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SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A VÁSÁRRÓL
ság szabadkai főkonzuljának, akik többek között a jelentő-
sebb magyar jelenlét előmozdításában nyújtottak és nyúj-
tanak hathatós támogatást.

Slobodan Vojinović, a kamara elnöke elmondta,
hogy a tartomány és a vajdasági gazdasági kamarák együtt-
működése keretében kijelölték azokat a régiókat, amelyek
a vásárok illetve egyéb gazdasági jellegű rendezvények ré-
vén az adott térségre leginkább jellemző ágazatokat mutatják
be. Szabadkára a mezőgazdaság és az élelmiszeripari termelés
a jellemző, ezért a IV. Nemzetközi és Regionális Gazdasá-
gi Vásár is ezt a témakört öleli fel.

Edelényi István, a kamara titkára kiemelte, hogy ide-
jekorán felvették a kapcsolatokat mind a vajdasági, mind pe-
dig a külföldi gazdasági kamarákkal, amelyekkel a Körze-
ti Gazdasági kamara együttműködik, s már most bizonyosra
vehető, hogy Magyarországról három megyei kamara kép-
viselteti magát, illetve már most biztosra vehető, hogy Győr-
ből és környékéről egy autóbusznyi gazdasági szakember,
vállalkozó érkezik majd a vásárra. Ugyancsak jelen lesznek
a vásáron a horvátországi Eszék város gazdasági kamarájának
képviselői, a boszniai Szerb Köztársaságból, Banja Lukáról
pedig az ottani gazdasági kamara mellett kiállítók is be-
mutatkoznak majd. A kamara igyekszik a szakmai progra-
mokhoz is hozzájárulni, így augusztus 26-án a városháza
dísztermében a gabona vetésével kapcsolatos problémákat
veszik górcső alá neves szakemberek részvételével.

Kuktin Szinisa, a V-land képviseletében kiemelte,
hogy a vásárt az idén Magyarországon ugyan nem sorolták

Folytatás a 3. oldalon

A IV. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárról tar-
tottak sajtótájékoztatót a legilletékesebbek: Bodrogi Béla,
a Szabadkai Piacok KKV igazgatója, Slobodan Vojinović,
a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara elnöke, Karai Lász-
ló, a városi tanács gazdasági ügyekkel megbízott tagja, Ede-
lényi István, a Körzeti Gazdasági Kamara titkára, Pálfi Ani-
kó, a DEEF Kft. ügyvezetője valamint Kuktin Szinisa, a V-
land képviselője.

Az önkormányzat sajtóközpontjában megtartott tájé-
koztató iránt igen nagy érdeklődés nyilvánult meg, ami ért-
hető, hiszen ez a rendezvény mind nagyobb hírnévnek örvend,
a szervezők pedig szeretnék, ha az idei vásár minden koráb-
binál eredményesebb, látványosabb és látogatottabb lenne.

- Az előkészületekkel jól haladunk, a partnerszerveze-
teket idejekorán tájékoztattuk a rendezvény időpontjáról,
amely ezúttal a hétvégét is felöleli. vagyis az idei vásárt 2010.
augusztus 26-a és 29-e között rendezzük meg a sugárúti
Sportcsarnokban, vállalatunk már kiírta a szükséges köz-
beszerzési eljárásokat, a helyfoglalás folyamatos és már most
szinte bizonyos, hogy telt házunk lesz. Sajnos a Sportcsar-
nok kapacitásai korlátozottak, vagyis mintegy 1.800 négy-
zetméternyi zárt kiállítói területet tudunk biztosítani az ér-
deklődők számára, valamint a Sportcsarnok körüli nyitott
teret. Igyekszünk gazdag szakmai programot összeállítani,
de szeretnénk, ha a vásárt a tavalyinál többen tekintenék meg
– mondotta a sajtótájékoztatón Bodrogi Béla, a Szabad-
kai Piacok KKV igazgatója, aki köszönetet mondott a sza-
badkai önkormányzatnak, a tartományi Gazdasági és Tu-
risztikai Titkárságnak valamint a Körzeti gazdasági Ka-
marának a vásár megszervezéséhez nyújtott támogatásért,
továbbá Varga Imrének, a Magyar Köztársaság belgrádi
nagykövetének és Korsós Tamásnak, a Magyar Köztársa-

A sajtótájékoztató résztvevői

Slobodan Vojinović és Bodrogi Béla
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Zöldségfélék
Bab 70-110 din/kg
Burgonya 25-30 din/kg
Cékla 100 din/kg
Csípős paprika 5-20 din/db
Cs. kukorica 10-20 din/db
Ezüsthagyma 50 din/kg
Fiatal tök 10-30 din/db
Fokhagyma 300 din/kg
Káposzta 35-40 din/kg
Karalábé 30-50 din/db
Karfiol 150 din/kg
Lencse 250 din/kg
Mángold 80 din/csomó
Padlizsán 200 din/kg
Paprika 10-30 din/db
Paradicsom 70-110 din/kg
Paraj 120-150 din/kg
Petrezselyem 20-60 din/cs.
Sárgarépa 20-30 din/cs.
Uborka 40-60 din/kg
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Zeller 40-50 din/db
Zöld saláta 15-25 din/fej
Zöldbab 60-100 din/kg

Gyömölcs
Alma 30-80 din/kg
Aszalt szilva 250-400 din/kg
Egres 300 din/kg
Görögdinnye 40 din/kg
Málna 400 din/kg 
Nektarin 40-80 din/kg
Őszibarack 40-100 din/kg

Sárgabarack 40-120 din/kg
Sárgadinnye 40-80 din/kg
Szilva 40-100 din/kg

Déligyümölcs
Banán 100 din/kg
Citrom 180-200 din/kg
Grapefruit 150 din/kg
Kivi 180 din/kg
Narancs 100-130 din/kg

Hús és húskészítmények
Baromfihús –
darált 300 din/kg
Baromfihús 180 din/kg
Baromfikolbász 350-450 din/kg
Csirke mellehúsa cs/n.

350-390 din/kg
Csirke szárny 160-180 din/kg
Csirkecomb 230-260 din/kg
Csirkehát 80-90 din/kg
Csirkemáj 310-350 din/kg
Csirkezúza 210-280 din/kg
Gyöngyös 500-550 din/db
Kacsahús 350 din/kg
Nyúlhús 330-350 din/kg
Pulyka mellehúsa 550 din/kg
Pulykacomb 450 din/kg
Pulykahát 180 din/kg
Pulykahús 360 din/kg
Pulykaszárny 300 din/kg

Hal
Adriai durbincs 110 din/kg

Amur 220 din/kg
Busa 179 din/kg
Csuka 295 din/kg
Harcsa 480 din/kg
Hekk 239 din/kg
Kalmárhal 270-320 din/kg
Kárász 120 din/kg
Makrahal 185 din/kg
Pisztráng 340 din/kg
Ponty 250-260 din/kg
Süllő 580 din/kg

Tejtermékek
Birkatarhó 140-160 din/l
Gyengetúró 200-260 din/kg
Öml. 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 600 din/kg
Fűszerpaprika 700-900 din/kg
Gomba 140-800 din/kg
Kalácsok 500 din/kg
Mák 400 din/kg
Mandulabél 800 din/kg
Mazsola 350-450 din/kg
Méz 300-400 din/kg
Mogyoróbél 900 din/kg
Pisztácia 1.500 din/kg

Rétestészta 170 din/kg
Tésztafélék 180-360 din/kg
Tojás 5-10 din/db

Virágok
Cserepes virág

100-1.500 din/db.
Gerbera 50-80 din/szál
Kardvirád 15-50 din/szál
Liliom 100-200 din/szál
Margaréta 100 din/szál
Rózsa 30-100 din/szál
Szegfű 50 din/szál
Vegyes csokor 50 dinártól
Virágpalánta 15-150 din/db

Jószágtakarmány
Árpa 12-16 din/kg
Búza 15-18 din/kg
Hereszéna 150-200 din/bála
Köles 20-50 din/kg
Kukorica 16-20 din/kg
Muhar 80 din/kg
Napraforgó 25-50 din/l
Proteincirok 20 din/kg
Rozsbúza 15-16 din/kg
Szalma 100 din/bála
Széna 150 din/bála
Szója 50 din/kg
Zab 40 din/kg

/Júl. 16-i árak/

Piaci árak

MEGEMLÉKEZÉSÜL

A Szabadkai Piacok KKV 
fájdalommal tudatja, hogy

SSTTIIPPIIĆĆ  PPIIRROOSSKKAA
((SSZZÜÜLL..  BBAALLÁÁZZSS))
((11995588––22001100))

életének 53. esztendejében elhunyt.
Nyugodjon békében!
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be az A-kategóriás vásárok közé, de pályázat útján sikerült
biztosítani a szükséges anyagiakat, így a IV. Nemzetközi és
Regionális Gazdasági Vásáron a Nemzeti fejlesztési és

gazdasági minisztériumnak, illetve az ITD Hungary-nek kö-
szönhetően 250 négyzetméteren mintegy 30 magyarorszá-
gi cég mutatkozik be. Ugyanakkor bizonyos vállalkozói ré-
teg érdekelt a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elmélyítésében,
így a vásár ideje alatt várhatóan számos kétoldalú tárgya-
lásra kerül sor.

Pálfi Anikó, a szegedi DEEF Kft. /Dél-Európai
Együttműködések Fejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft./ képviselője a kölcsönös promóciós tevé-
kenységet helyezte előtérbe, amelynek keretében a Zen-
tai Gazdakörrel és Szabadka Község Parasztjainak Egye-
sületével egy 15 hónapos programot indítanak. Ez felö-
leli a magyarországi cégek, termelők szabadkai vásáron
való megjelenését, a jövő év áprilisában illetve májusában
pedig vajdasági termelők, kézművesek, iparosok, vállal-
kozók mutatkoznak majd be a hódmezővásárhelyi Alföldi
Állattenyésztési és Mezőgazda Napokon illetve a Szeged
Napja ünnepségsorozat keretében elsősorban állatte-
nyésztők megjelenését szeretnék elősegíteni, annál is in-
kább, mivel a Kft. feladatának tekinti a határ menti gaz-
dasági, kereskedelmi és kulturális kapcsolatok erősítését,
partnerségek szervezését a magyar-szerb-román határ
menti térségben.

A SZABADKAI PIACOK KKV 10 SIKERES ÉVE
címmel kétnyelvű alkalmi kiadványt jelentet meg a piaci köz-
vállalat. Tíz évvel ezelőtt, 2000. szeptember 26-án hozott dön-
tést a helyi önkormányzat a Szabadkai Piacok Kommunális
Közvállalat megalapításáról s az azóta eltelt időszak legfon-
tosabb állomásait tekinti át a szerény méretű könyv. Meg-
szólalnak a vállalat, a helyi önkormányzat egykori és jelenle-
gi vezetői, a közvállalat igazgató bizottságának első és jelen-
legi elnöke. A kiadvány tartalmazza majd a cég alapító és je-
lenlegi tagjainak a névsorát, az igazgató bizottságok illetve a
felügyelő bizottságok összetételét az elmúlt 10 évben, az
egyes piacokkal kapcsolatos alapvető információkat, illetve az
elmúlt időszakban kifejtett sokoldalú tevékenység legfonto-
sabb adatait.
Minden bizonnyal érdeklődésre tart majd számot a történe-
ti áttekintés, amely különböző forrásokból származó adatok,
dokumentumok segítségével mutatja be a piacok, vásárok fej-
lődését az elmúlt közel 300 évben, a szabadkai Városi Múze-
umnak köszönhetően pedig néhány városközpontban készült
régi fénykép, képeslap is
felvillantja a régi piacok
hangulatát. Többek kö-
zött megtudhatjuk azt
is, hogy hol működtek
piacok a városban, egy
1906-ból származó ár-
jegyzék pedig azt bi-
zonyítja, hogy a pia-
cozóknak, vásározók-
nak már akkor is a
Vásári vám-díj sza-
bályzat alapján fizet-
niük kellett. S ez alól
nem volt kivétel, hi-
szen „A vásártéren
fizetendő (...) Min-
den árucikkért, me-
lyet gyalogosok ko-
sárban, zsákban,
vagy talicskán a vá-
sárra hoznak,
amint azzal meg-
telepednek 4 fil-
lér.”
A jubileumi kiadványban természetesen szó lesz a közválla-
lat távlati terveiről, a tervezett fedett piaccsarnokról, a cég szer-
biai és nemzetközi kapcsolatairól – vagyis röviden mindarról,
ami a közvállalatban, közvállalattal történt egy nem túlságo-
san hosszú, ám mégis eseménydús, gondoktól sem mentes idő-
szakban. A kiadvány tartalmaz egy rövid horvát illetve angol
nyelvű összefoglalót is.

Folytatás az 1. oldalról

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

Edelényi István az kamarai együttműködést ismerteti
A vásári vám-dij szabályzat 1906-ból
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SIKERES PROFILVÁLTÁS
Ha valakinek a Tejpiacon azt a nevet mondjuk: Balažević Jelena, so-

kan csak rázzák a fejüket, pedig ő már lassan harmincöt éve jelen van ezen
a piacon. De ha azt mondjuk, a „kávés Ilonka”, mindenki számára egyér-
telművé válik, kiről is van szó. Pedig nem mindig volt így, hiszen gölön-
csérből lett „kávéssá”, mégpedig 20 éve már, az övé a Winklerbrand Kávé
Szalon, amelynek tulajdonosa és munkása, egyszóval mindenese.

- Ezt az üzlethelyiséget 20 éve béreljük. Annak idején az első szabadkai
kávépörkölő egyike voltunk, s amint megalapítottuk a céget, rögtön ki-
béreltünk egy üzlethelyiséget a Tejpiacon, s azóta itt dolgozom. De a Tej-
piacon már előtte is ismertek, hiszen tizenöt éven keresztül gölöncsér-
ként dolgoztam, majd váltottam. De csak szakmát, piacot nem. Volt egy
idő, amikor én besegítettem a férjem vállalkozásában, ő meg nekem se-
gített, de aztán felszámoltam a gölöncsér műhelyt, eladtam a gépeket, be-
rendezéseket, és teljesen átálltunk a kávépörkölésre. Sikerült megma-
radnunk, fennmaradnunk, pedig ez alatt a 20 év alatt voltak nehéz id-
őszakok is.

- Kemény munkára, folyamatos odafigyelésre volt, van szükség, hi-
szen mi olyan árut forgalmazunk, amely mögött ott kell állnunk. Ez te-
hát azt jelenti, hogy jó minőségű nyersanyagot kell beszerezni. Ez elég ne-
héz, de számunkra mégsem okoz gondot, hiszen 15 éve ugyanattól vá-
sároljuk a nyersanyagot, kialakult köztünk egy kölcsönös bizalom, azon-
ban mégis oda kell figyelni, hogy a végtermék jó legyen, hogy a vásárlók
meg legyenek elégedve. Amikor belevágtunk, tudtuk, hogy sok munká-
val jár majd, hiszen nem a kávét nem csak meg kell pörkölni, méghozzá
jó minőségben, hanem azt el is kell adni, tehát ide kell állni a pult mögé,
méghozzá korán reggel, mert nagyon sok árus nálam issza meg az azna-
pi első kávéját, aztán itt lenni egész nap, mindenkihez kedvesnek kell len-
ni, mindenkit előzékenyen kiszolgálni, türelmesnek lenni hozzájuk.
Ami nagyon nehéz, hiszen mindenki idehozza a gondját, baját, nem csak
kávéra fordulnak be sokan, hanem egy-egy jó szóért, egy-egy mosolyért,
ami azért egész nap eléggé fárasztó, hiszen mindenkit meg kell hallgat-
ni, mindenkire oda kell figyelni.

Meg kellett tanulni a gondokat, bajokat itt kell hagyni az üzletben.
Vagyis nézni és nem látni, hallgatni és nem hallani... Meg bírni a mun-
kakörülményeket, hiszen ilyenkor nyáron rettenetesen meleg van, de
egyszer majd talán ezen a téren is lesznek változások, kapunk tetőt, ven-
tillációt. Ennyi idő után már szinte minden vendéget megismertem, tu-
dom, hogy milyen kávét szeret, hogyan issza, ha elvitelre kéri, azt is tu-
dom, hogy hányat fog rendelni, a húsz év az mégiscsak húsz év. Sok az
állandó bérlő, mindenkire egyformán kell odafigyelni. Ezt pedig csak
úgy lehet csinálni, ha az ember odafigyel a munkájára, ha szereti azt, amit
csinál.

A Winklerbrand Kávészalon - remélem - még sokáig áll majd a vásárlók
rendelkezésére az év szinte minden egyes napján, akár esik, akár fúj.

BEMUTATJUK...
a Margit házaspárt, Gábort és Évát, akik 2008-ban egy, 2009-ben pe-

dig még egy asztalt vettek bérbe a Tejpiac gyümölcspiaci részén.
- Az egyik asztalt én, a másikat a férjem bérli, viszont a munka közös, hi-

szen igazából mi egy családi vállalkozást képviselünk a piacon. A szülőkkel
és a legszűkebb rokonokkal együtt dolgozunk, gazdálkodunk egy másfél hol-
das területen, amely saját tulajdonban van. Ahogy mondani szoktuk, az alap-
tevékenységünk árvácska termesztése, amikor viszont befejeződik a virágszezon,
rátérünk a konyhakerti veteményekre, elsősorban zöldbabot, borsót, para-
dicsomot, egyebeket termesztünk. De ez nem minden, hiszen a család má-
sik része gyümölcsészettel foglalkozik, s az általuk megtermelt gyümölcsöt is
mi árusítjuk, jelenleg sárgabarackot és szilvát, illetve almát kínálunk a vá-
sárlóknak. Ez tehát azt jelenti, hogy együtt dolgozunk, mindenki egyformán
kiveszi a részét a munkából, s ennek megfelelően készül az elszámolás is: ezt
a vállalkozást csak úgy lehet működtetni, ahogy az mindenkinek megfelel, te-
hát mindenkinek elégedettnek kell lennie az eredményekkel is. 

- Mi a gondokra mindenesetre másként tekintünk. Az ember egy-egy
vállalkozást – legyen az akár a legkisebb is – sohasem rövid időre tervez, vagy
ha igen, akkor nyilvánvalóan nem is számíthat komoly eredményekre. Mi
ezzel tisztában voltunk, amikor belekezdtünk, s azt is tudtuk, hogy manapság
a mezőgazdaságból hirtelen meggazdagodni nem lehet, viszont lehet fejlődni
s mi jelenleg a fejlődési szakaszban vagyunk, hiszen sok minden meg kell
tanulnunk a különböző növények termesztéséről, a gazdálkodásról, arról,
hogy hogyan lehet a lehető legkisebb ráfordítással jó minőségű árut előál-
lítani. Ebben természetesen a szülők felhalmozott tudására alapozunk el-
sősorban, de figyelemmel kell lennünk a korszerű irányzatokra, megoldá-
sokra, technológiákra is. Mert hiszen a tapasztalatok azt mutatják, hogy csa-
kis jó minőségű áruval érdemes piacozni, a minőséget a vásárlók igénylik,
és keresik, még akkor is, ha esetleg manapság az emberek vásárlóereje nincs
olyan szinten, mint amilyet mi szeretnénk. Vagyis, most inkább ne men-
jünk abba bele, hogy mi fizetődik ki és mi nem, hiszen jelenleg válság van,
és most nem is számítunk arra, hogy sok pénzt ki tudunk venni a vállal-
kozásból. Most be kell fektetni, azért, hogy egyszer talán jó, vagy jobb le-
gyen. Merni kell kockáztatni, de mint mindent, ezt is csak mértékkel sza-
bad. Viszont dolgozni sokat kell, gyakran mondogatjuk, hogy talán ha a nap
48 órából állna, még az is kevés lenne mindenre. 

Margiték melyik oldalon állnak abban a vitában, hogy vegyszer vagy sem?
- Valahol a középutat kell megkeresni és megtalálni, hiszen ma már

el sem lehet képzelni a termelést vegyszerek nélkül, de ezeket is csak mód-
jával szabad használni, ésszerűen kell alkalmazni a vegyszereket, hiszen
azért mégis a minőség az elsődleges, ehhez hozzátartozik az is, hogy a ter-
mékek egészségesek, jó minőségűek kell, hogy legyenek, különben a ter-
mék eladhatatlan. A vásárlót nem szabad semmilyen formában sem be-
csapni, sem a mérésnél, sem a minőséggel, mert a vásárlót csak egyszer
lehet becsapni. A következő alkalommal már másnál fog vásárolni, már-
pedig mi azt szeretnénk elérni, hogy minél több állandó vásárlónk legyen,
hiszen csak akkor tudunk a piacon meg- és fennmaradni.

Azt mondhatom, hogy a gondok ellenére egyelőre bejöttek a számí-
tásaink, hiszen tudtuk, hogy nem lesz könnyű, azt is tudtuk, hogy sok mun-
ka vár ránk, de ha összefog a család, akkor semmi sem nehéz.
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A paradicsom az egyik legfontosabb zöldségféle. Tartalmaz C
vitamint, karotint, B1, B2, D, K és PP vitaminokat. Az ásványi anya-
gok közül legtöbb benne a foszfor és a kálium, a nátrium, a kalci-
um, a magnézium és a vas.

Fertigáció: amikor a tápanyagokat vízben oldva juttatjuk a nö-
vényekhez.

A paradicsom a termőtalajból hektáronként 150 kg tiszta nit-
rogént, 200 kg foszfort és 140 kg káliumot vesz fel, ami hektáron-
ként mintegy 1.500 kg műtrágyát igényel.

A paradicsompalánták termesztésekor a növénynek nincsenek
nagy tápanyagigényei, amire pedig szüksége van, megtalálja az Or-
ganica pro supstrat TC.1 táptalajban, amely kiegyensúlyozott pH
értékekkel rendelkezik. A palántanevelés időszaka kb. négy hét, utá-
na következik a pikírozás /tűzdelés/ Organica pro supstrat TC.2 táp-
talajba, amely tartalmazza a palánta optimális fejlődéséhez szük-
séges tápanyagokat. Hét-tíz nappal a tűzdelés után ajánlott a le-
véltrágyázás Fitofert 10:40:10-zel 10 liter vízhez 30-50 gr szerrel,
amelyhez ugyancsak 10 literenként 20 ml FitoFert humisuper
10:5:10-et keverünk. Ezeknek a magas humin- és fulvinsav tartal-
ma, valamint a nyomelemek ideális megoldást jelentenek a para-
dicsom fejlődésének korai szakaszában. A magas foszfortartalom
elősegíti a növény gyökeresedését és ezáltal a hatékonyabb táp-
anyagfelvételét.

Ez a szer épp a gyökeresedés szakaszában teszi lehetővé a gyö-
kérzet erőteljes fejlődését még alacsonyabb hőmérsékleteken is. Ezt
a szert csöpögtetős rendszerrel is kijuttathatjuk, mégpedig 100 lite-
renként 100-150 gr felhasználásával. Ezzel a szerrel a tápanyagozást
a kiültetést követő öt-hét nap után kell elkezdeni, addig pedig azt ja-

vasoljuk, hogy a növény gyökérzete kisebb nedvességtartalmú talajban
legyen, hogy a gyökérzet a talaj mélyebb rétegeibe hatoljon. A fej-
lődés ezen szakaszában a növények számára szükséges bórt biztosí-
tani, mégpedig 2-3 alkalommal a FitoFert BorMaks 20 kijuttatásá-
val, mégpedig a víz 10 literjéhez 50 gr szert kell hozzáadni. Az intenzív
virágzáshoz az kell, hogy a növényi szövetekben elegendő mennyi-
ségű bór halmozódjon fel. A csöpögtetős rendszerrel történő tápanyag-
utánpótlást négynaponta kell végezni, ha pedig időközben is szük-
ség van a víz pótlására, akkor azt műtrágya nélküli vízzel tegyük.

A paradicsom növekedésének fenofázisában – amely a virág-
zásig tart – a növény erőteljesen fejlődik. A tápanyagozás terén a
legjobb eredményeket a 100 liter vízhez hozzáadott 100-120 gr Fi-
toFert kristal 19:19:19-cel érték el. Ahhez a trágyához /100 liter víz-
hez/ ajánlatos hozzáadni még 30 gr FitoFert MKP 0:52:34-et, va-
lamint 20 gr magnéziumszulfátot. Ez a kombináció biztosítja a pa-
radicsom teljes tápanyag-szükségletét a virágzási szakasz kezdeté-
ig. A felsorolt tápanyagok mellett minden 10 napban levéltrágya-
ként 10 liter vízben 70 gr FitoFert kalcium 15-öt oldjunk fel. Mi-
vel a kalcium tartalmú trágyák nem keverhetőek más műtrágyák-
kal, ajánlatos ezeket külön kijuttatni a növényekre.

A megtermékenyülés és a termésfejlődés szakaszában, tehát a vi-
rágzástól az érésig a FitoFert Kristal 24:6:10-es ásványi trágyát ajánljuk,
ebből 100 liter vízhez 90 grammot, a FitoFert MKP 0:52:34-ből 50 gram-
mot, magnéziumszulfátból pedig 20 grammot kell keverni. Az öntö-
zőrendszerrel a tápanyagozást minden 2-4 napban kell elvégezni.

Ha az öntözővíz kevés sót tartalmaz, annak pótlására FitoFert
19:19:19 használható, 100 liter vízhez 60 gramm szer hozzáadásával,
s ebbe még 50 gr magnéziumszulfátot kell keverni. A csöpögtetős rend-
szerrel a tápanyagozást ugyancsak 2-4 naponta kell elvégezni.

A paradicsom érési-szüretelési szakaszában nagyobb mennyi-
ségű káliumra van szükség, amit úgy biztosíthatunk, hogy 100 li-
ter vízhez 90 gramm FitoFert 4:1:40-et adagolunk.

A felsorolt trágyák a paradicsom számára kiegyensúlyozott táp-
anyag-utánpótlást biztosítanak, a növények szükségleteivel és a ter-
més tervezett mennyiségével összhangban.

Dr. Andrija Peić, agronómus

A paradicsom tápanyagozása fertigációval
– fejlődési szakaszonként –

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



Vicc vicc hátán HOROSZKÓP AUGUSZTUSRA
Az augusztusi csillagjegy – a barátság szemszögéből

Mire számíthatsz, ha a barátod: a nagylelkű OROSZLÁN

Szeret az érdeklődés középpontjában lenni. Akkor lehetsz a barátja (is), ha dicséred és meg-
adod neki a tiszteletet. Nemes és nagylelkű, de csak amíg meg nem bántják. Tévedéseit, saj-
nos, képtelen belátni.

KOS: Felkavaró volt a múlt hónap egy-két pillanata, de most már frissnek, kipihentnek ér-
zed magad.  Jól teszed, ha most nem fogsz bele kockázatos és fölösleges kalandokba.  Úgy
dönthetsz, hogy változtatsz az életeden. Arra gondolhatsz, hogy egyszerűbb lenne az élet-
ed, ha rendezni tudnád szerelmi ügyeid. Ezen a nyáron módod nyílik arra is, hogy komoly kap-
csolatokat teremts.

BIKA: Személyiséged kedvezőtlen hatások érik, egyszerre több oldalról is. Nem hagytak cser-
ben, nem csalódtál, mégis megrendül a bizalmad embertársaidban. Próbáld meg lazábban
kezelni az ügyet, ne törődj a mások ellenvéleményével. Ne hagyd, hogy befolyásoljanak a dön-
téseidben. Nehézségek gördülnek eléd, de szerencsére ki tudod várni a kedvező pillanatot.
Minden kényelmetlen helyzetből kivágod magad.

IKREK: A hónap eleje komoly problémákat okozhat neked a kommunikáció terén. Nemcsak
most kialakuló kapcsolatoknál, hanem már meglévők esetében is félreértések, viták, konf-
liktusok fűszerezhetik és nehezíthetik meg életedet. Épp ezért ne erőltesd, hogy megértse-
nek, hogy figyeljenek rád. Hagyd, hogy elmúljanak ezek a nehéz napok, 25-étől már neked
kedveznek a csillagok.

RÁK: Ragyogó híreket hallasz. A csillagok szerint a változások nyugodt, kiegyensúlyozott és
anyagilag biztos hónapot ígérnek. Fontos, hogy csak a saját érdekeid nézd. Pénz-és szerel-
mi ügyekben most nyomulj, mert a csillagok támogatnak a sikerben. A szerelmi és üzleti si-
kerektől szinte szárnyakat kapsz. Fortuna kegyeire számíthatsz, ami visszaadja hited és erő-
sítheti bizalmadat. Örülhetsz az elért sikereidnek.

OROSZLÁN: A hónap első hetében jutalmat kapsz az eddigi fáradozásaidért. Anyagi helyzeted
így javulni fog. A második héten nagyszerű lehetőség nyílik meg előtted, ne szalaszd el. A
harmadik héten fizetésemelésben részesülhetsz, de vigyázz a pénzre! Az utolsó héten ne táp-
lálj hiú reményeket, különben minden esélyed elronthatod. Hát…nem irigyellek!

SZŰZ: Hivatásodban szélcsend uralkodik, nincs semmi, ami feldobna, vagy amire érdemes
volna ráhajtani. Ez most nem is izgat különösképpen. Még örülsz is annak, hogy nyugodtan
átgondolhatod a teendőid. Itt az alkalom, hogy elintézd függőben lévő ügyeid. Kedvesed-
del megbontatlan az egység, acélkemény a bizonyosság. Újra és újra feltörő lávafolyamként
buzog a szerelem.

MÉRLEG: A Hold hatására igen kreatív vagy, de többet kell pihenned is. Most csökkenthe-
ted azokat az elképzeléseket, amelyek negatívan befolyásolják sorsodat. Mindenáron őrizd
meg a harmóniát. Az élet pozitív dolgaira koncentrálj, és vedd magad körül megértő bará-
tokkal. Ha vádolnak vagy kritizálnak, őrizd meg nyugalmad. Legyél diplomatikus és toleráns. 

SKORPIÓ: Érdekesnek ígérkezik ez a hónap. Sok helyre ellátogatsz, és eljuthatsz vágyaid leg-
kedvesebb környékére is. Sokat fáradozol azért, hogy megteremtsd magadnak az anyagi jó-
lét biztonságát. Számíthatsz jóakaróid segítségére, ami egészséged megőrzésében is sokat
jelent. Szerelmi téren csak akkor tégy fontos lépéseket, ha biztos vagy benne, hogy érzelmeid
viszonzásra találnak. Készíts hosszú távú magánéleti terveket.

NYILAS: Ne töltsd sokat a négy fal között a napjaid, használd ki a viszonylag kedvező időjá-
rást. Szabadidődben menj el kirándulni barátaiddal. A hosszas gyaloglástól alaposan elfáradsz,
talán fájni fog a lábad, ráadásul, a természet szele kiszellőzteti a fejed. Ezek után nemcsak
farkaséhes leszel, de valami melegségre is vágysz. Igyál meg egy spriccert, és bújj hamar ágy-
ba.

BAK: Kedvező értesüléseket kapsz azzal az üzlettel kapcsolatban, amelybe a közelmúltban
fektetettél nagyobb összeget Ha minden tervszerűen halad, hamarosan komolyan elkezd-
hetsz foglalkozni az ingatlanvásárlás gondolatával. Legyél nagyobb bizalommal párod
iránt. Hangulatváltozásait nem te idézted elő, de te derítheted jobb kedvre. Légy türelmes!

VÍZÖNTŐ: Váratlan meglepetések napja jönnek, mert napvilágra kerülhet egy titkod. Nem
vitás, a sok pletyka nemkívánatos hatásokkal járt. Nemcsak anyagi javaidnak egy részét sze-
rezheted vissza, hanem magabiztosságod is. Miért ne élnél a lehetőséggel? Hiszen nagyobb
dolgokra vagy hivatott, mint amennyit a jelenlegi körülmények megengednek

HALAK: Változás következhet be életedbe. Bonyolult feladatot bíznak rád, amely sok ener-
giát, kitartást igényel, de tekintélyt is jelent. Megbízóid tudják, hogy képes vagy nehéz ter-
heket cipelni, jó végrehajtó vagy, és kellő önuralommal rendelkezel. A bolygóállások szerint
sokat dobhatsz el eddigi életfelfogásodból, de az a legfontosabb, hogy szíved szerint csele-
kedj.

Braun Mária

Vendégségben:
- A sarokra nem ülök! - kiált fel egy fiatal leányzó, aki
nagyon szeretne férjhez menni.
- Pedig nyugodtan odaülhetsz - mondja a háziasszony - a
férfiak mostanában gyakran házasodnak a sarokról.

* * *
Barátnők egymás között:
- Miért hagytad el a pasidat? Megcsalt?
- Ha még meg tudott volna csalni, akkor nem hagytam
volna el!

* * *
Kovács hazaérkezik, és a körzeti orvost meg a feleségét ott
találja a hálószobában.
- Mi történik itt? - kérdi ordítva.
- Sajnos, uram, a kedves feleségénél tüdőcsúcshurutot ál-
lapítottam meg! - mondja az orvos.
- Igen? És maga miért meztelen?
- Ez orvosi titok!

* * *
A tücsök és a százlábú szomszédok. Mikor az egyik nap
találkoznak, a tücsök megszólal:
- Ne haragudj, kedves szomszéd, de napok óta nem látt-
alak. Merre jártál?
- Tudod, cipőt voltam vásárolni, és imádok próbálni.

* * *
Az egérke és az elefánt kidöntött egy fát. Arra jár a far-
kas, és megkérdezi tőlük:
- Ki döntötte ki ezt a fát?
- Természetesen én - húzza ki magát az egérke - de azért
az elefánt is segített egy kicsit.

* * *
- Apa, veszel nekem egy hightech, 3G-s, usb-s, bluetooth-
os, 12 megás hard disc-kel és integrált fotókamerával fel-
szerelt mobiltelefont, amivel mp3-at, pdf-et és java utiliti-
es-t lehet letölteni?
- Édes fiam, miért nem drogozol inkább, mint a többi
hozzád hasonló srác? 

* * *
Két óvodás megy haza. 
Megszólal az egyik: 
- Kiszisza, kiszisza. 
A másik
- Mi van? Nem bíjod kimondani, hogy matka? 

* * *
– A tanító bácsi ma érdeklődött a családunk felől – meséli
Zolika az apukájának. – Azt kérdezte, hogy van-e sok
testvérem. Mondtam, hogy nincs, hogy én vagyok az
egyetlen gyereketek.
– És erre mit szólt a tanító bácsi?
– Azt, hogy ez roppant megnyugtató a számára. 
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