
ahol találkozhatnak a termelők és a vásárlók. Ők már 
gyakran évek óta ismerik egymást, kialakult egy olyan 
bizalom, amely nem lehetséges a nagy áruházakban s 
épp ezért véljük úgy, hogy a piacok még mindig fontos 
szerepet töltenek be a város ellátásában. A piacokon köz-
vetlen összefüggés van az ár és a minőség között, biz-
tosított az egészségügyi és élelembiztonság,  közvetlen 
kapcsolat áll fenn vásárló és árus között, de a piac társa-
dalmi tér is, egy hely, ahol a legkülönbözőbb társadalmi 
rétegekhez tartozó emberek találkozhatnak.

- Ilyen alkalmakkor elemezni szoktuk az alapító-
val való kapcsolatainkat is. Elmondhatom, hogy ezek a 
kapcsolatok a vállalat megalapítása óta mindig magas 
szinten voltan, kiváló volt az együttműködés. Az alapí-
tó megbízott bennünket két nagy és jelentős rendezvény 
megszervezésével. Az egyik a Nemzetközi és Regionális 
Gazdasági Vásár, a másik pedig a karácsonyi-újévi vá-
sár, a Winterfest. Mindkét rendezvényt a város jelentős 
pénzügyi támogatása mellett rendezzük meg, azzal, 
hogy mi a magunk részéről mindent megteszünk a szín-
vonalas szervezésért. Úgy vélem, hogy eddig ezen a té-
ren sikerrel jártunk.

Büszkék vagyunk az elért eredményekre, de azok bi-
zonyosan nem lettek volna ilyen a dolgozók felelősség-
teljes hozzáállása nélkül.  Meggyőződhettem arról, hogy 
nem azt nézik, kinek mi szerepel a munkahelyi leírásá-
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TIZENNÉGY  EREDMÉNYES ÉV
Ezekben a napokban, pontosabban szeptember 26-án 

ünneplik a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
fennállásának 14. évfordulóját.

Erről beszél Ilinka Vukoja, 
a vállalat ügyvezető igazgató-
ja.

- A Szabadkai Piacok Kom-
munális Közvállalatot 14 évvel 
ezelőtt alapították meg azzal a 
céllal, hogy megszervezze a 
munkát a piacokon, igazgassa 
a piacokat illetve, hogy fejlesz-
sze azokat az alapító, vagyis 
akkor még Szabadka Község 
elvárásainak megfelelően. Vé-

leményünk szerint a vállalat az elmúlt években nagyon 
eredményesen gazdálkodott. Megfelelő körülményeket 
teremtettünk a bérlők munkájához és a vásárláshoz, és 
a gazdasági válság okozta gondok ellenére is sikerült 
fejleszteni vállalatunkt. Előrehaladásunk egyik mutatója 
az árusítóhelyek, egységek száma, amelyekről közvál-
lalatunk gondoskodik. A vállalat megalapításakor 750 
árusítóhellyel (piaci asztallal, üzlethelyiséggel, beépített 
területtel) rendelkezett, ma pedig ezeknek a száma 1017.  
Ez piacaink teljes kapacitása, vagyis a 14 év alatt kapa-
citásunkat 35 százalékkal növeltük meg. Ez önmagában 
még nem jelent semmit, de ha hozzátesszük, hogy az 
árusítóhelyek 92 százalékát adtuk bérbe, akkor látszik, 
hogy fizikailag is megnöveltük munkánk hatékonysá-
gát. Árusítóhelyeink egy része még szabad, és élek az al-
kalommal, hogy felkérjem mindazokat, akik úgy vélik, 
hogy bármilyen módon be tudnak kapcsolódni piacaink 
áruforgalmába, jelentkezzenek nálunk. Négy piacunkon 
tudunk számukra értékesítési lehetőséget biztosítani: 
az ún. tejpiacon, amelyhez a tejpiac, a gyümölcs- és ipa-
ros-piac tartozik, a Harcosok Sorakozója Lakótelepen a 
Zöldike, a Tesla-telepi vegyes piacon valamint a nagy-
bani piacon. Emellett pedig mi viselünk gondot a külső 
piacokról is, amelyek néhány peremvárosi helyi közös-
ségben találhatóak.

Az adatok azt mutatják, hogy polgáraink nagy része 
az alapvető élelmiszereket és más cikkeket a piacokon 
szerzi be, ami nem csoda, hiszen a piac az egyedüli hely, 

ZÖLDSÉGVÁSÁR OKTÓBER 25-ÉN
A Szabadkai Piacok KKV az idén is megszervezi a télireva-

ló-vásárt, amelyet egyszerűen csak zöldségvásárnak neveznek a 
környéken. A hagyományoknak megfelelően ezúttal is október 
utolsó szombatján, vagyis október 25-én várják a vásárlókat a 
Mirko Bogović utcai nagybani piacon.

A közvállalat arra kéri a termelőket, hogy termékeikkel, ter-
ményeikkel tegyék még gazdagabbá a hagyományos zöldségvá-
sár kínálatát. 

A termelők reggel hat órakor foglalhatják el az árusítóhelye-
ket, a vásár munkaideje pedig a kínálattól, a kereslettől és termé-
szetesen – az időjárástól is függ.  

FON TOS – FON TOS – FON TOS

 Folytatás a 3. oldalon
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 250-400 din/kg
Brokkoli 100-150 din/kg
Burgonya 30-40 din/kg
Cékla 40 din/kg
Csemegekukorica 10-25 din/cső
Cseresznyepaprika 150 din/kg
Csillagtök 60 din/kg
Fejes saláta 40-50 din/fej
Fokhagyma 150-200 din/kg
Hónapos retek 25-30 din/csomó
Kapor 20 din/csomó
Káposzta 35-50 din/kg
Karalábé 35-40 din/db
Karfiol 80-100 din/kg
Kelkáposzta 80 din/kg
Kínai kel 20-80 din/db
Lencse 220 din/kg
Lila káposzta 40-70 din/kg
Lilahagyma 50-70 din/kg
Mángold 40-50 din/kg
Padlizsán 60-70 din/kg
Paprika 60-100 din/kg
Paprika 60-80 din/kg
Paradicsom 70-150 din/kg
Paraj 100-140 din/kg
Petrezselyem 20-80 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs.
Póréhagyma 30-50 din/db
Rukkola (borsmustár) 1000 din/kg
Sárgarépa 30-40 din/kg
Sóska 30 din/rakás
Sütőtök 50 din/kg
Tök 30-70 din/kg
Uborka 50-170 din/kg
Vöröshagyma 30-40 din/kg
Zeller 30-60 din/db
Gyümölcs
Áfonya 1250 din/kg

Alma 40-150 din/kg
Birsalma 70 din/kg
Füge – friss 350 din/kg
Körte 100-120 din/kg
Málna 400 din/kg
Nectarin 80-140 din/kg
Őszibarack 60-140 din/kg
Szilva 50-80 din/kg
Szőlő 60-150 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Avokádó 500 din/kg
Banán 150 din/kg
Citrom 380 din/kg
Grapefruit 160 din/kg
Narancs 170 din/kg
Tejtermékek 
Birkatúró 1000 din/kg
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 300-350 din/kg
Kecsketúró 800-900 din/kg
Öntött túró 400-450 din/kg 
Sajtok 350-1000 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 500 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak 800 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 330-380 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-70 din/kg
Csirkemáj 320-350 din/kg 
Csirkemell 420-440 din/kg 
Csirkemell cs/n. 540-550 din/kg 
Csirkeszárny 220-280 din/kg 
Csirkezúza 280-350 din/kg
Darált csirkehús 440 din/kg

Kacsahús 450-500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 500 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 310-560 din/kg
Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 760-800 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Csuka 400 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 440 din/kg 
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt szilva 400 din/kg
Brazíliai dió 1300 din/kg
Dióbél 800 din/kg
Földimogyoró 450 din/kg 
Füge 450 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 220-1000 din/kg
Indiai dió 1100-1200 din/kg
Krémes lap 250 din/pár
Mák 600 din/kg
Mandulabél 1000-1100 din/kg 
Mazsola 450-650 din/kg 
Méz 450-700 din/kg 
Mogyoróbél 1100-1300 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 7-13 din/db
Tökmag 600-700 din/kg
Torta 50-70 din/szelet
Vörös áfonya 750-800 din/kg
Virágok
Csokor 40 dinártól
Gerbera 50-100 din/szál
Kardvirág 50-100 din/csokor
Margaréta 50-150 din/szál
Rózsa 80-200 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 20-25 din/kg
Bükköny 120-130 din/kg
Fénymag 130 din/kg
Hereszéna 150-250 din/bála
Köles 45-60 din/kg
Kukorica 18-20 din/kg
Kukoricadara 25 din/kg
Napraforgó - csemege 70-80 din/l
Napraforgó 40-50 din/kg
Olajrepce 60-75 din/kg
Proteincirok 35-50 din/kg
Rozs 60 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Takarmányborsó 60-80 din/kg
Tönkölybúza 100 din/kg
Tritikálé 20-25 din/kg
Zab 30-40 din/kg

/Szept. 19-i árak/
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FOLYTATÓDIK A POLCOK ELTÁVOLÍTÁSA

ban, melyek az alapvető feladatai, hanem az elvégzendő 
munka a fontos számukra. Ez egyúttal arra is alkalom, 
hogy megköszönjem munkájukat, az elmúlt években 
kifejtett erőfeszítéseiket. Fontos hangsúlyozni, hogy vál-
lalatunkban nem volt felesleges munkaerő-bővítés: évek 
óta 25-26 emberrel dolgozunk, időközben pedig számos 
olyan kötelezettséget vettünk a vállunkra, amelyeket 
csak a munkatársak teljes erőbevetésével teljesíthetünk.  

- Mi is, mint minden, önmagára valamit is adó vál-
lalat, több évvel ezelőtt bevezettük a minőségbiztosí-
tási rendszert, a gazdálkodás állandó javítása mellett 
bevezettük a környezetirányítási rendszert, most pedig 
tervben van, hogy bevezessük az OHSAS 18001-es szab-
ványt, amely a dolgozók egészségvédelmét és munkahe-
lyi biztonságát szolgálja. Ez is azt bizonyítja, hogy van-
nak terveink az elkövetkező időszakra, amelyek közé 
oda tartozik a Tejcsarnok megépítése a tejpiacon, illetve 
a Zöldike beépítése, hogy az is csarnok, ne pedig csupán 
fedett piac legyen.  Ezáltal jelentős mértékben javítjuk 
majd az árusok és a vevők komfortérzetét is.

- Vagyis, még közelebb kerülünk a legnagyobb szer-
biai piacigazgatóságokhoz, mint amilyen a belgrádi,  a 
niši és az újvidéki. Ezekkel a piacigazgatóságokkal a 

Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségén keresztül nagyon 
jó együttműködést alakítottunk ki. Ez a szervezet magá-
ban foglalja a legjelentősebb szerbiai piaci vállalatokat, 
amelyeken keresztül bonyolódik a köztársaságban a pi-
aci tevékenység 80 százaléka. Épp ezért az egyesületen 
belül jelentős tevékenység zajlik a törvények előkészítése 
érdekében illetve azok nyilvános vitája során.  Egyértel-
műen vannak közös érdekeink, hiszen némely jogsza-
bály olyan kötelezettségeket ró a piacigazgatóságokra, 
amelyekre azoknak egyáltalán nincs felhatalmazásuk. 
Egyszerűen nem veszik figyelembe azt a tényt, hogy 
mi nem vagyunk a bérlők munkáltatói, és nem is kiál-
tottak ki bennünket valamilyen felügyelőségnek. Mégis 
gyakran várnak el tőlünk olyan feladatokat, amelyeknek 
semmi közük nincs a piacok irányításához illetve a piaci 
tevékenységekhez. Mégis elmondhatom, hogy vállala-
tunk eddig eredményesen birkózott meg a gondokkal, 
függetlenül a gazdasági és a pénzügyi válságtól irigy-
lésre méltó eredményeket értünk el és szándékunkban 
áll az elkövetkező időszakban is biztosítani szolgáltatá-
saink magas színvonalát – a vásárlók, a bérlők és az ala-
pító közös megelégedésére. 

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 
hogy bérlőnk

MAKÁN VERONA
SZÜL. Gulyás

(1935–2014)

életének 80. esztendejében elhunyt.
Nyugodjon békében!

A Közlöny korábbi számaiban megkértük a Szabad-
kai Piacok KKV igazgatása alá tartozó piacok bérlőit, 

hogy Az árusítóhelyek bérleti szer-
ződése 4. szakaszának 3. bekezdé-
sével összhangban távolítsák el az 
árusítóhelyekhez erősített kiegészí-
tőket, toldalékokat, polcokat mivel 
ezek a bővítmények akadályozták a 
vásárlók mozgását. 

Janó Aleksandar, a Szabadkai 
Piacok KKV  piaci koordinátora el-
mondta, hogy a piacok rendjéről 

szóló rendelettel összhangban elvégezték a piaci aszta-
lok/árusítóhelyek ellenőrzését, a polcok eltávolítását, 
amivel egyes piacokon már végeztek is. Van ahol már 
csak annak a vonalnak a lefestése maradt hátra, amely-
lyel kijelölik azt a területet, amelyen kívül nem állítható 
ki áru, termék.
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KÉPEK A MÚLTBÓLELŐKÉSZÜLETEK A TÉLIREVALÓ 
 ÁRUSÍTÁSÁRA

a Szabadkai Piacok KKV-ban megkezdődtek az elő-
készületek a télirevaló árusítására. A városban található 
piacok mellett, illetve a külvárosi piacokon kívül továb-
bi három helyen árulják majd a télirevalót, ott, ahol ko-
rábban dinnyét árultak a bérlők. Velük erről szerződést 
írt alá a KKV. Ezek az 51. Hadosztály utca, a Bajai út és 
Sándor. Idényjellegű áru, vagyis akár télirevaló is köz-
területen csak akkor árusítható, ha erről a bérlő szerző-
dést ír alá a Szabadkai Piacok KKV-tal és természetesen 
rendelkezik az áru eredetéről szóló bizonylattal is.,  Ha 
nem rendelkeznek ezzel, a kommunális rendőrség illet-
ve a felügyelőség megbírságolhatja őket.

Janó Aleksandar piaci koordinátor elmondta, hogy 
a jelek szerint gazdag lesz a kínálat, vagyis lesz elegendő 
burgonya, vöröshagyma, paprika, káposzta, alma, zöld-
ség és sárgarépa – amit a leggyakrabban vásárolnak, 
annak ellenére, hogy az életvitel módosult és már nem 
minden háztartásban tartalékolnak élelmiszereket a téli 
időszakra. 

A Mirko Bogović utcai nagybani piacon már érezhe-
tően megnőtt a beérkező árumennyiség. Az áru általá-
ban hajnali 2 óra körül érkezik, a vásárlók 3 óra körül 
futnak be, kivéve a vasárnapot, amikor a nagybani piac 
a vásárlók számára reggel 5 órakor nyílik. 

VÉGE  A  DINNYESZEZONNAK
Szabadkán is augusztus utolsó napjaiban véget ért a diny-

nyeszezon, habár szeptember közepén még egy-két helyen 
kínálták ezt a kedvelt nyári csemegét, amelynek közterü-
leti árusítását az idén is a Szabadkai Piacok KKV szervezte 
meg. Az idényjellegű termékeket, terményeket a város által 
engedélyezett lokációkon szabad árusítani és csak ezeken 
a lokációkon volt engedélyezve a dinnyeárusítás. Minden 
bérlőnek rendelkeznie kellett az előírt dokumentációval, 
így az áru eredetét igazolnia kellett, rendelkeznie kellett 
az adott helyre vonatkozó bérleti szerződéssel, valamint 
a helyrajzzal, amelyet a szabadkai Városrendezési Inté-
zet készített el, s amelyen szerepelt a pontos helymegha-
tározás, hogy egy adott helyen, az adott tereptárgyaktól 
(házak, utcasarkok, más létesítmények) pontosan milyen 
távolságra szabad és kell elfoglalni a közterületet. Janó  
Aleksandar piaci koordinátor szerint az idén sem a köz-
vállalatnak, sem a kommunális rendőrségnek illetve a fel-
ügyelőségeknek sem kellett interveniálniuk a dinnyeárusok 
szabálytalanságai miatt. Ezúttal is szeretném minden bér-
lőnknek megköszönni, hogy tiszteletben tartották a szerző-
dést, s hogy rendben tartották az árusítóhelyet és környékét.

Egy helyről érkezett csupán panasz, mégpedig Palics-
ról, hogy a dinnyeárus rendre nagy szemétrakást hagyott 
maga után, ám a helyszíni ellenőrzéskor kiderült, hogy a 
kifogásolt hulladék háztartási eredetű, vagyis a környéken 
lakók így igyekeztek megszabadulni a szeméttől. Erről 
egyébként fotódokumentációt is készítettünk. A Szabadkai Piacok KKV fényképalbumából...
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A  FŰSZERPAPRIKA  TERMESZTÉSE 
KÖZVETLEN  VETÉSSEL

Szerbiában a fűszerpaprikát mintegy 3500 hektáron ter-
mesztik. Ennek 80-90%-a a Vajdaságban található. Kiváló 
minősége miatt jók a kilátások arra, hogy az eddiginél lé-
nyegesen nagyobb területen termesszék. 

A paprika Közép- és Dél-Amerikából származik, emiatt 
melegkedvelő növény. A csírázás és a kelés optimális hőmér-
séklete 10˚C, az optimális pedig 25˚C. 15˚C alatt és 35˚C felett 
a paprika ledobja a virágait. Mínusz 3-4˚C hőmérsékleten a 
paprika elhal. A növény rendkívül fényigényes, ezért a leg-
jobb sorirány észak-dél, amely akár 10 százalékkal nagyobb 
hozamot eredményezhet. Viszonylag fejletlen gyökérzete 
és nagy földfeletti tömege miatt a paprika vízigénye is na-
gyobb. Körülményeink között magról vetéssel (helyrevetés) 
is termeszthető a paprika, de öntözéssel sokkal nagyobb és 
stabilabb hozamok érhetők el.

Magról vetés esetén könnyebb, jó vízáteresztésű talajra 
van szükség, s ez az oka annak, hogy a paprikatermesztés 
Bácska és Bánát északi részeire összpontosul.

A vetésforgóban a paprika az első helyre kerül, mivel 
kiválóan reagál az istállótrágyával dúsított talajra. A papri-
ka előveteményeként legjobbak a hüvelyesek (borsó, szója, 
lucerna) és a kalászosok. Nem kellene rokonnövények után 
(paradicsom, burgonya) termeszteni, sem uborka után, mi-
vel azonos betegségek és vírusok támadják őket. Ugyanazon 
a területen 4-5 évenként szabad ismét paprikát termeszteni. 

Paprika esetén az őszi szántást 30-35 centiméteres mély-
ségig kell elvégezni. Ezután még ősszel durva egyengetést 
kell végezni. Kora tavasszal, március folyamán, amikor már 
megszűntek az erősebb fagyok, tárcsával ajánlatos végig-
menni a földön, vetés előtt pedig vetéselőkészítővel elvé-
gezni a finom megmunkálást.  Ennek a megmunkálásnak 
az a célja, hogy apró rögös felületet, ne pedig poros talajt 
kapjunk.

A fűszerpaprika tápanyagszükségletét hektáronkénti 10-
20 t istállótrágya és mintegy 300 kg foszfor- és káliumalapú 
műtrágya (NPK 8:16:24 vagy NPK 8:24:16) beszántásával 
biztosíthatjuk. Tavasszal hektáronként további 300 kg NPK 
15:15:15 műtrágyát kell a talajba juttatni. Megállapították, 
hogy 10 tonna paprika termése a talajból 60 kg N, 16 kg P2O5 
és 72 kg K2O „fogyaszt el“. A szakirodalom szerint a fű-
szerpaprika trágyázásához a következő mennyiségekre van 
szükség: 100-120 kg N, 80-100 kg P2O5 és 100-120 kg K2O, de 

a műtrágya mennyiségét és összetételét a legjobb talajelem-
zés alapján meghatározni.

A paprikát általában április első felében vetik, amikor a 
talaj hőmérséklete meghaladja a 10 0C. A vetéshez precíz ve-
tőgépre (Nibex) van szükség. A folytonos növekedésű (inde-
termináns) HS 2 típusú fajták esetén a sortávolság 50-70 cm 
kell, hogy legyen, míg a bokrosodó vagy determinált fajtákat 
4-5 soros szalagokban kell vetni, a szalagok közti távolság 
60-70 cm, a sortávolság ezeken belül 25-30 cm, a tőtávolság 
pedig 5 cm.  A vetőmag-mennyiség hektáronként általában 
3-5 kilogrammot tesz ki. A vetés mélysége 2 cm.

A gyomoktól való védekezésre trifluralin hatóanyagot 
tartalmazó szereket (Trefgal, Treflan) 2l/ha kell a talajba 
bemunkálni, illetve klomazon alapú szereket használjunk 
(Gamit 4-EC) a vegyszeres kezelésre  0,75 l/ha a paprika ke-
lését követően annak 2-4 leveles fázisában az egyéves széles- 
és keskenylevelű gyomok ellen. Ha még a paprika nem kelt 
ki, a terület viszont már gyomos, az egész területet kezel-
hetjük Gramoksonnal vagy Agrammal, mégpedig hektáron-
ként 2-2,5 l mennyiségben.

A kelést követően a kérgesedés megakadályozására és 
a gyomosodás megakadályozására 3-4 gépi kultiválást és 2 
kézi kapálást kell elvégezni.  A tápanyag-utánpótláshoz 6-8 
leveles fázisban ammóniumnitrátot használjunk.

A vegetáció ideje alatt 4-5-ször öntözzünk 30-40 l/m2-rel, 
az öntözéssel pedig az érés kezdetén álljunk le (augusztus 
vége, szeptember eleje). Csepegtetős öntözésnél sikeresen 
megoldható a tápanyag-utánpótlás vízben oldódó műt-
rágyákkal. Ebben az esetben figyelembe kell venni, hogy 
mennyi hatóanyag kerül a talajba.

A baktériumos levélfoltosság – Xhanthomonas cam-
pestris pv campestris – elleni védekezés rézalapú szerekkel 
oldható meg, mint például a Neoram, Cuprocaffaro, Cupro-
xat, vagy hasonlók. Szükség esetén Talstarral védekezzünk a 
kukoricamoly vagy a gyapottok-bagolylepke ellen.

A fűszerpaprikát teljes botanikai érettségénél szedjük. 
A korlátlan növekedésű paprika szakaszosan érik, ezért 
két-három szüret is lehetséges. Betakarításkor ügyelni kell 
arra, hogy a paprika ne sérüljön meg, mert könnyyen meg-
támadhatják a szaprofita /korhadéklakó/ gombák és a bak-
tériumok.

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
A kerületi rendőrparancsnok szól a beosztottaknak: 
- Holnap szépen öltözzenek fel, megyünk a Figaró házasságára. 
Másnap a rendőrök kiöltözve megjelennek, csokrokkal, tortával. 
A parancsnok ordít rájuk: 
- Barmok, operára megyünk, nem lakodalomba. 
Az egyik beosztott megszólal: 
- Most maga ordibál? Hiszen a múltkor maga jött gumicsizmában, 
pecabottal a Hattyúk tavára?

* * *
Az építkezésen a főnök már 10 perce nézi az egyik munkást. 
- Te, Pisti, mit keresel? 
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél méter magas betondarabot. 
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire Pisti 
megszólal: 
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára.

* * *
A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróságra. Hirtelen nagy szél támad, 
és elviszi a rendőr sapkáját. A gyanúsított erre azt mondja: 
- Őrmester úr! Megengedi, hogy a sapkája után fussak? 
- Persze, hogy megszökjél, te kis sunyi? - mondja a rendőr - Te csak 
maradj itt, majd én futok a sapkám után!

* * *
Már javában megy a film a moziban, miközben egy asszonyság a néző-
téren hangosan telefonál. 
A mögötte ülő előrehajol, és odaszól neki: 
- Elnézést, de nem hallok semmit. 
- Remélem is, mert ez magánbeszélgetés!

* * *
- Szervusz, Péter! Hol voltál? 
- Jaj, ne is kérdezd! A temetőből jövök, most temettem el az anyóso-
mat. 
- És miért vagy így összekarmolva? 
- Védekezett a mocsok.

* * *
A háztartási alkalmazott fizetésemelést kér. Az asszony nem örül a 
kérésnek és megkérdezi 
- Maris, miért kellene felemelnem a fizetésedet? 
- Asszonyom, három oka van. Az első: én szebben vasalok, mint maga. 
- Ki mondta neked, hogy szebben vasalsz nálam? 
- A maga férje mondta. 
- Ó!!! 
- A második ok az, hogy én jobban főzök, mint maga. 
- Ez tiszta hazugság, ki mondta neked, hogy jobban főzöl nálam? 
- Ezt is a maga férje mondta. 
- A fenébe!!! 
- A harmadik ok az, hogy én jobb vagyok az ágyban, mint maga. 
Az asszony felháborodik. 
- Ezt is a férjem mondta neked?! 
- Nem, asszonyom, ezt a kertész mondta nekem.

* * *
Nagypapa mesél az unokáinak a háborús emlékeiből:  
– Képzeljétek, egyszer egy teljes századot tettem harcképtelenné, 
teljesen egyedül! 
– Tényleg, nagyapa? Tüzér voltál?  
– Nem, szakács...

***
- Móricka mondj egy téli gyümölcsöt. 
- Síparadicsom.

HOROSZKÓP OKTÓBERRE
Az asztrológia

segít bennünket életünk még tudatosabbá, még átgondoltabbá tételében. Lehetővé 
teszi az emberi karakter mélyebb megismerését, valamint önmagunk és embertár-
saink létét alakító tényezők értelmezését. 
S ez nem más, mint a Bölcsesség felé vezető Út.”
    (D. Rudhyar)

KOS: Optimizmusod az életed minden dolgában segíthet, így a társkapcsolatban 
is. Ne vedd a lelkedre a kedvesed morgolódását, inkább mondd el, mi az, ami ag-
gaszt téged. Időnként úgy érezheted, hogy a kollégáid nem őszinték veled szem-
ben. Minél jobban és többet kommunikálsz velük, annál inkább elkerülhetők a 
nézeteltérések.

BIKA: A türelmet igénylő munkálkodást élvezed igazán. Akkor érzed jól magad, 
ha a munkahelyeden is a saját tempódban tevékenykedhetsz. A párkapcsolattal 
kapcsolatos átmeneti nézeteltérések esetén, ha a közös irányban meg tudtok 
egyezni, akkor kár lenne  túlfeszíteni a húrt. Egyéb alkudozásokra is módot adhat 
ez az időszak. 

IKREK: Munkahelyeden keményen dolgozol, de ha egy lényeges részletet figyel-
men kívül hagysz, akkor gondok lehetnek belőle. Magánéletedben kellemes ha-
tások érvényesülnek, hacsak egy gonosz pletyka nem próbál ártani neked. Ügyelj 
arra, hogy senki ne állhasson közétek, beszéljetek meg mindent a pároddal. 

RÁK: Október eleje némi mérgelődéssel járhat, nem érzed igazán jól magad a 
bőrödben. Hetedike után javul a helyzet, mert az érzelmek kapják a főszerepet, 
amivel te jól boldogulsz. Teremts időt a kikapcsolódásra, a regenerálódásra. A hó-
nap utolsó hete alkalmat ad régen tartó konfliktusok tisztázására. 

OROSZLÁN: A hónap eleje meglepetéseket tartogathat érzelmi téren. Légy nyi-
tott, de óvatos is egyben, mert érzelmileg sebezhetőbb lehetsz ebben az időszak-
ban. A hónap utolsó napjaiban légy résen, és figyeld, miként alakulnak a korábban 
eltervezett dolgaid, mert ugrásszerűen, pozitív változásokra számíthatsz.

SZŰZ: Feszültségekkel kezdődhet a hónap, amit szellemi tettvágy és önmegvaló-
sítási kedv egészít ki. Ha valami új vállalkozásba kezdesz, vagy költözéssel van dol-
god, legyél körültekintő, mert az a kellemes rugalmasság érzet, amit átélsz, figyel-
metlenné tehet. A hónap utolsó hetében a szeretet minden formája kap szerepet.

MÉRLEG: Nagy ön- és tetterővel rendelkezel, de a visszafogottságoddal többet 
elérhetsz, mint a rámenősséggel. Kedved támadhat az otthonodat csinosítani, 
a fészkedet puhábbá tenni. Családtagjaid, rokonaid ismerőseid elhalmoznak di-
cséretekkel, és talán még meg is jutalmaznak.   Szerencsés embernek érezheted 
magad.

SKORPIÓ: Légy megértő, türelmes és méltóságteljes a most következő időszak-
ban. A harag, a gyűlölet csak bajt hozhat rád. Nem alkalmas az idő arra, hogy 
hirtelen vagy meggondolatlanul változtass sem munkában, sem magánéletben. 
Neked most örömet okoz, ha másoknak segíthetsz, mások javára tehetsz, most 
erre van szükség.

NYILAS: Igazán kellemes  lesz a hónap eleje, de körülmények és események ráte-
relhetik a figyelmedet arra, hogy vannak megtört, halódó kapcsolataid. Koncent-
rálj a pozitívumokra és hagyj magad mögött mindent, ami visszahúz. Ha egye-
dülálló vagy akkor elérkezett a legalkalmasabb idő, hogy kifejezd érzelmeidet a 
kiválasztottadnak. 

BAK: Ennek a hónapnak a csillagászati konstellációi fokozottan erősítik benned 
személyes varázsodnak kisugárzását. Ezzel egy időben új erők, új ambíciók ébred-
nek benned, melyekhez kézre állnak a lehetőségek és a támogatók, hogy sikerre 
vihesd őket. Rég várt változások kapui nyílnak meg most előtted.

VÍZÖNTŐ: A szokásosnál is érzékenykedőbb lehetsz mostanában. A munkahelyen 
is talán jobb, ha magányos munkába merülsz, és az estéid se szánd a társasági 
életnek. Elvonulásra, merengésre szólítanak téged a csillagok. Sokat kell tanulnod 
is: a körülmények szinte követelik tőled a folyamatos fejlődést, átalakulást. 

HALAK: A most következő napokban kissé álmodozó hangulatban leszel, nehe-
zebb lehet, mint máskor, hogy elvégezd a feladataidat. Ez egyébként részben az 
előző hónapban felgyűlt és ki nem pihent leterheltségednek az eredménye, éppen 
ezért nem ártana, ha időt szánnál egy kis pihenésre, különben az egészséged látja 
kárát.

Braun Mária
RAGYOGJANAK RÁD A CSILLAGOK!


