
A Közlöny alapítója a SSzzaabbaaddkkaaii  PPiiaaccookk  KKKKVV. Kiadja és nyomtatja a GGrraaffoopprroodduukktt  Nyomdaipari V állalat. Felelős szerkesztő: MMááccssaaii  TTiibboorr.
Az Igazságügyi és Önkormányzati Minisztérium végzésével 3186. sorszám alatt bejegyezve a tájékoztatási eszközök nyilvántartásába.

Szabadkai Piacok KKV, 24000 Szabadka, Đuro Đaković 23/I., tel.: 024/555-013, www.supijace.co.rs, e-mail: direkcija@supijace.co.rs

X. évfolyam • 6. szám • 2010. június 24.
Ingyenes példány

1

Az idén Kragujevac adott otthont a kommunális
felszerelések vásárának, s ezt az alkalmat kihasználva
folytatódtak a megbeszélések a Szerbiai Piacok Közössége
és a KOMDEL Ügyviteli közösség közötti együttműködésről,
a kommunális tevékenységekről szóló törvény tervezetéről
és több más időszerű kérdésről. Az elvégzett munkáról
Bodrogi Béla, a Szerbiai Piacok Közössége igazgató
bizottságának elnöke a következőket mondta:

- Több fontos kérdést vitattunk meg Kragujevácon, többek
között a kommunális tevékenységekről szóló új törvény
tervezetét. A két ügyviteli közösség képviselői elégedetten
állapították meg, hogy a jól összehangolt tevékenység és
álláspontok nyomán a törvényhozásnál ismét sikerült elérni,
hogy az érintett vállalatok véleményét vegyék figyelembe a

törvények kidolgozásakor. Így volt ez a kereskedelemről
szóló törvény tervezetével, amelyben a piaci tevékenység
végre megfelelő elbírálásban részesül, az újabb jogszabály
tervezetében pedig az érintett cégek minden eddigi észrevételét,
javaslatát figyelembe vették, mindenekelőtt azt, hogy a
kommunális tevékenységet végző vállalatok mindegyike
egyenrangúan lesz kezelve, és nem lesznek fontosabb és
kevésbé fontosabb tevékenységek. A piacigazgatóságok
közösségének a törvénykezéssel foglalkozó bizottsága jó
munkát végzett, ezúttal is konkrét javaslatokat dolgozott ki s
azokat június 10-ig el is juttattuk az illetékes minisztériumnak. 

- Kragujevácon ugyancsak döntés született arról, hogy
a Szerb Gazdasági Kamarában a kommunális ágazaton belül
megalakuljon a piacigazgatóságok csoportosulása.

KÉSZÜL A KOMMUNÁLIS
TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY

- Még egy fontos kérdésben hangzott el tájékoztató, ez
pedig az IPA pályázaton belül a szerbiai és horvátországi piaci
társulások határon átnyúló együttműködésének
finanszírozása. Noha a közös pályázat igen magas
pontszámot kapott, nem sikerült megszereznünk az anyagi
támogatást a határon átnyúló együttműködéshez (termék-
és terménybemutatók, tapasztalatcsere, mozgó kiállítások
megrendezése, stb.). Függetlenül a pályázati eredménytől,
a piacigazgatóságok közössége szeptemberben egy több
napos látogatás-sorozatot tervez-szervez, amely során
ellátogatunk Eszék, Zágráb, Rijeka, Split és Metković
piacaira. És természetesen abban is megállapodtunk, hogy
őszre ismét pályázunk a határon átnyúló együttműködés EU
alapokból történő pénzelésére, remélem, reméljük az
eddigieknél nagyobb sikerrel.A SZPSZ igazgató biztottságának üléséről /Fotó: PIAR Kft.

F O N T O S !

Június 11-én lejárt az a határidő, ameddig a bérlőknek
be kellett fizetniük az árusítóhelyek éves
rezervációjának második részletét. Azoknak a
bérlőknek kellett ezt megtenniük, akik a kötelezettség
kétszeri befizetése mellett döntöttek. Mivel a bérlők
némelyike igazoltan még mindig nem tett eleget
fizetési kötelezettségének (betegség vagy egyéb
okokból), a Szabadkai Piacok KKV vezetősége arra
kéri őket, hogy az esedékessé vált összeget a lehető
legrövidebb határidőn belül fizessék be.  

Megbeszélés a kamara képviselőivel /Fotó: PIAR Kft.
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Zöldségfélék
Bab 150-300 din/kg
Brokkoli 180-200 din/kg
Burgonya - tavalyi 40-60 din/kg
Burgonya - új 25-40 din/kg
Csípős paprika 10-25 din/db
Fiatal tök 30-60 din/kg
Fokhagyma 30-60 din/csomó
Fokhagyma 400 din/kg
Kapor 25-30 din/csomó
Káposzta 30-40 din/kg
Karalábé 30-50 din/db
Karfiol 100-120 din/kg
Kelkáposzta 70-80 din/kg
Mángold 40-80 din/csomó
Paprika 15-25 din/db
Paradicsom 90-130 din/kg
Paraj 200 din/kg
Petrezselyem 60-100 din/csomó
Sárgarépa 15-50 din/csomó
Vöröshagyma 50-60 din/kg
Zeller 200 din/kg
Zöld saláta 15-30 din/fej
Zöldbab 120-150 din/kg
Zöldborsó 50-80 din/kg
Zöldhagyma 20-30 din/csomó
Gyümölcs
Alma 20-80 din/kg

Cseresznye 100-120 din/kg
Egres 100-150 din/kg
Földieper 100-130 din/kg
Görögdinnye 60 din/kg
Meggy 120-150 din/kg
Nektarin 160 din/kg
Őszibarack 180 din/kg
Ribizli 180-200 din/kg
Sárgabarack 80-180 din/kg
Sárgadinnye 120 din/kg
Déligyümölcs
Banán 100 din/kg
Citrom 160 din/kg
Grapefruit 130 din/kg
Kivi 150 din/kg
Narancs 120 din/kg
Hús és húskészítmények
Baromfihús – darált 300 din/kg
Baromfihús 170-180 din/kg
Baromfikolbász 300-450 din/kg
Csirke mellehúsa cs/n. 370-400 

din/kg
Csirke szárny 160-180 din/kg
Csirkecomb 230-240 din/kg
Csirkehát 70-80 din/kg
Csirkezúza 210-250 din/kg
Füstölt csirkecomb 320 din/kg
Gyöngyös 500 din/db

Nyúlhús 330 din/kg
Pulyka mellehúsa 550 din/kg
Pulykacomb 450-520 din/kg
Pulykahát 180 din/kg
Pulykahús 360 din/kg
Pulykaszárny 300 din/kg
Hal
Adriai durbincs 130 din/kg
Amur 220 din/kg
Busa 180 din/kg
Csuka 295 din/kg
Harcsa 480 din/kg
Hekk 240 din/kg
Kalmárhal 270-280 din/kg
Kárász 80-140 din/kg
Pisztráng 340 din/kg
Ponty 250-260 din/kg

Tejtermékek
Birka tarhó 140-160 din/l
Gyengetúró 200-260 din/kg
Kecskesajt 550-600 din/kg
Ömlesztett túró 270-340 din/kg
Sajtok 400-600 din/kg
Tejföl 200-250 din/l
Tejszín 250-300 din/l
Vaj 600-800 din/kg
Zlatibori tejszínsajt 600 din/kg
Zombori túró 600 din/kg
Vegyes áru
Dióbél 550-600 din/kg
Földimogyoró 250-300 din/kg
Fűszerpaprika 700-900 din/kg
Gomba 180-250 din/kg
Kalácsok 450-500 din/kg
Mák 400 din/kg

Mandulabél 700-900 din/kg
Mazsola 350-450 din/kg
Méz 300-350 din/kg
Mogyoróbél 900-1.100 din/kg
Paradicsomlé 70-80 din/l
Pisztácia 1.500 din/kg
Rétestészta 160-190 din/kg
Tésztafélék 180-360 din/kg
Tojás 4-10 din/db
Virágok
Cserepes virág 200-1.500 din/db.
Gerbera 30-70 din/szál
Kála 80-100 din/szál
Kardvirág 50-120 din/szál
Liliom 50-200 din/szál
Margaréta 100-120 din/szál
Rózsa 20-150 din/szál

Szegfű 30-60 din/szál
Vegyes csokor 60 dinártól
Virágpalánta 20-200 din/db

Jószágtakarmány
Árpa 16 din/kg
Búza 16 din/kg
Hereszéna 200 din/bála
Köles 25-30 din/kg
Kukorica 13 din/kg
Napraforgó 35-50 din/l
Proteincirok 20 din/kg
Rozsbúza 17-18 din/kg
Szalma 100-130 din/bála
Széna 180-200 din/bála
Szója 30-50 din/kg
Zab 18 din/kg

/Jún. 17-i árak/ 

Piaci árak
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LÁTSZERÉSZ SZAKÜZLET

- Állandó számítógépes látásellenőrzés
szakember jelenlétében

- Mindenfajta üveg árusítása, kidolgozása
rövid határidővel

- Kontaktlencsék és ápolószerek forgalmazása

PÁLINKA GRÁDMÉRŐ

24000 Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
024/521-100

MILLENNIUM
BIZTOSÍTÓ RT.

Gépjárművek bejegyzése és kötelező biztosítása
• Műszaki ellenőrzés,
• Zöldkártya,
• Gépjárművek CASCO biztosítása 12 havi részletfizetésre,
• Mindenfajta vagyonbiztosítás,
• Szállításbiztosítás,
• Mezőgazdasági biztosítás,
• Balesetbiztosítás (kollektív– és családi),
• Utazási egészségügyi biztosítás,
• Gyors és biztos kártérítés.

Legyen
Ön is a zágrábi

CROATIA
OSIGURANJE RT.
nagy családjának

a tagja!

Munkaidő: 8-tól 16 óráig

SZABADKAI FIÓKINTÉZET
HALASI ÚT 38., Tel: 024/555-867 és 552-406

E-mail: mios@tippnet.rs

A KKV IGAZGATÓ ÉS 
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK

ÚJ TAGJAI
Szabadka város Képviselő-testülete a 2010. május 27-én

megtartott 16. ülésén Határozatot hozott a Szabadkai Piacok
Kommunális Közvállalat igazgató bizottsága elnökhelyettesének
és tagjának a felmentéséről illetve kinevezéséről, éspedig:

felmentették tisztségéből László Antal elnökhelyettest és
Mészáros Atillát, a KKV igazgató bizottságának eddigi tagját.
Ugyanazzal a Határozattal a KKV igazgató bizottságának
elnökhelyettesévé Draško Vojvodićot, tagjává pedig Turcsányi
Tibor nevezték ki.

A most kinevezett elnökhelyettes és tag megbízatási ideje
2010. május 28-tól a Szabadkai Piacok KKV igazgató bizottsága
megbízatási idejének lejártáig tart.

Szabadka város Képviselő-testülete ugyanazon az ülésen
felmentette tisztségéből a Szabadkai Piacok KKV felügyelő
bizottságának eddigi elnökét, Lőrinc Gábort és tagját, Zsoldos
Katalint. A felügyelő bizottság új elnökévé Milan Milojevićet,
új tagjává pedig Mácsai Irént nevezték ki.

Az újonnan kinevezett elnökhelyettes és tag megbízatási
ideje 2010. május 28-tól a Szabadkai Piacok KKV felügyelő
bizottsága megbízatási idejének lejártáig tart.

A GAZDASÁGI VÁSÁRRÓL
Két hónap választ el bennünket a IV. Nemzetközi és Regionális

Gazdasági Vásár megnyitásától, a szervezők már javában
munkálkodnak annak érdekében, hogy az idei rendezvény mind
külsőségeiben, mind pedig tartalomban felülmúlja a korábbi
rendezvényeket. 

Zónai József, a Szabadkai Piacok KKV műszaki részlegének
igazgatója elmondta, hogy az igazgató bizottság már meghozta a
szükséges határozatokat a vásárral kapcsolatos közbeszerzési
eljárások kiírásáról, mivel ezek lebonyolítása eléggé hosszadalmas

folyamatot igényel.
- A vásárt az idén

augusztus 26-a és 29-e között
rendezzük meg, vagyis
figyelembe véve a kiállítók és
a látogatók érveit, úgy
döntöttünk, hogy a vásár
napjai a hétvégére /is/ essenek,
ami még jobb látogatottságot
fog eredményezni szak-
emberek, egyszerű látogatók
részéről egyaránt.

Négy hangsúlyos témakör
alkotja a vásárt: gabonaipar,
élelmiszeripar, szállítás,
gépipar valamint a regionális
termékek.

Ezúttal is igyekszünk
minél színvonalasabb szakmai

programot összeállítani. Mivel Szerbia, ha lassan is, de folyamatosan
halad az Európai Unióba vezető úton, a szakmai program keretében
megkülönböztetett figyelmet fordítunk majd az uniós tapasztalatok
megismertetésére, átadására. Szeretnénk lehetővé tenni minél több,
főleg szabadkai vállalkozó, vállalkozás számára a bemutakozást. 

- Úgy érzem jól haladunk az előkészületekkel, hiszen az
előjegyzések alapján a vásár kapacitásainak a 60 százaléka már foglalt,
és az is biztos, hogy mintegy 200 négyzetméteres kiállítói területen
magyarországi cégek illetve más uniós tagországbeli vállalatok
képviseletei mutatkoznak be. Szeretném megemlíteni azt is, hogy
tovább folytatódik a vásár
és Eszék városának az
együttműködése, ami azért
is fontos, mivel a szerbiai
és a horvátországi piaci
társulás együttesen
pályázott IPA támogatásra
a határon átnyúló
együttműködés finan-
szírozására.

A vásár szervezését –
akárcsak tavaly, anya-
giakkal támogatja Szabad-
ka város önkormányzata
valamint a Tartományi
Gazdasági Titkárság, és
újdonságnak számít, hogy
a vásárt támogatja a
szabadkai Körzeti Gazda-
sági Kamara is.

Az érdeklődők figyel-
mébe ajánlom a
w w w . s u s a j a m . r s
honlapot, amelyen
egyrészt számos infor-
máció található a tavalyi
vásárról, valamint –
többek között - az idei
vásárra szóló meghívó,
valamint a Jelentkezési lap
letölthető, elektronikus
formában.
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Az idényjellegű termények
vásáráról

Szabadka város alapszabályával, az üzlethelyiségeken kívüli árusítás
minimális műszaki követelményeiről és a forgalmazható árukról szóló
szabályzat alapján Saša Vučinić úr, Szabadka polgármestere 2010. 05. 21-
én határozatot hozott a gyümölcs- zöldség- és dinnye idényjellegű
árusításáról a 2010. június 1-je és 2010. 10. 31-e közötti időszakban. A
gyümölcs- zöldség- és dinnye idényjellegű árusítása Szabadka város
területén azokon a lokációkon lehetséges, amelyeket tartalmaz a piaci
asztalok, dinnyetárlók és árusítóhelyek elhelyezésének (U-191/2007)
szabadkai terve, s amely az idényjellegű termények, fenyőfák, télirevaló,
gyümölcs- és zöldségárusításra egyaránt vonatkozik. Egyes lokációkon,
amelyeken a korábbi határozatok alapján árusíthatták idényjellegű
terményeiket az érintettek, az idei évtől kezdődően már nem árusíthatók
ezek a termények. A városrendezési tervekkel illetve az egyes utcák
rendezési tervével összhangban egyszerűen fizikailag megoldhatatlan /és tilos/
például a dinnyetárlók elhelyezése, tilos a járművek megállása és veszteglése,
stb., így ezeket a lokációkat nem is öleli fel a már említett legújabb
határozat. A lokációk felszerelésével és a határozat végrehajtásával a
Szabadkai Piacok KKV-t bízták meg, az üzlethelyiségeken kívüli árusítás

minimális műszaki követelményeiről és a forgalmazható árukról szóló
szabályzattal összhangban. A piaci asztalok, dinnyetárlók és járművek
elhelyezésével és használatával kapcsolatos feladatok végrehajtását a
gyümölcs- zöldség- és dinnye idényjellegű árusításáról szóló határozat a
Szabadkai Piacok KKV-ra bízza. A határozat végrehajtását Szabadka város
Közigazgatási Hivatalának Felügyelőségi Szolgálata végzi.

A Szabadkai Piacok KKV ezúton is értesíti az érintett árusokat, hogy
bármilyen idényjellegű termék, termény, tehát a dinnye árusítása csak az
illetékes szervek által kijelölt lokációkon lehetséges, az árusítóhely
használatáról szerződést kell aláírniuk a Szabadka Piacok Kommunális
Közvállalattal, rendelkezniük kell az adott lokációra érvényes tervmásolattal,
az árusításra szolgáló gépjármű rendszámát tartalmazó, hitelesített lappal,
valamint az áru eredetét bizonyító iratokkal.  Mindezt a dokumentációt a
Felügyelőségi Szolgálat tagjainak a kérésére fel kell mutatniuk.  

Az érdekelt árusok a Szabadkai Piacok KKV-ban, a Đuro Đaković u.
23/I. szám alatt jelentkezhetnek, munkanapokon /hétfőtől péntekig/ 07,00
és 12,00 óra között. 

/A lapzárta napján a dinnyeárusításra kijelölt helyek többségét már
kibérelték./

Kisebb hozamok
A hosszantartó csapadékos és hideg időjárás nem kedvezett a

termelőknek, és a gondokat csak tetézte, hogy a lapályos, belvizes
területeket ellepte a víz, s a vetemények, termények egy része
menthetetlenül tönkrement. Különösen a gumós növények illetve a
káposztafélék esetében okozott komoly károkat a csapadékos időjárás
illetve a belvíz, hiszen egyes vajdasági adatok szerint az utóbbi 20 évben
nem esett ennyi eső, belvíz jelentkezett olyan területeken is, amelyeken
korábban soha, vagy csak elvétve illetve rövid időre. /A Szerbiai
Hidrometeorológiai Intézet adatai szerint csak májusban Palicson 156,

Zombor környékén 195, Nagykikinda térségében pedig 191 mm
csapadék esett – korábban évente 550-600 mm volt az átlagos évi
csapadékmennyiség. Az adatok szerint május közepén a hőmérséklet
csúcsértéke majdnem 5 fokkal volt alacsonyabb a sokévi átlagnál, s a
havi átlaghőmérséklet is 2,5 Celsius-fokkal volt alacsonyabb./ A
gyümölcstermelőket sem kímélte az időjárás, hiszen nem csak késve érik,
ért be a meggy vagy a cseresznye illetve a málna, de a hozamok is 15-
30 százalékkal kisebbek a sokévi átlagnál.

Piaci körsétánk során nem egy termelő panaszolta, hogy a víz illetve
a nedvesség miatt a káposztafejek belseje penészes, de szinte mindenütt

gondot okoztak a különböző növényi betegségek. A májusi gyümölcsök
júniusban értek be és a kevés napsütés következtében kevésbé ízletesek. 

Jelenleg a piacokon illetve a kijelölt helyeken behozatali görögdinnyét
árulnak, amely ízletes, édes, de bizony alig van keletje – az árusok sem
tudják, hogy esetleg a magas ár /kilónként 50-60 dinár/ miatt kevesebb
a vásárló, vagy a dinnyekedvelők nem bíznak a minőségben, de azt is
lehetségesnek tartják, hogy az embereknek nincs pénzük arra, hogy 5-
600 dinárt adjanak egy közepes méretű dinnyéért. Emiatt aztán a
piacokon szeletre is kapható görögdinnye, de a teherautóról árusító
dinnyések ezt nem tehetik meg, hiszen bizonytalan, hogy a fennmaradt
szeleteket később el tudják-e adni, ha nem, akkor nem marad más hátra,
mint egyszerűen eldobni.

A dinnyeárusokkal beszélgetve megtudtuk azt is, hogy jó ideig még
behozatali görögdinnyét eszünk-veszünk, mivel a hazai termés érése
késik, talán július utolsó harmadára érik be, és egyelőre nehéz
megbecsülni azt is, hogy milyen lesz majd a minősége.

Június közepén alig van sárgabarack a piacokon
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Komoly kártevő, amely befúrja magát a zöldbab és a szója hüvelyébe,
a paprika és a paradicsom termésébe, a napraforgófejbe, /különösen az
étkezési/ kukorica csövébe, mivel ezáltal elkerülheti, hogy kapcsolatba
kerüljön a kontakt rovarölő szerekkel, más szerek viszont nem
használhatók az élelmezés-egészségügyi határidők miatt. 

Vándorló faj, amely általában tavasszal érkezik a mediterrán
térségekből Közép-Európába, átrepülve Szerbia felett. A melegebb
éghajlatot kedvelő kártevő nálunk is általában a nagyon meleg nyári
időszakban jelentkezik.

Polifág /tehát mindenféle
táplálékot fogyaszt/, fel-
számolása pedig nagyon nehéz,
mivel a lepkék, a peték és a
lárvák más-más években más-
más időszakokban
jelentkeznek.

A lepkék nektárral
táplálkoznak, így a petéket is
általában a virágok közelében,
illetve a termésre rakják. Mivel
a zöldségfélék folyamatosan
virágoznak, ideális feltételek
alakulnak ki a felnőtt egyedek
táplálkozásához, a hernyók
támadásához.

A lepkék legnagyobb
számban augusztus első
harmadában jelentkeznek,
azzal, hogy a legtöbb petét
augusztus 22-23-a táján rakják
le. 

A kárt a hernyók okozzák,
amelyek befúrják magukat a
termésbe, megfertőzik őket, a károsított helyeken pedig rothadás
kezdődik és a termés teljes pusztulását eredményezik. A fokozottabb
támadás során a termésnek akár az 50 százaléka is károsodhat.

A kukorica bagolylepkéjének általában egy generációja fejlődik ki,
amely a kukoricaszárban telel át hernyó formájában. Az első lepkék június
közepén jelennek meg. A felnőtt rovarok éjszaka repülnek, a petéket a
levélzet hónaljában rakják le, ahol a hernyók a leglágyabb szövetekkel
táplálkoznak. A hernyók harmadik átváltozása után befúrják magukat
a szárba és a csőbe, amelyen a kártétel helyén később elkezdődik a
rothadás, amely az így megtámadott kukoricát fogyasztó állatoknál akár
mérgezést is előidézhet.

A kártevőt olyan vegyszerrel lehet kiirtani, amelynek a kezdeti
méreghatása rendkívül magas, ugyanakkor nem szívódhat fel a termésbe,
kedvező öko-toxikológiai tulajdonsággal kell rendelkezniük, és különösen
fontos a rövid élelmezés-egészségügyi várakozási idejük.

A Fastac, a Karate Zeon és a Decis szabály szerint kontakt szerként
és a kártevő emésztőrendszerébe bekerülve egyaránt hatnak.  Magas a

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal

tudatja, hogy bérlőnk

CSÁSZÁR ERZSÉBET
(1945–2010)

életének 65. esztendejében
elhunyt.

Nyugodjon békében!

GYAPOTTOK-BAGOLYLEPKE
kezdeti méreghatásuk, a vízben kevésbé oldódnak, nem jutnak be a
növényi szövetekbe, és kedvezőek az öko-toxikológiai tulajdonságaik.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idejük zöldségféléknél 14 nap, vagyis
a veteményeknél addig használhatók, amíg nem fejlődött ki a termés illetve
az technológiailag éretlen. 

Az Avaunt ugyancsak eredményesen használható a gyapottok-
bagolylepke felszámolására.  Ahhoz azonban be kell jutnia a hernyó
tápcsatornájába. A hernyó a rovarölő szer elfogyasztását követően leáll

a táplálkozással és 1-3 napon
belül elpusztul.  Kitűnő
tulajdonságokkal rendelkezik,
hiszen a paprika esetében
csupán három nap az
é le lmezés-egészségügyi
várakozási ideje. A
bagolylepke elleni biológiai
hatékonyságát 10 napig is
megtartja, s mivel a
bagolylepke két-három hó-
napon keresztül van jelen,
alternatívaként piretroidokkal
használható.

A Rianol egy olyan
készítmény, amely még nincs
törzskönyveztetve, csak a
tápcsatornán keresztül hat, a
hernyók pusztulásához három
napra van szükség, azzal, hogy
miután a szer bejut a hernyó
szervezetébe, az nem
táplálkozik tovább.

A Match és a Dimilin a
lárvákra hatnak, meg-

akadályozva a vedlésüket, ami ugyancsak a pusztulásukhoz vezet.
Tehát, ha a hernyó tápcsatornájába kerül a szer, a pusztulás csak az első
vedléskor következik be, ami a termés károsodásához vezethet, hiszen
a hernyók a vedlésig táplálkoznak.

A szervesfoszfor-készítmények kedvező toxikológiai tulajdonságokkal
rendelkeznek, többnyire a csemegekukorica bagolylepke elleni
védelmében használják.

A gyapottok-bagolylepke elleni eredményes védekezéshez szükség
van a lepkék, peték, hernyók megfigyelésére, a védekezés módját,
időpontját pedig a rovarölő-szer hatásmechanizmusával összhangban
kell megválasztani.   A rovarölő-szert mindig a termesztett növény és a
termés érettségi fázisától függően kell megválasztani.

A gyapottok-bagolylepke nagy károkat képes okozni, ezért a
konyhakerti és a szántóföldi növénytermesztésben azonnal meg kell
kezdeni a védekezést, amint megjelennek az első lepkék.

Dr. Andrija Peić, agronómus



Vicc vicc hátánHOROSZKÓP JÚLIUSRA
A júliusi csillagjegy – a barátság szemszögéből

Mire számíthatsz, ha a barátod  - a gondoskodó RÁK
Mély érzésű és időnként határozatlan, óvatosan áll hozzá  a kapcsolatteremtéshez. Barátsága
értékes, mert rendkívül gondoskodó. Mindig mellettünk áll. Inkább te kezdeményezz, mert
ő szívesebben követ, mint vezet. Gyakran dicsérd.
KOS: Előnyös ajánlatot kapsz, de ne mondj rá azonnal igent. Ha komolyan gondolták, úgyis
megismétlik a felkérést. Ebben a hónapban kiadásod lesz, ezért kiegyenlítésképpen többet
is kellene keresned. A sikerhez néha tényleg kell anyagi ráfordítás is. Fontos, hogy sikeres
embernek érezd magad. Családodban, szerelmi életedben, a környezeteddel minden
rendben van.
BIKA: Ne dönts első felindulásból, és ne feledd, hogy a harag nagyon rossz tanácsadó! Ha mégis
így cselekszel, annak anyagi következményei lehetnek a jövőben.Ha most utaznál külföldre,
jól nézd meg, hogy melyek azok a szolgáltatások, amelyekért fizetsz. Szerződéskötésre is
alkalmas a hét. A szerelmed, azonban egzisztenciális problémákkal küzd, amit titkolni próbál
előled.
IKREK: Új szerelem a láthatáron! Magad is meglepődsz, hogy ezúttal mennyire simán megy
minden. Az egyetlen fontos dolog: tanuld meg elfogadni magad! Csak akkor szeret majd igazán
valaki, ha előtte megszereted magad. Légy optimista, és hidd el, hogy mindenki elfogadható
és szerethető! Most azonban, jobban teszed, ha messzire elkerülöd a túlzott kockázattal járó
pénzügyi manővereket. 
RÁK: Hatalmi harcokba bonyolódhatsz, amelyek azonban sok mindent megvilágítanak előtted.
Úgy érzed, hogy végéhez közeledik egy nehéz időszak a karrieredben. Sok mindenen
szeretnél változtatni, ám fontos, hogy mindent alaposan gondolj meg, mielőtt lépsz.
Váratlan és komoly ajánlatot kapsz, ami első hallásra szinte megdöbbent. Nem számítottál
ilyen hirtelen változásra, de boldoggá tesz. 
OROSZLÁN: Apróbb bosszúságok keseríthetik meg napjaid, amennyiben nem próbálsz meg
védekezni ez ellen. Valamilyen módon talán ke ményebben, az eddiginél egyértelműbben közlöd
másokkal, hogy téged mi értékel és mi nem. Jó üzleteket készíthetsz most elő, amelyekre később
már csak szerződést kell kötni. Tedd világossá az álláspontjaidat, amikor másokkal tárgyalsz.
Ne félj a változástól!
SZŰZ: Munkád nagymértékben össze függ a kommunikációval, írás, beszéd, komputer, tévé,
újság stb. Rokonok, testvérek, a szomszédok vagy a közvetlen környezet alig várja, hogy besegíts
az ő pénzügyeik rendezésébe, és ez ügyből eredően akár sokat utazhatsz is ebben a
hónapban. Egyik baráti kapcsolatod tisztázatlan, beszélgess el vele. Komoly érzelmeket táplálsz
szerelmed iránt.
MÉRLEG: Akárhol vagy, ott jó hangulat, vidámság kerekedik. Azonban valaki, aki mindig is
kedvelte a másokra átragadó jókedvedet, most éppen ezt a tulajdonságod kifogásolhatja. Sőt,
mit több, áskálódni kezdhet ellened. Ettől elillan a kedélyességed, ám hamar túlteszed magad
a dolgon. Légy barátságos mindenkivel, főleg a szomszédjaiddal. Segíts nekik, hiszen, a jó
szomszéd áldás, és a köszönet sem marad el. 
SKORPIÓ: Júliusban nagyobb figyelmet igényel majd a család, próbáld úgy szervezni az életed,
hogy több időt tölthessetek együtt. Ez az időszak nem kedvez a flörtölésnek, a könnyed
kalandozásnak, most sokkal inkább a hűséges, szerető társ szerepét szánták neked a
csillagok. A barátaidhoz fűződő viszonyod is áttekintheted. Másokkal jót tenni nagyszerű érzés
- ennek megtapasztalására rengeteg alkalmad lesz mostanában.  
NYILAS: Jelentős anyagi döntéseket kell hoznod, jól gondold át a terveidet és lehetőségeidet!
A hónap első két hetében inkább megy a pénz, de a hónap második felétől könnyebb lesz a
helyzet, fordul a kocka. Gyakran tapasztalhatsz akadályokat, de belső gátlásokat is. Karrierrel
kapcsolatos döntéseidet a hónap harmadik felében hozd meg. Egészséged általában stabil,
de érdemes kerülni a stresszt.
BAK: Mindenáron sikert szeretnél elérni, főleg azért, hogy ezzel elnyerd egy szeretett személy
megbecsülé sét Ez nemes cél, azonban kevés a sikerhez. Ha csupán csak másért teszed, inkább
ne tedd. Ne csak a munkasikerekkel próbálj hatni a kisze melt személyre. A hónap utolsó hetében
egy kisebb, de mégis fontos kérdésben kell majd döntened.  Ha kell, akár kérj tanácsot. Lehet,
hogy később még jobb lehetőséggel találkozol.
VÍZÖNTŐ: A hónap első fele – még számodra is meglepő módon – kissé döcögősre
sikerülhet, nem túl sok, de jelentősebb probléma keserítheti mindennapjaidat. De légy kitartó,
mert 8-át követően igazán mozgalmas és egyre pozitívabb napok állnak előtted. Légy egy
kicsit lazább, különösen, ha érdekes találkozások lehetősége villan fel.  Mondj búcsút azoknak
a ba rátságoknak, amelyeket nem élvezel maradéktalanul.
HALAK: Jó tulajdonságod, hogy mindig nap rakész vagy a legfrissebb üzleti és kultu rális
eseményekkel vagy áramlatok kal kapcsolatban. Mindenféle me rész tervekkel hozakodsz elő,
hogy kihasználd a na pi eseményeket és akkor vagy elégedett, ha próbára tetted újító ötletedet.
Újító buzgalmad a szexben is gyakorold. Néhány éve nem éreztél már ennyi energiát, mint
ezekben a napokban. Felkészültél a kihívásra?

Braun Mária

A gyerekeket arról kérdi a tanárnő, mivel foglalkozik a
papájuk.
- Az én apám ügyvéd! - mondja az első kisgyerek.
- Az én apám orvos, embereket gyógyít! - mondja a második.
- Az én apám meghalt - mondja Pistike.
- Ezt sajnálattal hallom - mondja a tanárnő - és mit csinált,
mielőtt meghalt volna?
- Először elvörösödött, aztán elkékült, majd összeesett a
szőnyegen...

***
Apuka nyakába veszi kislányát. Amikor azonban a gyerek
már jó ideje az apja haját húzogatja, az rászól:
- Kislányom, hagyd már abba, fáj, ha húzod a hajam.
Mire a gyerek duzzogva:
- Jó, akkor nem is keresem tovább a rágógumimat. 

***
A vadász az erdőben megbotlik egy kiálló gyökérben, és
véletlenül férfiasságon lövi magát a sörétes puskájával. Viszik
a kórházba, úgy-ahogy összefoltozzák. Műtét után az orvos
azt mondja:
- Itt egy barátom címe, délután keresse fel!
- Ő is orvos?
- Nem, furulyaművész, megmutatja magának, hogy hogyan
rakja az ujjait, hogy ne pisilje össze magát...

***
- Pistike, mondd meg, mi történt 1802-ben!
- Akkor született Kossuth Lajos.
- Nagyon jó.
- És 1805-ben?
- Akkor lett hároméves.

***
Az idős lord meséli a vadászélményeit:
- Fiatal koromban két szenvedélyem volt: a vadászat és a nők.
- És mire vadásztál?
- Hát nőkre. 

***
Két vadász cserkészik az erdőben, s egyszer csak elszáll a fejük
felett egy sárkányrepülő. Egyikük villámgyorsan vállához
emeli a fegyverét, céloz és tüzel.
- Milyen madár volt ez, komám? - kérdi a társa.
- Fogalmam sincs róla. De az biztos, hogy az embert
azonnal elengedte.

***
A kormány az a testület, ami mindig megtartja, amit ígér.
Ha pénzt ígér, azt is megtartja. Magának.

***
Megy a nyuszika és a medve az erdőben, a nyuszika egy tóhoz
ért, a róka meg egy kicsit a villanyszereléshez.

***
- Miért van hátul a mókus farka? - Mert elől a mókus van.
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