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XV. évfolyam • 3. szám • 2015. március 27.
Ingyenes példány

A PIACOK ÁTTÉRNEK A NYÁRI MUNKAIDŐRE
A piacok rendjéről szóló városi rendelettel összhangban 

a Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá tartozó piacok áp-
rilis 1-jén áttérnek a nyári munkaidőre. Ez azt jelenti, hogy 
munkanapokon a piacok 5,30 és 17,00 óra, vasár- és ünnep-
napokon pedig 5,30-tól 13,00 lesznek nyitva.

A húsvéti ünnepek miatt a Szabadkai Piacok KKV pi-
acai ünnepi nyitvatartással dolgoznak majd a következő 
napokon: április 3-án, 5-én és 6-án, valamint a pravoszláv 
húsvét alkalmából április 10-én, 12-én és 13-án. 

FON TOS – FON TOS – FON TOS

A KÖZLÖNY MINDEN OLVASÓJÁNAK, SZABADKA MINDEN POLGÁRÁNAK A KÖZELGŐ HÚSVÉT 
ALKALMÁBÓL KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁN A SZABADKAI PIACOK KKV DOLGOZÓI KÖZÖSSÉGE!

Idén a hívők a Gergely-naptár szerint április 5-én ünnepelik húsvét napját, míg a Juliánusz-naptár szerint 
az ünnep április 12-re esik. Jövőre a két ünnepnap közötti különbség több mint egy hónap lesz: a nyugati 

keresztények a húsvétot március 27-én, a keleti keresztények pedig május 1-jén ülik meg.

HARANGSZÓ
Feltámadott, mondják a népek és
Megsüvegelik,
Nevét a názáretinek, ki az ács fia volt
s megenyhült már a szél is s a rügyek
kisarjadtak.
Kétezer éve látják őt a vének és a gyerekek
Amint hosszú, fehér ingecskéjében lépeget
S alszik a tengerre szállt halászok bárkájában.

Én is emlékszem rá, mint az egykori
Játszótársra
S ti is útszéli csavargók és mesteremberek
Akik hű követői vagytok valamennyien
A nincstelenségben, az útban és az igazságban

Igen, igen, az Ő árnya is visszhangja vagyunk
mi
s bár nem ízlelgetjük a húsvéti bárány húsát
mindennapi kenyerünkben s vizünkben
dicsérjük,
hogy vérünkből való s meghalt értünk
a kereszten.

Kassák Lajos
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 250-500 din/kg
Bimbós kel 200 din/kg
Brokkoli 200-250 din/kg
Burgonya 35-45 din/kg
Fejes saláta 35-60 din/fej
Fekete retek 100 din/kg
Fokhagyma 200-300 din/kg
Hónapos retek 30-50 din/csomó
Káposzta 65-70 din/kg
Karalábé 50-100 din/db
Karfiol 200-250 din/kg
Kelkáposzta 200 din/kg
Koktélparadicsom 400 din/kg
Lencse 220-240 din/kg
Lilahagyma 50-70 din/kg
Padlizsán 200 din/kg
Paprika 280-320 din/kg
Paradicsom 200 din/kg
Paraj 120-200 din/kg
Pasterna 90-130 din/kg
Petrezselyem 100-200 din/cs.
Póréhagyma 40-80 din/db
Sárgarépa 50-60 din/kg
Torma 250-300 din/kg
Tök 250 din/kg
Uborka 220-300 din/kg
Újburgonya 180 din/kg
Újhagyma 30-35 din/csomó
Vöröshagyma 25-45 din/kg
Zeller 20-150 din/db
Csalamádé 120-200 din/kg
Káposzta hasáb 150 din/kg
Paradicsomlé 120-150 din/l
Savanyított csicsóka 300 din/kg
Savanyú cékla 120-240 din/kg
Savanyú káposzta 150 din/kg
Savanyú karfiol 200-250 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg

Savanyú uborka 150-250 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-120 din/kg
Földieper 500 din/kg
Körte 250 din/kg
Szőlő 450 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 250 din/kg
Banán 130-170 din/kg
Citrom 150-170 din/kg
Gránátalma 220-240 din/kg
Grapefruit 140 din/kg
Kivi 190 din/kg
Mandarin 130 din/kg
Narancs 90-130 din/kg
Tejtermékek 
Főzött túró 400-500 din/kg
Házi túró 300-400 din/kg
Öntött túró 400-500 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 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-90 din/kg 
Csirkecomb 280-320 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-80 din/kg
Csirkemáj 330-350 din/kg 
Csirkemell 320-350 din/kg 
Csirkemell cs/n. 420-450 din/kg 
Csirkeszárny 180-200 din/kg 
Csirkezúza 260-350 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Gyöngytyúk 600-750 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 270-650 din/kg
Pulykahát 160-200 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 750-800 din/kg
Pulykaszárny 270 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140 din/kg
Amur 320-350 din/kg
Busa 170-259 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 320-380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg 
Süllő 750-900 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt sárgabarack 1100 din/kg
Aszalt szilva 350-500 din/kg
Dióbél 950-1000 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg 
Füge 600-700 din/kg
Fürjtojás 8 din/db
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 160-1000 din/kg
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1400-1500 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Mogyoróbél 1400-1700 din/kg
Pistácia 1400-1500 din/kg
Tojás 10-15 din/kg

Tökmag 700-800 din/kg 
Vörös áfonya 700-750 din/kg
Méz 450-750 din/kg 
Réteslap 160-240 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 60-70 din/szelet
Virágok
Barka 30-100 din/csomó
Cserepes krizantém 300-350 din 
Csokor 100 dinártól
Gerbera 70-100 din/szál
Írisz 100 din/szál
Jácint 70-100 din
Kála 120-200 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 150 din/szál
Mimóza 100 din/csokor
Nárcisz 10 din/szál
Orchidea 200-250 din/virág
Rózsa 200 din/szál
Szegfű 70 din/szál
Tulipán 80 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 120-140 din/kg
Fénymag 120-150 din/kg
Hereszéna 100-250 din/bála
Köles 45-60 din/kg
Kukorica 15-18 din/kg
Lenmag 120-150 din/kg
Napraforgó 45-50 din/kg
Olajrepce 55-80 din/kg
Proteincirok 30-60 din/kg
Rozs 60 din/kg
Szalma 100-150 din/bála
Takarmányborsó 60-100 din/kg
Tönkölybúza 120 din/kg
Tritikálé 20-25 din/kg
Zab 35-40 din/kg

/Márc. 17-i árak/
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GAZDAG VIRÁGKÍNÁLAT
A szokásokhoz híven az idén is gazdag volt a 

virágkínálat március 8-ra, a nemzetközi nőnapra 
és mindenki találhatott a zsebének megfelelő aján-
dékot. Az árak nem emelkedtek a tavalyiakhoz ké-
pest, így a szegfűt 70-80 dinárért, a rózsát 100-200 
dinárért, míg a cserepes virágokat 100 dinártól árul-
ták. A kínálatban szerepeltek kisebb (és nagyobb) 
ajándékok, kézműves termékek, amelyek ára igen 
széles sávban alakult, voltak olyanok, amelyek az 
apró figyelmesség fogalmába tartoztak, de voltak 
olyanok is, amelyekért mélyen a pénztárcába kellett 
nyúlni.    

VIRÁG MÁRCIUS 8-RA
A hagyományokkal összhangban a Szabadkai 

Piacok KKV idén is virággal kedveskedett minden 
hölgynek, lánynak és asszonynak, aki a közvállalat 
valamely piacán bérel árusítóhelyet vagy árusként 
szolgálja ki nap, mint nap a vásárlókat.

A figyelmességet nagy örömmel fogadták a bér-
lők.

MEGFELELT A 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 

RENDSZER
A Certop Nemzetközi Tanúsítványozó Cég elle-

nőrei március elején – a szokásos eljárás keretében 
– vizsgáztatták a Szabadkai Piacok KKV minőség-
biztosítási rendszerét. A nemzetközi szabványok-
nak megfelelően minden évben el kell végezni 
egy felülvizsgálatot, amelynek célja megállapítani, 
hogy megfelelően működik-e a minőségbiztosítási 
rendszer egésze, az alkalmazottak illetve a vállalat 
mennyiben tartja tiszteletben az előírt eljárás-ren-
det, vajon minden egyes intézkedés megfelelően 
van-e dokumentálva, illetve, hogy az esetleges fo-
gyatékosságok kiküszöbölése érdekében mit tett a 
vállalat.

Zónai József, a közvállalat vezetőségének a mi-
nőséggel megbízott képviselője a felülvizsgálattal 
kapcsolatban elmondta, hogy az ellenőrök mindent 
rendben találtak, vagyis nem tártak fel nem meg-
felelőséget. Szerintünk mindent megtettünk a mi-
nőségirányítási rendszer megfelelő működése, mű-
ködtetése érdekében, s úgy véljük, hogy a CERTOP 
auditorai ezúttal is megerősítik a Szabadkai Piacok 
KKV számára kiadott tanúsítványt.

Az előttünk álló egy évet arra kell kihasznál-
nunk, hogy felkészüljünk az ISO 9001/2008-as szab-
ványról az ISO 9001/2015-ös szabványra való át-
állásra. Ez gyakorlatilag egy teljesen új szabványt 
jelent, amelyről folyik a nemzetközi szintű egyez-
tetés, s amelynek végleges változatát az illetékesek 
az év végérre ígérik. Elfogadását követően az ISO 
9001/2008-as szabványt alkalmazó vállalatoknak, 
így a Szabadkai Piacok KKV-nek is három év áll a 
rendelkezésére az átálláshoz.

Megszűnik majd az a kötelezettség is, hogy a 
vállalat vezetőségéből egy személyt jelöljenek ki, 
aki felel a minőségért, hanem ezt úgy osztjuk majd 
el, hogy minden felelős személy a vállalaton belül 
saját területén felel a minőségirányítási rendszer 
működéséért. Számunkra az is fontos, hogy a kor-
szerűsített szabvány nem csupán a termelővállala-
tokra összpontosít, hanem arra törekedtek, hogy az 
új minőségbiztosítási rendszert és a szabványokat 
a szolgáltatást végző vállalatok is könnyen tudják 
alkalmazni. 

Természetesen minden egyes újdonság újabb kö-
telezettségeket ró a vállalatunkra is, de ugyanakkor 
lehetőséget nyújt a szolgáltatásaink, alaptevékeny-
ségünk minőségének a javítására, a vásárlói elége-
dettség fokozására, s ezzel együtt a közvállalat még 
hatékonyabb, eredményesebb működésére is.
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HÚSVÉT ELŐTTI ÁRUKÍNÁLAT

A Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá tartozó pi-
acokon rendkívül jó az idényjellegű termékek kínálata, 
mind füstölt húskészítményekből, mind édességekből, 
de az ilyenkor keresett egyéb áruból is.

Ilyenkor sokan a piacokon megpróbálják pénzé tenni 
az otthon készített kolbászt, sonkát, húsárut, ez azonban 
tilos. Erre figyelmeztet Janó Sándor, a piacok koordiná-
tora.

- Az állati eredetű termékek üzlethelyiségen kívüli 
forgalmazásának közegészségügyi feltételeire vonatko-
zó szabályzat egyértelműen rendezi ezt a kérdést. Lehe-
tővé teszi ugyan az állati eredetű termékek, tehát a hús 
és tej, illetve húskészítmények és tejtermékek piaci aszta-
lokról történő árusítását, de csak akkor, ha azok eredeti 
csomagolásban vannak. Eredeti csomagolásnak pedig 
az az árumennyiség számít, amelyet a közegészségügyi 
feltételeknek megfelelő létesítményben és jogszabályban 
előírt módon csomagoltak be, vagyis egyértelmű, hogy a 
házilag, nem megfelelő körülmények között készült ter-
mékek nem árusíthatók a piacokon. Ezt a felügyelőség 
fokozottabban ellenőrzi, és elmondhatom, hogy az elle-
nőrzések már most megkezdődtek.

- A kínálatról elmondható, hogy már most szinte 
minden kapható, mi szem szájnak ingere. Az áttekintést 
kezdjük az alapvető dolgokkal. A tojás 10-15 dinárba ke-
rül. Füstölt kolbász minőségtől, gyártótól függően 550 
és 1600 dinár közötti áron kapható. Vannak különleges-
ségek is, például a bivaly- és mangalicahúsból készült 
kolbász kilója 1450 dinár. A füstölt sonka kilója jelenleg 
900 és 1600 dinárba kerül, míg az első sonka kilójáért a 
legtöbb helyen 500-600 dinárt kérnek. A füstölt csülök 
300-400 dinár. 

- Lapzártakor még nemigen volt bárány- illetve birka-
hús, de a mészárszékek ígérete szerint ebből is szép vá-
laszték várható. Húsvét táján természetesen az édességek 
is igen kelendőek. Ebből is nagy a választék, csokoládé, 
csokitojás és csokinyuszi már 30-40 dinárért is kapható, 
de a finomabb, igazi csokoládéból készült tojás 100-180 
dinárba kerül, de van majdnem félkilós csokoládétojás, 
amelyért 450 dinárt kérnek. A tojásfesték például 5-10 di-
nár, de különböző matricák, hőre lágyuló tojásbevonók is 
kaphatók 20-40 dinárért.

Hímes tojás, húsvéti dísz is bőven szerepel a kínálat-
ban, vagyis a szabadkai árusokon nem múlik az igazi 
ünnepi hangulat. 

FACSEMETÉK MÉG NÉHÁNY NAPIG

A szokott helyen, a tejpiac virágpiaci részén két tá-
rolóból árusítják a gyümölcsfa-csemetéket, szőlő-, dísz-
fa és számos másfajta szaporítóanyagot. A konjuhi Ag-
rokalem d.o.o. kínálatában számos gyümölcsfa-féleség 
szerepel. Dragan Rajić tulajdonos elmondta, hogy még 
néhány napig lesznek Szabadkán, illetve mindaddig, 
amíg az időjárás lehetővé teszi a telepítést, de őszre ismét 
jönnek, mert Szabadkán nagy érdeklődés mutatkozik a 
facsemeték iránt.

- A legkülönbözőbb rózsa-
töveket 120 dinárért kínáljuk, a 
málna 100, a ribizli 200, a szőlő-
vessző pedig 100 dinár. A gyü-
mölcsfák ára 100 és 300 dinár 
között alakul, a kínálatban pedig 
szerepel kajszi, alma, cseresznye, 
meggy, körte, birs, szilva, ősziba-
rack, mandula és dió is. Az utób-
bi időben keresik az oszlopfákat 
is, ebből almát 200-ért, cseresz-

nyét 300-ért, körtét pedig 250 dinárért kínálunk. 
Elégedettek vagyunk a forgalommal, sokan nagyban vá-

sároltak tőlünk, tehát nincs oka, miért ne jönnénk őszre is.  
A másik árusítóhelyet a Velika Drenova-i Ignjatović 

Faiskola bérli, amely ugyancsak gazdag kínálattal várja 
a vásárlókat. Erről beszél Bojana Ignjatović.

- A faiskola a gyümölcsfák mellett más gyümölcsfélék 
palántáit, töveit kínálja, pl. az erdei szamócát 150, a föl-
diepret pedig 30-40 dinárért adjuk. A goji 200, az arónia 
/fekete berkenye/ 300 dinár, de ugyanennyibe kerül az 
egres is. A szőlők közül elsősorban a csemegeszőlőket 
kínáljuk, a gyümölcsfajták közül pedig 150-300 dinárért 
kapható szilva, alma, kajszi, meggy, cseresznye, ősziba-
rack, körte, mandula, mogyoró és dió is. A hársfa cseme-
téje is 300 dinár, az oszlopos körte és a törpe őszibarack 
egyaránt 400 dinárért kapható.

Lassan beindul a vegetáció, tehát a telepítési időszak-
nak is vége, de mindazok, akik elmulasztották a tél-végi, 
kora tavaszi telepítést, de valamilyen növényt szeretnének 
telepíteni, a mulasztást őszre is behozhatják, mert ezek az 
árusok őszre ismét Szabadkára látogatnak.
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A KÉN ÉS A NÖVÉNYEK 
A kén (S) a természetben gyakran előforduló 

elem. A talaj kéntartalma 0,01-0,025% között ala-
kul, ennek 80 százaléka szerves, 20 százaléka pedig 
szervetlen kén. A növények a ként a talajból szulfát 
SO4

2- ion, szulfid SO3
2- ion és a levegőből kéndioxid 

(SO2) formájában veszik fel. Mielőtt beépülne a szer-
ves anyagba, a növényekben megtörténik a kén re-
dukciója. 

A kén a makro tápanyagok és alkotóelemek közé 
tartozik. A növények anyagcseréjében sokféle sze-
repet tölt be: szerkezeti, katalitikus elem, kapcso-
latban áll az elektronok átviteli láncával, részt vesz 
az oxidredukciós folyamatokban. A cisztin, cisztein 
és metionin aminosavainak szerves része, amelyek 
részt vesznek a fehérjék létrehozásában. Beépül szá-
mos enzimbe, mint pl. a proteázokk (fehérjebontó 
enzimek), ureázok (karbamid lebomlását katalizáló 
enzimek), továbbá a másodlagos növényi vegyüle-
tekbe, mint amilyen a mustárolaj, egyes glukozoi-
dok, de beépül egyes vitaminokba is (H vitamin, B1 
vitamin, a különböző antibiotikumokba, stb.

A nagyobb kénigényű növények a következők: 
káposzta, olajrepce, mustár, hagyma, míg a cukor-
répa közepes, a gabonafélék pedig kis kénigényűek. 

Az 1. táblázat azt mutatja, a termesztett növé-
nyektől függően mennyi ként vesz fel egy-egy nö-
vényi kultúra.

1. táblázat

Növényfaj Hozam
t/ha

Kénfelvétel
kg/ha

Kukorica 10 13
Búza 6 12

Lucerna 10 26
Olajrepce 3 18

Cukorrépa 50 37
Vöröshagyma 30 20

Káposzta 40 27

Az esetleges kénhiány tünetei szinte azonosak, 
mint a nitrogénhiányé, azzal, hogy a nitrogénhiány 
első jelei a legidősebb leveleken észlelhetők, a kén-
hiány viszont a legfiatalabb leveleken jelentkezik 
először. A kénhiány lassítja a növények növekedé-
sét és kihat a levelek színére, amelyek sárgás-zöldes 
színt vesznek fel. A szár (törzs) gyakran rövidebb 
és vékonyabb, a gyökér pedig általában megnyúlik. 
Különösen szembeötlő a gyökérszőrök megnöveke-
dése. 

A talajban ritkán fordul elő kéntöbblet. A leve-
gő magas kéndioxid-koncentrációja a növények 
károsodásához vezet, klorózis lép fel, utána nekró-
zis először a levelek szélein, később pedig az inter-

kosztális részeken is. A levegő tartósan magas kén-
dioxid-tartalma a növényeknél teljes levél- illetve 
lombhullást idéz elő.

Korábban a kénnek nem tulajdonítottak nagy je-
lentőséget, mivel a múlt század nyolcvanas éveiben 
az ipari övezetekben évente a talajba mintegy 80 kg/
ha kén került be. A szigorodó környezetvédelem és 
a csökkenő SO2 kibocsátása, valamint a kisebb kén-
tartalmú koncentrált műtrágyák alkalmazása kö-
vetkeztében ma már évente jóval kevesebb, mind-
össze 20 kg/ha kén jut a talajba. A kén szulfátionja a 
talajban rendkívül mozgékony, emiatt a rendkívül 
csapadékos területeken évente a talajból akár 100 
kg/ha kén mosódhat ki. 

A kénhiány tünetei

Hazánkban egyelőre nem tapasztalhatók a tar-
tós kénhiány jelei, de az 1995-ben végzett kutatások 
(Kostić és munkatársai) eredményei azt mutatták, 
hogy a talaj kéntartalma Szerbia legjelentősebb me-
zőgazdasági térségeiben, a Vajdaságban, Šumadijá-
ban és az északi Morava-mentén a vizsgált terüle-
tek 57 százalékában alacsony, a területek 10 száza-
léka kénhiányos és csupán 3 százalékuk tartozik a 
kénnel jól ellátott területek közé.

A piacon kapható műtrágyák között vannak na-
gyobb kéntartalmúak is, mint amilyen az ammóni-
um-szulfát, amely 20,5% nitrogént és 24% ként tar-
talmaz, az egyszeres (normál) szuperfoszfát, amely 
18,5% foszfort és 12% ként tartalmaz, de vannak 
más, kisebb illetve nagyobb kéntartalmú komplex 
műtrágyák is. Szólni kell róla, hogy az ammóni-
um-szulfát kifejezetten savas trágya. Ha nagyobb 
mennyiséget használunk fel belőle, hirtelen – rövid 
időre – csökkentheti a talaj pH értékét, aminek kö-
vetkeztében a növényeknél romlik a hatóanyag-fel-
vétel. 

Szabadka térségében nincsenek savanyú hatású 
földek, így ezek a trágyák nyugodtan használhatók 
és olyan növényeket kell előnyben részesíteni, ame-
lyeknek nagyobb a kénigényük.

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Két költöztető egy hatalmas zongorát cipel fel a 10. emeletre. A lift nem 
működik. Mikor már a 9. emeleten vannak megszólal az egyik:
- Te Józsi, van egy jó meg egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb?
- Na, mondd a jót!
- Már a kilencediken vagyunk.
- És mi a rossz?
- Az, hogy a másik házba kellett volna felvinni a zongorát.

* * *
A kaktuszgyűjtők klubjában csörög a telefon: 
- Önök ismernek különleges kaktuszokat? 
- Igen, pl.: Ariocarpus, Lophophora, Melocactus, Obregonia, Turbini-
carpus, Uebelmannia. 
- Na, ez az! 
- Hogy érti, ilyet szeretne vásárolni? 
- Nem, csak éppen keresztrejtvényt fejtek!

* * *
Egy nő sétál az utcán a gyerekével. Megáll előttük egy néni és felkiált: 
- Jaj, de édes kisbaba! Tisztára olyan, mint az apja. 
- Igen, bár jobban szeretném, ha inkább a férjemre hasonlítana!

* * *
Hatalmas vihar tombol. A kislány kéri az anyját: 
- Mami, úgy félek. Aludj ma velem! 
- Nem lehet, kicsim. Én apuval alszom. 
A kislány magában: 
- Micsoda egy puhány az apám...

* * *
- Jean! Maga szerint tud mászni a kaktusz? 
- Nem tud, uram. 
- Ez biztos?! 
- Igen, uram. 
- Akkor egy sünt öntöztem meg.

* * *
A részeget igazoltatják a rendőrök: 
- Neve? 
- Kis Herceg. 
- Egészen biztos benne? 
- Persze. A rókám itt van a sarkon!

* * *
- Miről volt híres Kolumbusz? - kérdi a tanár Pistikét. 
- Arról, hogy vízum nélkül ment ki Amerikába!

* * *
Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az unokájának...  
A lánya dühösen fordul a nagyihoz: 
- Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Már nem emlékszel, 
mennyire dühös voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent össze-
fröcsköltünk? 
A nagyi elmosolyodik: 
- Dehogynem, nagyon is!

* * *
Egy részeg éjszaka tántorog haza, s hogy lerövidítse az utat, a temetőn 
keresztül akar vágni. 
Megbotlik és beleesik egy frissen ásott sírgödörbe. Azon nyomban el is 
alszik, ahogy vízszintbe kerül. 
Reggel zúgó fejjel, reszketve ébred. Az öreg temetőőr felfigyel a mocor-
gásra. 
– Magának meg mi baja? – kérdi a másnapost. 
– Nagyon fázom! 
– Hát persze, hogy fázik, ha lerúgja magáról az összes földet.

HOROSZKÓP – 2015 ÁPRILISA
KOS: Ez valóban egy kellemes, különösen jótékony időszak lesz, úgy a hivatásod-
ban, mint   a magánéletedben. Életed is kerekebb, barátságosabb, kellemesebb 
lesz, röviden: jól érzed magad! Kedveseddel, vagy a házastársaddal is sikerül a 
félreértéseket tisztáznod. Szellemi előrehaladásra számíthatsz.
Szerencseszámod: 3, 7, 18
BIKA: Jól kezdődik ez a hónap. A csillagok könnyedségről és életörömről gondos-
kodnak. Fogadd el, élvezd az életet. A hónap közepétől több türelemre és kitartás-
ra van szükséged, mivel a te jegyed a föld elemhez tartozik, legjobb, ha minden 
helyzetben két lábban a földön, a realitások talaján állsz!
Szerencseszámod: 5, 6, 22
IKREK: A most következő napokban megvalósulhat egy régi álmod, mely téged 
boldoggá tesz. Az emelkedett hangulatodban ne feledkezz meg egyéb elvégzendő 
feladataidról, kötelezettségeidről, családodról, barátaidról! Előtted lesz a választás 
lehetősége, azonban ahhoz, hogy jól tudj dönteni, szükséged lesz békére és har-
móniára. 
Szerencseszámod: 5, 12, 34
RÁK: Többször is kutyaszorítóba kerülhetsz, ami a bűntudat érzését válthatja ki 
belőled. Ugyanakkor becsvágyad felerősödik, és most sokra is viheted – de csak ha 
nem feledkezel meg a többiek igényeiről és érdekeiről sem! Változtass az életeden! 
Ha kétséges merre lépj tovább, kérd ki szeretteid véleményét is. 
Szerencseszámod: 2, 7, 36
OROSZLÁN: Amennyiben nincs munkád, akkor ebben a hónapban találhatsz egy 
olyan helyet, amely most nem tűnik véglegesnek, és van benne némi bizonytalan-
ság. Mindezek ellenére vállald el, mert ez hozhatja meg a későbbiek során azt a 
feladatot, amilyet szeretnél, vagy amilyet korábban végeztél. 
Szerencseszámod: 1, 4, 25
SZŰZ: Lubickolhat a sikerekben, melyek attól értékesek, hogy keményen meg 
kellett küzdened értük. A sok munka nem visel meg, mert most a kedvedre való. 
De valakinek a türelme elfogyhat, ezért nem árt, ha betartod a szabályokat. To-
vábbra sem árt viszont az óvatosság kommunikációs, utazási illetve közlekedési 
ügyekben.
Szerencseszámod: 5, 10, 40
MÉRLEG: Mozgalmas, izgalmakkal bőséges hónapra - hetekre számíthatsz, 
legyen szó munkáról, tanulásról, szerelemről. Ezen a héten jó kedvedet nem le-
het eltiporni, s még a környezetedet is felvidítod. Munkád, hivatásod révén sok 
emberrel találkozol, akikkel együttműködve sok értékes információra, élményre 
számíthatsz. 
Szerencseszámod: 6, 16, 38
SKORPIÓ: Nagy tervekkel vágsz neki valaminek, de lehet, hogy közben csalódás 
ér. Nem baj, ez még nem kell, hogy teljesen eltérítsen a célodtól. Csupán más 
utakat kell keresned. Találhatsz jobbat is a mostaninál – ahol kevesebb munkával 
több pénzt kereshetsz. A hónap végére egy vágyad teljesül, és a gondokat messze 
távol tartod magadtól.
Szerencseszámod: 9, 13, 35
NYILAS: Neked kifejezetten szerencséd van: téged a Vénusz kézen fogva vezet   
ezekben a napokban. Legyél nyitott a kellemes dolgokra, más feladatod nincsen. 
Ne zárd be szíved a boldogság és a szerelem előtt sem!  Bízz a szerelmedben, akkor 
semmi rossz sem történhet veled! Még ha másokban irigységre vagy rosszindu-
latra lelsz is. 
Szerencseszámod: 3, 21, 45
BAK: A bolygók állása miatt   mások   megpróbálhatnak majd keresztbe tenni 
neked, hacsak meg nem győzöd őket arról, hogy érdekeitek kölcsönösek és ösz-
szhangba tudod hozni törekvéseiteket. Most az lenne legjobb, ha önálló feladatot 
szereznél magadnak. Ne konfrontálódj az édesapáddal, legyél békésebb az élet-
társaddal szemben is!
Szerencseszámod: 8, 26, 44
VÍZÖNTŐ: A szerelem istennő kegyeltje vagy most. Nem árt azonban, ha némi 
áldozatot is mutatsz be neki, ha élvezni akarod a kegyet. Minden jótetted, amit a 
szerelemért adsz, most busásan megtérülhet, kétszer annyit kaphatsz cserébe. A 
viszonzást nem anyagiakban mérheted le, hanem szeretetben, ragaszkodásban, 
kedvességben, csókokban és könnyekben.
Szerencseszámod: 10, 30, 48 
HALAK:  Új energiát adhatsz családi életednek és kapcsolataidnak. Legyél környe-
zetedhez figyelmes és türelmes, jó fogadtatásra fogsz lelni. A szokásosnál is több 
dologra kell most odafigyelned, de ez nem okozhat problémát. Ebben különösen 
nagy segítségedre lesz a Vénusz. A szerelemnek kedvez a hónap, mindenképpen 
lépj ebben az irányban.
Szerencseszámod: 3, 11, 33

Braun Mária


