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A IV. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt
2010. augusztus 26-a és 29-e között rendezik meg Szabad-
kán, a sugárúti Sportcsarnokban – a Szabadkai Piacok Kom-
munális Közvállalat szervezésében. Lapzártakor már csu-
pán egy hét választ el bennünket a vásár hivatalos meg-
nyitásától, vagyis sok minden ismert már az idei vásárral
kapcsolatban. Erről nyilatkozik Bodrogi Béla, a Szabadkai
Piacok KKV igazgatója:

- Amióta a Szabadkai Piacok
KKV vásárszervezéssel is fog-
lalkozik, folyamatosan kapcso-
latban állunk a térség jelentő-
sebb vásárszervezőivel, sorra
látogatjuk a környezetünkben
megrendezésre kerülő vásáro-
kat. Így jártunk az Újvidéki
Nemzetközi Mezőgazdasági
Vásáron, Belgrádban a Műsza-
ki Vásáron, Kragujevácon a
Kommunális Felszerelések vá-
sárán, s bizony az ott tapasz-
taltak alapján nem kis aggoda-

lommal láttunk hozzá az idei szabadkai vásár előkészítéséhez,
a szervezéshez, hiszen a gazdasági válság következtében a
már említett vásárok mindegyikén azt tapasztaltuk, hogy
a szervezőknek gondot okozott a rendelkezésükre álló ki-
állítói terület megtöltése, illetve, a megfelelő számú és szín-
vonalú kiállító beszervezése. A részt vevő cégek száma drasz-
tikusan csökkent. Emiatt megtörtént, hogy az egyik neves
vásáron a szabadtéri kiállítói terület igazi zsibvásárrá vál-
tozott, amelynek viszont semmi köze sem volt a vásár te-
matikájához. Attól tartottunk, hogy hasonló helyzetbe
kerülhetünk mi is a IV. Nemzetközi és Regionális Gazda-
sági Vásárral. Amikor a szabadkai önkormányzat, a gaz-
dasági kamara illetve a tartományi titkárság képviselőivel
folytattunk megbeszéléseket, egyértelmű volt, hogy Szabadka
számára nagyon fontos ez a vásár. Ebből adódóan színvo-
nalasnak kell lennie, olyannak, amely kielégíti mind az egy-
szerű látogatók igényeit, érdeklődését, de még inkább
megfeleljen a szakmai elvárásoknak, márpedig azok egy vá-
sár esetén igencsak magasak. Szerettük volna megtartani a

164  KIÁLLÍTÓ  A  VÁSÁRON
vásár meghirdetett arculatát is, azaz, hogy ezen a vásáron
főleg az élelmiszer-, a feldolgozó- és a gabonaipar képvi-
seltesse magát, illetve azok a cégek, amelyek ehhez bármi-
lyen formában kapcsolódnak. Nem kis munka lett befek-
tetve, s ezúton is szeretnék köszönetet mondani munka-
társaimnak, Zónai Józsefnek, Fodor Mátyásnak és Karlo Ru-
menjakoviċnak, akik rengeteget dolgoztak a kiállítók fel-
kutatása, a vásár színvonala érdekében. Akárcsak az előző
két vásárnál, ezúttal is jelentős támogatást kaptunk az ön-
kormányzattól, s itt nem csupán az anyagiakra gondolok,
hanem a gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácsos, Ka-
rai László úrra is, aki  ugyancsak kivette a részét a konkrét
ügyek intézéséből.

- Tíz nappal a vásár megnyitója előtt elmondhatom, hogy
félelmeink alaptalannak bizonyultak, hiszen sikerült mind
a zárt, mind pedig a nyitott kiállítói területet megtöltenünk,
s ami különösen fontos: nem akármivel, hanem a vásárnak
megfelelő, színvonalas tartalmakkal. 

A tavalyi évhez képest megduplázódott a magyarorszá-
gi kiállítók száma és a rendelkezésükre bocsátott terület is.
Ugyancsak ki kell emelnem, hogy minden korábbinál
színvonalasabb lesz a horvátországiak bemutatkozása, hi-
szen Zágráb, Eszék, Vukovár és Virovitica városa mellett a
Horvát Gazdasági Kamara is figyelemre méltó szervezett-
séggel és nagyszámú tagvállalattal képviselteti magát. Ez a
kimagasló érdeklődés és jelenlét  a magyarországi illetve a

Részlet a tavalyi vásárról
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horvátországi cégek részéről is azt mutatja, hogy a szabadkai
gazdasági vásár jó irányban halad, folyamatosan fejlődik,
amit az is bizonyít, hogy az idén először képviselteti ma-
gát az Olasz-Szerb Gazdasági Kamara, s egyelőre még vár-
juk, hogy vajon jelen lesznek-e az Orosz Gazdasági Kamara
képviselői, mivel érdeklődnek a vásár iránt, de a hivatalos
visszajelzés egyelőre nem érkezett meg.

A megnyitóra neves vendégeket várunk, közülük töb-
ben már megerősítették érkezésüket, mások viszont való-
színűleg távol maradnak egyéb elfoglaltságaik miatt.

- A szakmai programokat is igyekeztük színvonalassá
és gazdagabbá tenni.  Erőfeszítéseinknek köszönhetően pél-
dául már a hivatalos megnyitó előtt a gazdasági kamara szer-
vezésében a régi városháza kék termében egy szaktanács-
kozásra kerül sor A gabonatermelők, -feldolgozók és a ma-
lomipar ügyvitele az új jogi szabályozás keretei között el-
nevezéssel, majd a megnyitóünnepség után 13 órától a vá-
rosháza dísztermében agrár- és vidékfejlesztési konferenciát
rendez az Európai Unió határon átnyúló együttműködé-
si IPA programja keretében a szegedi DEEF Kft, a Zentai
Gazdakör és Szabadka Község Parasztjainak Egyesülete. A
sugárúti Sportcsarnokban ugyancsak a megnyitó napján,
14 órától a határon átnyúló együttműködésről lesz szó. Au-
gusztus 27-én magyarországi meghívott vendégek részé-
re rendeznek kamarai szakmai napot és üzleti találkozót a
Galleria Hotelben. Ezzel egyidejűleg több cég tart prezen-
tációt a Sportcsarnokban – egyébként pedig az érdeklődők
a Közlönyben is megtalálhatják a teljes szakmai programot.

Az egyéb technikai jellegű információk közül fontosnak tar-
tom elmondani, hogy a belépőjegy árát az idén sem emeltük, va-
gyis 100 dinárba kerül. Ezúttal is szervezünk nyereményjátékot
a látogatók számára, igen értékes fődíjjal, amely egy 1 200 euró
értékű, kézzel készített, elektromos fűtésű kandalló.

A nyereményjáték sorsolását 2010. augusztus 29-én, va-
sárnap, a vásár zárónapján ejtjük meg 11.00 órai kezdet-
tel, a vásár pedig hivatalosan 29-én 15.00 órakor zárul.

Úgy érzem, mi a magunk részéről minden tőlünk tel-
hetőt megtettünk a vásár sikere érdekében. Így elöljáróban
is minden Szabadkára látogató kiállítónak, üzletembernek,
vendégnek nagyon kellemes itt-tartózkodást kívánok,
egyúttal pedig remélem, hogy nem fognak csalatkozni, ami-
ért a IV. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt vá-
lasztották, akár szakmai bemutatkozás, akár egy kellemes
kirándulás végett.

Szécsényi Orsolya irodavezetőLjerka Alajbeg főkonzul-asszony

A IV. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár szervezői lap-
zárta után, vagyis 2010. augusztus 19-én délelőtt tartottak sajtó-
tájékoztatót a vásárral kapcsolatos legfrissebb információkról. 

Ljerka Alajbeg, a Horvát Köztársaság szabadkai főkonzulja el-
mondta, hogy az idén 32 horvát cég mutatkozik be a vásáron, rend-
kívül gazdag lesz a Szabadkára látogató kamarai képviselők prog-
ramja, hiszen már előre számos megbeszélést ütemeztek be az ér-
dekelt cégekkel illetve rokonszervezetekkel. Már most bejelentette:
jövőre Horvátország partnerországként veszi ki részét a szabad-
kai gazdasági vásár megszervezéséből.

Szécsényi Orsolya, a Magyar Köztársaság belgrádi nagykö-
vetsége Gazdasági Irodájának a vezetője közölte: 150 négyzet-
méteren 19 standon 25 kiállító mutatkozik be a szabadkai vásá-
ron, amelynek megnyitóján jelen lesz dr. Becsey Zsolt, a Nem-
zetgazdasági Minisztérium külgazdasági kapcsolatokért felelős ál-
lamtitkára, aki a nap folyamán több megbeszélést is folytat Sza-
badkán.

Bodrogi Béla, a vásárszervező Szabadkai Piacok KKV igazgatója
arról számolt be a sajtótájékoztatón, hogy minden várakozást fe-
lülmúl a kiállítók száma: a mai nappal bezárólag 164 cég foglalt
le helyet az immár zsúfolásig megtelt Sportcsarnokban – vagyis
soha ennyi kiállítója még nem volt a szabadkai gazdasági vásár-
nak, amely rendkívül színvonalas szakmai programjával is von-
zónak bizonyult a hazai és a külföldi vállalkozók, üzletemberek szá-
mára.

Edelényi István, a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara titkára
sajnálattal közölte, hogy ezúttal az érintettek egyéb kötelezettsé-
gei miatt ezúttal nem jön létre a horvát, a magyar és a szerb gaz-
dasági kamarák elnökeinek a csúcstalálkozója, de erről a kamara
nem tesz le. A sokoldalú megbeszéléseknek köszönhetően rend-
kívül tartalmasnak ígérkezik a gabonatermelők és feldolgozók szá-
mára szervezett tanácskozás, és a Szabadkára látogató magyar, hor-
vát, szerb és német kamarai képviselők igyekeznek minden per-
cet kihasználni a kétoldalú megbeszélésekre.

Kiss Árpád, a parasztok szabadkai egyesületének elnöke a ma-
gyarországi illetve zentai partnerszervezettel együttesen megva-
lósuló uniós projekt, a vásár ideje alatt Szabadkán sorra kerülő ta-
nácskozás jelentőségét méltatta.

Helyszűke miatt a lapzárta után megtartott sajtótájékoztató-
ról ennyi fért a Közlönybe, de ezek az információk is azt bizonyítják:
látványos és gazdag vásár várja a látogatókat a sugárúti Sport-
csarnokban augusztus 26-a és 29-e között.

LAPZÁRTA UTÁN

Kiss Árpád ismerteti az IPA programot
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2010. augusztus 26.
9.00 óra Városháza, Kék terem
A gabonatermelők, -feldolgozók és a ma-
lomipar ügyvitele az új jogi szabályozás kere-
tei között – a szabadkai Körzeti Gazdasági Ka-
mara szervezésében, előadó dr. Đorđe Pso-
dorov, az újvidéki Élelmiszeripari Technoló-
giai Intézetből
10.00 órától a vendégek fogadása, közben a
szabadkai Garden Quartett muzsikál
11.00 óra sugárúti Sportcsarnok
A vásár megnyitóünnepsége, majd a vásár
megtekintése a Juhász zenekar kíséretében
12.00 óra Állófogadás a VIP vendégek részére
13.00 óra Városháza, Díszterem
Agrár- és vidékfejlesztési konferencia
A konferencia nyelve: szerb és magyar. 
A konferencia főbb témái:
- Az Európai Unió agrár- és vidékfejlesztési politikája
- Az agrárgazdaságok jövedelmezőségének javítása
- Tájékoztató előadás az újvidéki Vidékfejlesztési Alap hozzá-
járulása a vidékfejlesztés problémájához – támogatások (előadó:
Szabó József)
- A vidékfejlesztés fő irányai Magyarországon (Csatári Bálint)
- Zentai Kertészeti Főiskola: vidékfejlesztés és oktatás (előadó:
Lengyel László)
- Az Agro-Legato első beruházása Vajdaságban (Trešnjevac)
- Farmlátogatás
/A programot a Szabadka Község Parasztjainak Egyesülete, a
Zentai Gazdakör és a szegedi Dél-Európai Együttműködések Fej-
lesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. együttesen szer-
vezi Programsorozat a magyar-szerb határ menti együttműködés
fejlesztéséért elnevezésű projekt keretében./

2010. augusztus 27.
10,00 óra Hotel Galleria
GALLERIA Szálloda és Konferencia Központ, Korvin Mátyás u.17.
I. emeleti Szabadka Konferenciaterem
Kamarai Szakmai Nap és Üzleti találkozó
(A IV. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár kísérőren-
dezvénye)
Moderátor: Varga Diósi Viola, a MSZKIK szerbiai képvisele-
tének vezetője,
10,45-10,55 Köszöntőt mond Korsós Tamás Magyarország sza-
badkai főkonzulja
10,55-11,10 Vajdaság az Ön gazdasági partnere
Előadó: Pásztor István, a Vajdasági Kormány alelnöke, tarto-
mányi gazdasági titkár,
11,10-11,25 Érdeklődők és leendő tagok informálása a Kama-
ránkról
Előadó: Szatmáry Kristóf, a Magyar - Szerb Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke,

11,25-11,35 Közös kezdeményezések a vaj-
dasági közösségi közlekedés fejlesztése érde-
kében
Előadó: Dr. Szeri István, a Tisza Volán Zrt. ve-
zérigazgatója
11,35-12,15 Vállalkozásokat segítő lehető-
ségekről
Előadók:
Horváth Szabolcs, az OTP Banka Srbija ve-
zérigazgatója,
Orosz György, a MEHIBANK Zrt. főosz-
tályvezetője,
Toma Pál, az EXIMBANK Zrt.osztályvezetője.
Dr. Zavarko Árpád ügyvéd Újvidék
12,15-13,00 Vajdasági ipari parkok bemu-
tatkozása, konzultáció
13,00-13,40 Büféebéd, VI. emeleti VIP szalon

13,40- Kötetlen beszélgetések, a vásár egyéni megtekintése
Konferencia a magyarországi meghívott vendégek részére!
Az előadások nyelve: magyar
/A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében/

11,00 óra Sportcsarnok, 36-os stand és a Press Központ
Vízművek és Csatornázási KKV
Közös keretprojekt bemutatása az Európai Unió határon átnyúló
együttműködésre szolgáló IPA előcsatlakozási alapok pályázatára

12.00 óra Sportcsarnok, Press Központ
Szabadkai Üzleti Inkubátor
1. Üzleti inkubátorok a regionális fejlődés szolgálatában – Ződi
Ildikó igazgató, BIS
2. Az inkubátorok klaszterokba való tömörülése – Szecsei
Mihály

13.00 óra Sportcsarnok, 36-os stand és a Press Központ
Ipari-technológiai Parkok KV
A zöldmezős beruházásokra szánt szabadkai gazdasági öveze-
tek bemutatása

14.00 Sportcsarnok, Press Központ
Agrobanka Rt.
Agrobanka a gazdaság és a lakosság szolgálatában

16.00 óra, Sportcsarnok, 20-as stand és a Press Központ
Eu-sec Securitas

2010. augusztus 29.
11.00 óra - A látogatók nyereményjátéka fődíjának sorsolása
12.00 óra - Köszönőlevelek átnyújtása, a legszebb kiállítói stand
kihirdetése
15.00 óra - A vásár zárása

A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát.

A IV. NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS
GAZDASÁGI VÁSÁR PROGRAMJA

Szabadka, 2010. augusztus 26–29.



Az előző évekhez hasonlóan a Szabadkai Piacok KKV az idén is
az önkormányzattól határozatban kapta meg azoknak a közterüle-
teknek a listáját, amelyeken idényjellegű áru, így többek között dinnye
is árusítható. Javában tart a dinnyeszezon – milyenek az eddigi ta-
pasztalatok? – kérdeztük Fodor Mátyástól, a közvállalat kereskedel-
mi-pénzügyi osztályának igazgatójától.

- Az idén is összesen 22 lokációt en-
gedélyezett számunkra az önkor-
mányzat dinnyeárusításra – a dinnyét
azért hangsúlyozom, mert egy egészen
sajátos áruról van, egy-egy árusnál egy-
szerre akár több száz, vagy akár több
ezer kilogrammnyi áru található, ami-
hez helyet kell biztosítani, így az árusí-
tás általában teherautóból, pótkocsiról,
utánfutóból történik. Az is természetes,
hogy az árusok szeretnék a potenciális
fogyasztókhoz minél közelebb eljut-
tatni a dinnyét, hiszen így nagyobb az

esélyük arra, hogy el is tudják adni a portékájukat. Ennek is nagyon
gyakorlati okai vannak: a dinnye több kilós, szállítása kicsit nehéz-
kes, vigyázni kell rá, mert könnyen törik, stb., és a vásárló sem szí-
vesen cipeli esetleg több kilométerről. Képzeljék csak el, hogy milyen
kalandtúra lehet egy pl. 25 kilós görögdinnyét hazaszállítani – ke-
rékpáron. Azért hoztam fel ezt példának, mivel tudomásunk szerint
az idén eddig ez volt a legnagyobb eladott dinnye.

Egyébként a dinnyeárusításra kijelölt 22 hely közül a Szabadkai
Piacok KKV 15-re kötött szerződést az árusokkal, a többire ugyan-
is nem volt érdeklődő, illetve volt néhány olyan hely, amelyen olya-
nok szerettek volna árusítani, akik nem tudták bizonyítani az áru ere-
detét. A közvállalat ugyanis néhány éve vezette be a gyakorlatot, hogy
dinnye-árusítóhelyet csak azoknak ad bérbe, akik bizonyítani tudják
az áru eredetét, s ha valaki nem tesz eleget ennek a feltételnek, nem
kaphat engedélyt az adott helyen történő árusításra. Az árus, aki szer-
ződést köt velünk, köteles felmutatni a bizonylatot az áru eredetéről,
mi pedig biztosítjuk az árusításhoz szükséges dokumentációt: a szer-
ződést a közterületi árusításról, hogy dinnyetárolóból árusít-e /ami
a vállalatunk tulajdona/ vagy pedig járműről, az árusításra szolgáló
jármű rendszámát tartalmazó, hitelesített táblát, az árusításra kije-
lölt lokáció tervrajzát, amelyet a Városrendezési Intézettől kapunk
meg, s ezeket köteles magánál tartani s bármilyen ellenőrzéskor fel-
mutatni. 

- Sajnos minden évben ismétlődő jelenség, hogy van néhány árus,
aki engedély nélkül, nem a kijelölt helyen árulja a dinnyét, jönnek hoz-
zánk a bejelentések, panaszok, viszont nincs felhatalmazásunk arra,
hogy a szabálytalanul árusító személyt eltávolítsuk onnan. Mi is csak
azt tehetjük, szólunk a felügyelőségnek vagy akár a rendőrségnek, s
nekik kell lépniük. Általában a dinnyét teherautókról árusítják s eze-
ket a járműveket a pók nem bírja elszállítani. Az árut sem lehet tő-
lük elkobozni, marad a feljelentés, amit a felügyelők meg is tesznek,
de ennek sajnos nincs gyors eredménye. Ugyanis egy-egy árus egy-
szerre több szabályt is megszeg, többször is, a feljelentésekből leg-
többször bírósági ügy lesz, de általában egy, vagyis a bíróság mond-
hatni bevárja az összes följelentést, azokat egyszerre tárgyalja, egy-
szerre is hoz ítéletet, határozatot, de általában több hónappal az el-
követett szabálytalanságok után.
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Dinnyeárusítás gondokkal
- Mi nagy reményeket fűztünk a kommunális rendőrség beha-

rangozott megalakításához, hiszen a törvényhozó bejelentése sze-
rint 2010 májusában-júniusában kellett volna, hogy létrejöjjön. Saj-
nos ez nem következett be, a legújabb információink szerint a kom-
munális rendőrség 2011-ben kezdi meg működését. Jelenleg a fel-
ügyelők nem tudnak helyszíni bírságot kiróni, megfizettetni, így az-
tán az árus vígan árul jogtalanul nap mint nap. A kommunális rend-
őrség pedig már más felhatalmazásokkal fog rendelkezni, reményeink
szerint pedig ezek a felhatalmazások igenis elrettentő erővel bírnak
majd, s általuk sikerül visszaszorítani a jogtalan közterületi árusí-
tást.

- A dinnyeidény augusztus 31-ével lezárul, ugyan utána is még
szokott lenni belőle, de mind kevesebb, hiszen a vásárlók sem nagyon
keresik már. Szeptember elsejével pedig újabb idényjellegű áru érkezik,
mégpedig a télirevaló, s az idén először történt meg, hogy a Szabad-
kai Piacok KKV már tavasszal, május 10-én megkapta az önkor-
mányzattól azoknak a lokációknak a listáját, amelyeken majd télirevalót
lehet árusítani. Ezek száma kevesebb lesz, mint ahány helyen dinnyét
árusítanak, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a vásárlók ezt az
árut szeretik ismert eladótól beszerezni, másrészt pedig itt is nagyobb
mennyiségről van szó, amelyet nem lehet a földön tárolni, hiszen szep-
temberben már gyakran esik az eső, és senki sem fog sáros burgonyát,

káposztát, vagy egyéb télirevalót vásárolni. Általában minden évben
egyik-másik helyi közösségből jelzik, hogy szeretnének ilyen, árusí-
tásra kijelölt helyet itt vagy ott az adott helyi közösségben, mi a vá-
rosrendezési intézethez illetve az önkormányzathoz fordulunk, s ha
a kért lokáción az árus nem zavarja a közlekedést, nem akadályoz-
za a gyalogosforgalmat, nem rongálja a parkosított területet, vagy nincs
más kizáró ok, akkor általában megkapjuk arra a helyre az engedélyt.
Korábban 19 ilyen lokáció volt, most már 22 van, de ugyanakkor az
is megtörténik, hogy egy-egy árusítóhely valamilyen okból elveszíti
a vonzerejét. Télirevalóra összesen 9 lokáció marad, ezek közül hat
már, hogy úgy mondjam, el is kelt, másutt viszont nincs érdeklődő.
A belvároshoz közeli helyek egyszerűen kimaradnak a télirevaló áru-
sításából, mivel nem szeretnénk rontani a városképet. Ennek van még
egy oka: a Mirko Bogoviċ utcai nagybani piacon télirevaló folyama-
tosan beszerezhető lesz, ennek mind nagyobb a hagyománya és na-
gyon sokan már eleve oda járnak beszerezni a burgonyát, a hagymát,
a káposztát, az almát, petrezselymet, sárgarépát.

Egy teherautónyi dinnye
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A kukoricamoly támadása
Az idén a magkukoricában, áru- és csemegekukoricában

egyaránt erőteljesen támad a kukoricamoly, ami kihatással lesz
a kukorica hozamára és tápértékére.

A fő kukoricatermesztési körzetekben, mint amilyen a
mienk is, a kukoricamoly egy generációja fejlődik ki. Felnőtt
hernyó alakjában telel át, leggyakrabban a kukoricaszárban.
Ellenálló az alacsony hőmérsékletekkel szemben. Az első tava-
szi napokkal a hernyó bebábozódik, az első lepkék pedig júni-
us közepén észlelhetők. Általában egy hónapig rajzanak.
Többnyire este és az éjszaka órában repülnek ki, nappal pedig
nyugalmi állapotban vannak, ami megnehezíti az érzékelésü-
ket.

Párzás után a nőstények a levél fonákján rakják le petéiket,
a levél fő ideggóca mentén. Az embrionális fejlődés 3-14 napig
tart a hőmérséklettől függően. A fiatal hernyók a levélhónalj
legzsengébb szövetrészeivel táplálkoznak.

A kártevő fejlődése érzékeny a levegő viszonylagos nedves-
ségtartalmára. Alacsony páratartalom mellett a lárvák halan-
dósága eléri a 90 százalékot is. Az idén júniusban és júliusban
magas volt a viszonylagos páratartalom, amikor a kártevő
embrionális fejlődése zajlott, vagyis jók voltak a túlélési esé-
lyek, ami intenzív támadást eredményez.

A hernyók a harmadik vedlés után behúzódnak a szárba
illetve a cső közepébe.

A hernyók által okozott kár sok tényezőtől függ: a hibrid
fajtájától, a vetés idejétől, a növények területegységenkénti szá-
mától, az öntözéstől, stb. Ha a növényben csupán egy hernyó
található, a kukorica termékenysége 6 százalékkal csökken, ha
a hernyók száma 5, a termékenység akár 15 százalékkal is csök-
kenhet.

A legnagyobb károk akkor keletkeznek, ha a hernyó a
megtermékenyülés előtt rágja át a kukorica selymét, ami a cső
foghíjasságát eredményezi, vagyis csak kevés szem terméke-
nyül meg és ez a kukorica csak silózásra alkalmas. Ha viszont
a megtermékenyülés már megtörtént, kialakul az optimális
számú szem, viszont a hernyó károsítja a szemek egy részét,
amelyeken gombabetegségek alakulnak ki, s ez lényegesen
csökkenti a kukorica tápértékét, bizonyos esetekben pedig a
jószágok meg is mérgeződhetnek, ha a penészes kukoricából
fogyasztanak.

Ha a hernyók nagyobb száma támadja meg a szárat, a
növény akár el is törhet. Az ilyen növényeken levő csövek
kárba vesznek, mivel a betakarítás leggyakrabban gépesítve

történik, így ezeket a csöveket nem gyűjti be senki. A betakarí-
tott kukoricacsöveken a szemek nem eléggé telítődtek, vagyis a
szem gyenge minőségű,

A kukoricamoly elleni legjobb védekezés a földeken
maradt kukoricaszár felaprítása és beszántása. Ezáltal a kuko-
ricaszárban található hernyókat mechanikusan semmisítik
meg. Amennyiben a kukoricaszárat a kérődzők takarmányo-
zására használjuk, jó lenne, ha a betárolt mennyiséget május
végéig elfogyasztanák, mielőtt még kikelnek a kukoricamoly
lepkéi. Ha a kukoricaszárat nem etetjük fel június elejéig,
okvetlenül szórjuk be rovarölő szerrel, hogy elpusztítsuk a
kikelő lepkéket. 

Ha a kukoricamoly hernyója a kukoricacsőben húzódott
meg, akkor a Bactospein nevű baktérium-alapú ökológiai szer-
rel pusztíthatjuk el. Használhatók az Avaunt vagy a Decis tas-
tar nevű szerek is.

Ezek a készítmények akkor használhatók, ha magas clea-
renc-ű technikával rendelkezünk, hogy a kukoricának ezen fej-
lődési szakában elkerüljük a növények további károsítását,
letaposását. 

Mivel kedveztek az időjárási körülmények a kártevő kifej-
lődéséhez, a csöveken komoly kártételre kell számítanunk,
különösen a rothadásos betegségek következtében, mivel a
kukoricamoly okozta sebek jó táptalajként szolgálnak a rotha-
dást előidéző gombabetegségek fejlődéséhez.

Dr. Andrija Peić, agronómus

MEGEMLÉKEZÉSÜL

Mély fájdalommal tudatjuk minden ismerőssel
és baráttal, hogy dolgozónk

DDRRAAGGUUTTIINN  IIVVŠŠAA
--  CCuucceekk  --

((11995544––22001100))

hosszú, súlyos betegség után elhunyt életének
57. esztendejében. Megboldogult kollégánk földi
maradványait a horvátországi Kalinovacon helyez-
tük örök nyugalomra.

Nyugodj békében!
A Szabadkai Piacok KKV kollektívája



HOROSZKÓP SZEPTEMBERRE
A szeptemberi csillagjegy – a barátság szemszögéből

Mire számíthatsz, ha a barátod: a munkamániás  SZŰZ

Mindig számíthatsz rá, szükség esetén mindig kéznél van. Nem felejti el az ígéreteit. Együt-
térzés helyett inkább jó tanácsokkal lát el. De a munka néha még a barátságnál is előbbre
való neki. Csak visszafogottan dicsérd, mert egyenes és nem szereti a „púdert”.
KOS: Próbálj olyan vidám és derűs lenni, amilyen csak lehetsz! Egészséged javulófélben van
és igazán nincs miért panaszkodnod az élet más területein sem. Öltözködj stílusosan, pró-
bálj jól kinézni, és meglátod, milyen jól esik majd mások dicsérete! Pontosan erre van most
szükséged! Családoddal légy kedves, megértő! Próbálj eltekinteni a véleménykülönbségek-
től, és tedd ezt a lehető legcsendesebben.
BIKA: Az elmúlt időszakban észlelt nyugtalanság végre megszűnik, így újra kiegyensúlyo-
zottság költözhet életedbe. A hónap második fele már igazán alkalmas arra, hogy új kap-
csolatokat építs! Ha problémáid vannak családoddal, barátaiddal, esetleg szerelmeddel, ak-
kor a hónap eleje kiváló időszak arra, hogy megbeszéld, és megoldást keress a bajokra. Vá-
ratlan anyagi bevételre is számíthatsz az utolsó napokban!
IKREK: Minden Ikrek jegyű ember kellemes, könnyed, színes és mozgalmas hónapra számíthat.
Pihenj, szórakozz sokat, most van itt az ideje egy kis kikapcsolódásnak. Emellett mély és in-
tenzív érzésekkel vagy tele, de ez semmiképpen se idézze elő azt, hogy másokon akarj ural-
kodni. A következő hetekben szinte bármit sikerre vihetsz, amit akarsz, ne hagyd, hogy el-
képzeléseidben meggátoljon bárki. Régi vágyaid valóra válhatnak.
RÁK: Élénk és magabiztos vagy, szinte izzik körülötted a levegő. Erős vágyat érzel, hogy va-
lami különlegeset tegyél. Behízelgő módon próbálkozik nálad egykori partnered. Ha nem sze-
retnél érzelmileg labilis és kiszolgáltatott állapotba kerülni, akkor ne kezdj újra a régi sze-
retőddel. Különleges és jelentős elismeréssel járó feladatot kapsz. Jó szerencséd miatt ellenséges
érzelmeket válthatsz ki környezetedben.
OROSZLÁN: Anyagi ügyek terén várhatsz érdekes fellendülést vagy külső segítséget, szere-
lemben és karrier terén is jól alakulnak ügyeid. A havi csillagállások pozitív irányú változá-
sokat hozhatnak, használj ki minden felbukkanó lehetőséget, bárhonnan is kerül utadba. Ha
új munkakörre, költözésre, anyagi bevételre vagy szerencsés változásokra vársz, most min-
den terveid szerint alakulhat! 
SZŰZ: Könnyen és hatékonyan megy minden a maga útján, és boldog vagy az elért eredmények
miatt. Próbálj meg minél harmonikusabban együttműködni másokkal. Egyik ismerősöd el-
bűvölhet, de hamarosan kiderül, hogy nem minden önzés nélkül teszi. Túl sok tanáccsal akar
ellátni, amire neked nincs szükséged. Gyűjts új információkat a jövőddel kapcsolatban. Hasz-
náld ki ezt az időszakot!
MÉRLEG: Ragyogó személyiségednek köszönhetően ebben a hónapban harmonikus kapcsolatot
tudsz teremteni a környezetedben lévőkkel. A közeljövőben bőségben lesz részed, mégis úgy
érzed, hogy anyagi gondjaidtól nehezen tudsz megszabadulni. Ha képes lennél kívülről szem-
lélni önmagad, belátnád, a problémáknak nincs alapvető kihatásuk rád. Nem kell úgy felfújni
minden apróságot!
SKORPIÓ: Nehéz fenntartanod jókedved. Valaki a környezetedben megpróbálja aláásni hi-
teled, kellemetlen pletykákat terjeszt. Nem szabad, hogy ezek a körülmények befolyásolják
a hangulatodat! Ha lehet, távolodj el kicsit otthonodtól, utazz el valahová, ahol egyedül ma-
radhatsz gondolataiddal, érzéseiddel. Ha nem tudsz szabadságot kivenni, legalább esténként
menj el otthonról! 
NYILAS: Engedj az inspirációdnak és megérzéseidnek, ne hagyd, hogy bárki is elvegye tő-
led a reményt. Légy toleráns és kedves a téged körülvevő emberekhez. Légy optimista és vi-
dám, hiszen a közeljövőben lehetőséged lesz még jobb körülmények létesítésére. Szerelmi
ügyekkel kapcsolatban nem igen tudsz okos döntést hozni, mivel túl bonyolult a helyzet. Hasz-
náld ki ezt az időszakot!
BAK: Egy önző, tapintatlan ember megpróbál rászedni valamire. De te elég bölcs vagy ah-
hoz, hogy visszautasítsd ezt a kérést. Egyébként kellemesen indul a hónap, és minden esély
megvan arra, hogy jól is végződik. Egy kaland hosszabbnak ígérkezik, mint azt remélted. Ha
kedvet érzel hozzá, csak rajta, de ha úgy érzed, hogy hosszú távon nem tudod vállalni, ne is
kezdj bele.
VÍZÖNTŐ: Alaposan felpörgetted magad az utóbbi napokban, ezért elfogultan ítéled meg
az eseményeket. Több forrásból is tájékozódj, mielőtt elhamarkodott véleményt formálsz.
Munkahelyeden stressznek lehetsz kitéve, mert senki nem kíváncsi a te jobbító szándékú ész-
revételeidre. Új ismeretségre tehetsz szert, amely könnyen romantikus vonzalommá alakulhat,
ha te is úgy akarod.
HALAK: Ez a hónap kedvez a nagyvonalú gesztusoknak. Változtass otthonodon, környeze-
teden, és vásárolj kedves meglepetéseket szeretteidnek. Ha szórakozásra adod a fejed, ne ma-
rad el túl sokáig. Kellemes társaságban töltheted az estéidet. Próbáld meg a pénzügyeket gya-
korlottabban kezelni, mint eddig tetted. Tegyél félre mindig egy kevés megtakarítást úgy,
hogy közben ne szenvedj hiányt. 

Braun Mária

Egy járókelő megállít az utcán egy másikat:
- Ne haragudjon...az állomást keresem.
- Nem haragszom. Csak keresse nyugodtan.

* * *
- Mi a különbség az UFO és a rendes pasi között? 
- ?!
- UFO-t már láttak.

* * *
Az ifjú feleség meghízott, és a férje folyton szekálja:
- Olyan nagy már a feneked, mint egy betonkeverő!
A feleség hallgat. Lefekvés után a férj kezd hozzábújni.
Erre ő:
- Csak nem gondolod, hogy azért a két vacak kavicsért
beindítom a betonkeverőt?

* * *
A rendőr elveszíti az egyik szemét. Kap a biztosítótól
60 ezer dinárt. Elkezd spekulálni: 
- Ha kilövetem a másik szememet is, lesz 120 ezer di-
nárom és akkor végre megvehetem a nagyképernyős
LCD tévét...

* * *
Az ember elmegy gyónni.
- Atyám, nagy az én vétkem. Házas vagyok, mégis le-
feküdtem hét nővel, méghozzá egyszerre.
- Akkor most fogj hét kiló citromot, facsard ki és idd
meg a levüket!
- És ez feloldoz?
- Nem, de eltünteti azt az elégedett mosolyt az arcod-
ról.

* * *
Az öreg, szenilis színész már sehol sem kap szerepet,
mert mindig elfelejti a szöveget. Egy nap azonban egy
könnyű feladatot ad neki az igazgató
- Fogod ezt a rózsát a középső és a mutatóujjad közé.
Beleszagolsz, és azt mondod: „Ó, ez a kedvesem illa-
ta!”.
Minden jól megy a próbákon, eljön a premier napja. A
színész elmondja a szöveget baki nélkül, mégis ami-
kor befejezi, oltári nagy röhögés tör ki a nézőtéren. Mi-
kor lejön, rögtön szalad az igazgatóhoz, hogy miért
nevetnek, hiszen jól mondta a szöveget. Az igazgató
vörös fejjel
- A rózsát itt hagytad, te szerencsétlen!

* * *
Modern kori történet...
A kisgyerek kérdi az apját
- Apu, én hogyan jöttem a világra?
Az apa belekezd
- Az úgy volt, hogy anyád és én egy chat szobában is-
merkedtünk meg. Ezután találkoztunk egy internet
kávézó mosdójában, ahol feltöltést kezdeményeztem
anyád szerverére. Utána vettük észre, hogy anyád
nem használt tűzfalat, így megtörtént a baj: kilenc hó-
nap múlva letöltődött a nem kívánt program. Már-
mint te...
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