a szerbiai és a magyarországi fémipari 
klaszterek találkozójára is. Magyarországról szólva el 
kell mondanom, hogy a szomszédos országból az idén is 
– önállóan vagy szervezetten a helyi önkormányzatokon 
illetve szakmai szervezeteken keresztül – szép számú ki-
állító vesz részt a vásáron.

- Végezetül elmondhatom, hogy a vásári előkészü-
letek zökkenők nélkül folynak az ország nagy részét 
sújtó természeti katasztrófa ellenére, mi pedig mindent 
megteszünk, hogy a Szabadkai Piacok KKV és a vásár 
szervezői jó házigazdái legyenek az idei vásár minden 
résztvevőjének.   

ADOMÁNY AZ  
 ÁRVÍZKÁROSULTAKNAK

A Szabadkai Piacok KKV hatáskörébe tartozó piacok 
árusai és bérlői gyűjtést kezdeményeztek a szerbiai 
árvízkárosultak megsegítésére. A megmozdulásba 
minden piac bekapcsolódott, de elsősorban a Tesla-telepi 
és a Zöldike piacok bérlőit kell kiemelni. Az adomány 
tisztálkodási szereket, tartós élelmiszert, palackozott 
vizet és papírárut tartalmazott. A segélyt a Vöröskereszt 
szabadkai városi szervezetéhez juttatták el.
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Újdonságok a piacokon

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 
hogy bérlőnk, 

TOMISLAV HALASEVIĆ
(1952–2014)

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

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 
hogy egykori bérlőnk, 

RÁBAKÖZI ERZSÉBET 
(SZÜL. TAKÁCS)

(1950–2014)

64 éves korában elhunyt.
Nyugodjon békében!

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

Görögdinnye szeletre 150 din/kg

Egyelőre nem nagy a kínálat meggyből

Nem olcsó a sárgabarack
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Termésritkítás a gyümölcstermesztésben
A virág- illetve termésritkítás olyan, fontos fitotechnikai 

művelet, amelyet rendszeresen alkalmazni kellene a 
gyümölcsösökben, különösen az alma- és őszibarack-
termesztésben. Egyes almafajtáknál gyakran történik 
meg, hogy egy-egy évben bőségesen teremnek, azután 
meg rendszertelenül teremnek. Bő termés esetén eléggé 
gyenge minőségű termést kapunk, nagyon alacsony a jó 
minőségű termés aránya. Ahhoz, hogy az adott fa minden 
évben mérsékelt mennyiségű termést adjon, szükség van 
a termésritkításra. Metszéssel ugyan lehet próbálkozni 
a növekedés és a termőképesség közti egyensúly 
megteremtésére, de ez az intézkedés nem elégséges, szükség 
van a termésritkításra. Ezzel a fitotechnikai eljárással jobb 
minőségű termést kapunk, elhárítjuk az esetlegességet, 
megkönnyítjük a szüretet és lényegesen jobb pénzügyi 
eredményt érünk el.  Kisebb területeken, kisebb számú 
gyümölcsfa esetén a ritkítást kézzel végezzük, nagyobb 
területeken vegyszeres gyümölcsritkítást végeznek.

Az őszibaracknál az első termésritkítást akkor végezzük, 
amikor a termés mérete apró dióra hasonlít. Arra az 
időszakma megtörténik az elhullás, vagyis lehullik minden 
rosszul megtermékenyült gyümölcs. Termésritkításkor 
először az ikertermést, a sérült, fejlődésben lemaradt 
terméseket illetve az árnyékban levő termést távolítjuk 
el. A mérsékelten fejlett vegyes ágacskákon 3-4 termést 
hagyjunk, a hosszabb ágacskáknál pedig 5-6 olyan 
gyümölcskezdeményt hagyjunk meg, amelyeket éri a 
napfény. Általában az a gyakorlat, hogy az őszibarackok 
között egy tenyérnyi távolságot hagynak, de jobb, ha a 
ritkításnál a termés minőségét és az ágak fejlettségét vesszük 
alapul. Egyelőre az őszibarackosokban a termésritkítást 
kézzel végzik. A második ritkítást a mag megkeményedése 
előtt kell elvégezni. Ekkor még a termésritkítás nem 
ösztönzi a nagyobb méretű termés kialakulását.

Számos almafajt a bő virágzás és természetesen nagy 
mennyiségű termés jellemzi. Ha egy fán túlságosan 
sok termést hagyunk, az kihat a termés minőségére és a 
következő évben kevesebb virágrügy fog kialakulni.

A rendszeres termés kialakításához a váltakozó 
termésre hajlamos fajtáknál a legjobb megoldást a virágok 
kézi eltávolítása biztosítja. A pirosrügy állapottól a 

rügyduzzadásig végzik a virágok 50-75 százalékának az 
eltávolításával. Ez a megoldás a kevésbé burjánó fákon, 
kisebb területeken végezhető, épp ezért ritkán alkalmazzák. A 
vegyi virágritkításra különböző készítmények használhatók 
ammónium tioszulfát /ATS/  és kálium-tioszulfát /KTS/ 
hatóanyaggal. A virágritkítás 1-2% ATS illetve 0,5-1% 
KTS oldattal hatékonyan szabályozza a termést a Breburn 
fajtáknál egészen addig, míg a fák el nem érik teljes 
termőképességüket. A három évesnél nem idősebb almafák 
esetében legfeljebb 1%-os ATS oldat javasolható, hogy a 
termés tömege ne legyen túlságosan nagy.

A termésritkítás kézzel is végezhető, úgy hogy a virágos 
gallyakon csak egy-egy termést hagyjunk. Még jobb 
eltávolítani a teljes virágos gallyat, mert azokon a fiatal 
hajtásokon, amelyek közelében nem fejlődik ki termés, 
kedvezőbbek a feltételek a termőrügyek kialakulásához. 
Ebben az esetben a többi virágzó gallyon 2-3 termést 
hagyjunk.

A vegyszeres termésritkítás végezhető növényi 
növekedés-szabályozók (szintetikus hormonok) 
segítségével. Erre az auxin alapú – naftil-ecetsav /NAA/ 
és naftalin-acetamid /NAD/. Az NAA literenként 5-20 
milligramm (pl. 100 gramm 1000 liter vízhez) töménységben 
használható, amikor a középső termések átmérője eléri a 
6-12 mm-t. A NAD a teljes virágzástól számított legfeljebb 7 
napon belül használható és nem alkalmazható például a Piros 
Delicious és Elstar fajtáknál, mert törpetermést okoz. 
Ezeket a készítményeket 15-20˚C között lehet használni 
néhány órán keresztül, amikor a levegő nedvességtartalma 
meghaladja a 70%-ot. Az auxin hatóanyagú szerek hatására 
jobb a termőrügy-képződés.

A benziladenin (BA) a szintetikus citokininek csoportjába 
tartozik. Akkor alkalmazzák, amikor a középső termés 
átmérője 7-12 mm (14-21 nappal a teljes virágzás után). 
Literenként 50-100 milligramm töménységben használják. 
A vegyszeres kezelés idején a minimális hőmérséklet 18˚C 
kell, hogy legyen, au optimális hőmérsékleti tartomány 
pedig 24-27˚C. 

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
A fiatal feleség idegesen telefonál a férjének. 
- Drágám, a mama leesett a lépcsőn, beütötte a fejét, vérzik. Most mit 
csináljak? 
- Krumplistésztát.

***
Amikor az apjuk meghal, a két testvér úgy dönt, öltönyben temetik 
el. Az idősebbik fiú ezért elküldi a fiatalabbat, hogy vegyen öltönyt. 
Szépen fel is öltöztetik az apjukat, és megadják neki a végtisztességet. 
Egy hónap múlva aztán a fiatal így szól az idősebbhez: 
- Testvér, kéne egy kis pénz, hogy ki tudjam fizetni apa öltönyét. 
- Jól van - feleli a bátyja. 
A kérés ezután hónapról hónapra megismétlődik, és a fivér egyre 
kevésbé érti a dolgot. Végül megkérdezi: 
- Te, miért vettél részletre ilyen drága öltönyt a halott apánknak? 
- Én nem részletre vettem azt az öltönyt, hanem kölcsönöztem!

***
Az orvosi rendelőben egy nő már öt perce beszél, az orvost nem is 
engedi szóhoz jutni, majd nagy nehezen kiböki, mi is a problémája: 
- Drága doktor úr, a férjem állandóan beszél álmában. 
- Engedje néha, hogy nappal is beszéljen!

***
Gorbacsov hazalátogat a szülőfalujába és találkozik régi ismerősével, a 
falu legöregebb emberével, Iván Kuzmicsovval. 
- Iván bátyám, van magának videója? 
- Hogyne, még Hi-Fi tornyom is van. 
- És Tv-je van-e? 
- Hát persze, színes. 
- És tudja, ki vagyok én? 
- Te vagy a tegnap érkezett amerikai újságíró. 
- Iván bátyám, hát nem ismersz meg? Gorbacsov vagyok! 
- Akkor meg mit hülyéskedsz, tudod jól, hogy még villany sincs az 
egész faluban.

***
Az orosz, az amerikai és a magyar repülőgépen utaznak. A gép 
lezuhan a kannibálok földjén, ők életben maradnak, de elfogják őket a 
kannibálok. 
- Te honnan jöttél? - kérdi az egyiket a főnök. 
- Oroszországból. 
- Vigyétek! - kiált a törzsfőnök - Jó lesz pörköltnek. 
- És te ki vagy? - kérdik az amerikait. 
- Amerikából. 
- Vigyétek! - jön a válasz - Jó lesz gulyásnak! 
- És te? - kérdezik a magyart. 
- Magyarországról. 
- Nahát, ez fantasztikus! - ugrik fel a törzsfőnök - A fiam ott tanul az 
egyik magyar egyetemen. Gyere, téged életben hagyunk, sőt, meghívlak 
vacsorára. Mit kérsz? Pörköltet vagy gulyást?

***
Kártyapartiról jön haza a férj késő este. Nem akarja felébreszteni 
a feleségét, ezért a hálószoba ajtaja előtt leveszi a ruháit, és úgy 
próbál belopózni a felesége mellé az ágyba. A felesége mégis felébred, 
felkapcsolja a villanyt és mikor meglátja, hogy a férjén nincsen ruha, 
felsikolt: 
- Úristen, még a gatyád is elúszott a kártyán?

***
Turista sétál a természetben. Egyszer csak elér egy folyóparthoz, de se-
hol nem talál hidat. Megy a folyó mentén, mire a másik parton meglát 
egy másik turistát. Átkiabál hozzá: 
- Hahóóó! Hogyan lehet átjutni a másik partra? 
Mire a válasz. 
- De hiszen már ott vagy!

HOROSZKÓP JÚNIUSRA
Az asztrológia által felismerhető egy erő hatása, amely megszabadít minket a 
véletlen feltételezésektől. Egyidejűleg felismerjük a sorsban rejtő értelmet és a 
feladatot, amelyet a teremtő nekünk szánt.
KOS: Júniusban, olyan emberekkel is együtt kell dolgoznod, akiknek a társaságát 
nem igazán élvezed. De hősiesen végigcsinálod. Ezenkívül több munkát, túlórát 
vállalsz, mint máskor, és ez jócskán megduzzasztja a pénztárcádat. Bátran vásárold 
meg azt a dolgot, amire már régóta vágysz. Esetleg tervezgess egy luxusnyaralást.
BIKA: Nagyon mozgalmas, pozitív hatásokkal teli időszak következik, energiában 
nem lesz hiány, csak vigyázz, ne pazarold haszontalanságokra! Emellett családi 
eseményekből sem lesz hiány. A munkában, tanulásban sikerekre számíthatsz. Ha 
esetleg lakásfelújítást tervezel, arra ez a hónap teljesen alkalmas!
IKREK: Több szabadságot kellene adnod magadnak és társadnak is ahhoz, hogy 
beteljesüljön a kapcsolatotok. Próbáld félretenni a szavakat, inkább lépj a tettek 
mezejére! A munkádat derűsen végzed, talán emiatt is, a környezetedben nagy 
népszerűségnek örvendsz. Általában, a nehezebb feladatokkal is könnyebben 
megbirkózol.
RÁK: Ha a kollégáid között van az a személy, aki eddig sok bosszúságot oko-
zott, nagy enyhülést ne várj, de mégis jobban fogod érezni magad. Amennyiben 
rászántad magad a mozgásra és a diétára, légy kivételesen következetes. Hívd tár-
snak valamelyik barátod, akiről tudod, hogy akkor is felráz majd a tespedtségből, 
ha már feladnád.
OROSZLÁN: A munkahelyen a sikeres véletleneket most a magad javára fordít-
hatod, amennyiben folytatod a küzdelmet az igazadért. Ne dolgozz feleslegesen 
mások helyett. Ha jótékonykodni akarsz, akkor más a helyzet. A magánéletben 
azonban a flörtöléseknek, kalandoknak, kisebb viszonyoknak befellegzett.
SZŰZ: Ebben a hónapban már nagyon közel kerülhetsz a vágyott célodhoz, ne 
engedd, hogy bármi eltántorítson ettől. Legyél bizakodó, de mindig legyen a tar-
solyodban egy másik terv is. A május sok boldog órát hozhat. Az engedékenység, 
a pillanat örömének megélése, a lehetőségek megpillantása új élményekkel, áté-
lésekkel gazdagítják lelkedet!
MÉRLEG: A csillagok állása szerint nagyszerű élményekben lehet részed a pár-
kapcsolat terén is ebben a hónapban. A kedvesed lesi minden óhajod, sóhajod. 
Járjatok el egy meghitt helyre vacsorázni! Vagy akár valami újat is kipróbálhattok. 
Ha gyermekeitek is vannak, akkor pedig irány egy családi fürdőhely. 
SKORPIÓ: Most a nagyvilág előtt meg kell mutatnod, hogy mire vagy képes. Míg 
az elmúlt napokban szívesebben zárkóztál a magányba, most nyitni fogsz az em-
berek felé. A magánéletedben különösen fontos hangsúlyt kap az ösztönösség, 
ezért több alkalmat igényel, hogy önfeledten összebújhass szerelmeddel. 
NYILAS: Kellemes légkört alakítasz most ki a kollégáiddal. A hónap közepe táján 
egy kisebb anyagi jellegű fennakadás beleszólhat ebbe a könnyed munkaritmus-
ba, de gondoskodó hozzáállásoddal gyorsan elhárítod az akadályokat. Itt az ideje, 
hogy önmagaddal is többet foglalkozz, habár rendben van a lelked és dúl benned 
az energia.
BAK: A napsütéses órák számának növekedésével arányban egyre több és több 
tennivalód akad, munkád, karriered teljesen lekötheti az idődet, mégis jól tennéd, 
ha családodra, barátaidra is odafigyelnél jobban, esetleg többet járnál társaságba. 
Alapjaiban elmondható, hogy szerencsésen alakulnak anyagi ügyeid, nincs mitől 
tartanod! 
VÍZÖNTŐ: Ez a hónap a bizalomról szól. Kedves személyiséged és humorod min-
denkit lenyűgöz majd, és folyamatosan keresik a társaságodat, hiszen jókedved ra-
gadós lesz. Anyagi téren is jó szériát foghatsz ki! Teremts egyértelmű helyzeteket, 
bizonyítsd be, hogy terád mindig, még a nehéz helyzetekben is lehet számítani. 
HALAK: Új, gyümölcsöző kapcsolatokat szerezhetsz a munka terén. Sokan felfi-
gyeltek rád, meglehet, nem is csak a jelenlegi munkahelyeden. Magasabb pozíciót 
máshol is felajánlhatnak neked. Képes leszel megbocsátani, de nem felejteni vala-
kinek azt, amit ellened elkövetett. Pihenj többet, töltődj fel ebben az időszakban.

Braun Mária
RAGYOGJANAK RÁD A CSILLAGOK!


