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Folytatás a 3. oldalon

XII. évfolyam • 3. szám • 2012. március 23.
Ingyenes példány

A Közlöny februári számában közöltük a köztársa-
sági MÉRLEG- ÉS NEMESFÉM-HITELESÍTŐ IGAZ-
GATÓSÁG tájékoztatóját, amelyben felhívták az érin-
tettek figyelmét a piacokon használt mérlegek ellenőr-
zésével és hitelesítésével kapcsolatos kötelezettségekre. 
A Szabadkai Piacok KKV kapcsolatba lépett a mérlegek 
ellenőrzését illetve hitelesítését végző cégekkel, ame-
lyek vállalják a piacokon használatos illetve használha-
tó mérlegek ellenőrzését. A bérlők illetve árusok a mér-
legek ellenőrzésével kapcsolatban Janó Alekszandartól, 
a piacok koordinátorától kaphatnak részletesebb felvi-
lágosítást.

Még egyszer emlékeztetjük Önöket, hogy a hatályos 
jogszabályok értelmében meghatározott időközönként 
kötelesek ellenőriztetni és hitelesíttetni a piacokon 
használt mérlegeket. Ha további információkra is szük-
ségük van, látogassanak el a Szerb Köztársaság  Mérleg- 
és Nemesfém Igazgatóságának a honlapjára, melynek 
címe:  www.dmdm.rs .

FONTOS • FONTOS • FONTOS • FONTOS

A VKT JÓVÁHAGYTA AZ ÉVES TERVET

A KÖZLÖNY MINDEN OLVASÓJÁNAK, ÁRUSNAK ÉS VÁSÁRLÓNAK, SZABADKA MINDEN POLGÁRÁNAK 
KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN A SZABADKAI PIACOK KKV DOLGOZÓI KÖZÖSSÉGE!

A városi képviselő-testület 
február 9-én megtartott ülé-
sén – alapítói jogkörét gyako-
rolva – jóváhagyta a Szabadkai 
Piacok KKV 2012. évre szóló 
tervét. Ennek legfontosabb ele-
meit ismerteti Bodrogi Béla, a 
közvállalat igazgatója.

- A terv megvitatása során 
a képviselők több kérdést tet-
tek fel, amelyek nem minden 
esetben vonatkoztak a mi köz-
vállalatunk tevékenységére, de 
amelyekre kellő odafigyeléssel 

és adatokkal alátámasztva adtunk választ. Nagyon jól esett a 
számunkra, hogy többen is elismerően szóltak a közvállalat ed-
digi munkájáról és gratuláltak a Körzeti Gazdasági Kamara által 
odaítélt díjhoz is.

- A terv összeállításakor az egyik legfontosabb célunk az 
volt – és természetesen munkánk egyik vezérfonala is lesz – 
hogy biztosítsuk azt a folytonosságot, amelyet a piacok állagá-
nak, szolgáltatásaink minőségének a javítása érdekében fejtet-
tünk ki az elmúlt 11 év során, amióta megalakult ez a közvál-
lalat. Ezt az irányzatot kívánjuk fenntartani a továbbiakban is, 
még a nehéz gazdasági körülmények ellenére is. Már többször 
is hangsúlyoztam, hogy a kezdetek óta mind a közvállalat egé-
sze, mind pedig a dolgozók számára igen magasra állítottuk a 
lécet, és a gondok ellenére sem vagyunk hajlandó alább adni, 
pedig környezetünkben sajnos azt tapasztaljuk, hogy egy-egy 
cég bizony lemond a fejlesztésről, csak hogy biztosítsa a vállalat 
fennmaradását. Úgy érzem, hogy igen merész tervet készítet-
tünk el, melynek minden egyes eleme azt bizonyítja, hogy a cég 
magas szintű szervezettséggel és a minőségbiztosítási rendszer, 
a nemzetközi szabványok által megkövetelt alapossággal, fegye-
lemmel és figyelemmel végzi a munkáját a 2012. évben is. Eddig 
rendre teljesítettük az éves tervekben előirányzott feladatokat. 
Természetesen esetenként szükség volt kisebb módosításokra, 
ami érthető is, hiszen az élet mindig hoz, hozhat olyan válto-
zásokat, amelyeket nem lehet előre betervezni, amelyekre nem 
lehet számítani. Ilyen például a gazdasági világválság, amely 
bizony számos jól menő cég szárnyalását törte meg. De már a 

2012. év is hozott olyan dolgokat, amelyekre a terv készítése-
kor nem is gondolhattunk, ez pedig a szélsőséges időjárás, a 
sok hó és a rendkívüli hidegek. Minden dolgozónk a lehető 
legtöbbet tette meg azért, hogy minden nap zavartalanul üze-
melhessenek a piacaink. Pedig tudtuk jól, hogy a nagy hóban, 
hidegben kevesebb lesz az árus, kevesebb lesz az áru, vagyis ki-
sebbek lesznek a bevételeink, miközben a költségek a tervezett-
nél jóval magasabbak voltak. Kevesebb volt ugyanis a bevétel, 
viszont be kellett szereznünk a kellő mennyiségű sót, az ilyen-
kor szükséges kéziszerszámokat. Vagy például az a gyakorlat, 
amelyet a mínusz 20 fokos hidegek idején vezettünk be: forró 
teával kínáltuk meg az árusokat. Amire senki sem kényszerített 
bennünket, de úgy éreztük, hogy legalább ennyivel könnyíte-
nünk kell a fagyoskodó árusok helyzetét. Tehát a veszteségek 
ellenére is biztosítottuk a piacok munkáját, így mindazok, akik 
valamilyen élelmiszer nélkül maradtak, még ilyen szélsőséges 
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PIACI ÁRAK

Zöldségfélék 
Bab 160-300 din/kg
Brokkoli 250 din/kg
Burgonya 30-35 din/kg
Cékla 25-30 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fekete retek 50-60 din/kg
Fokhagyma 250 din/kg
Hónapos retek 40 din/csomó
Káposzta 20-25 din/kg
Karfiol 250 din/kg
Kelbimbó 160-200 din/kg
Kelkáposzta 70-80 din/db
Koktélparadicsom 400 din/kg
Lila hagyma 60-70 din/kg
Napraforgó - csemege 70 din/l
Paprika 30-90 din/kg
Paradicsom 200 din/kg
Paraj 100-150 din/kg
Pasztinák 100 din/kg
Petrezselyem 120 din/kg
Petrezselyemlevél 30-50 din/cs.
Póréhagyma 150 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/kg
Savanyú cékla 80-200 din/kg
Savanyú káposzta 40-100 din/kg
Savanyú karfiol 300 din/kg
Savanyú paprika 150-200 din/kg
Savanyú pepperoni 300 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sült tök 30-60 din/szelet
Sütőtök 100 din/kg
Torma 220-250 din/kg
Tök 220-250 din/kg
Uborka 250 din/kg 
Vöröshagyma 35-40 din/kg
Zeller 30-80 din/kg
Zöld saláta 50-60 din/db
Zöldhagyma 30-60 din/kg

Gyümölcs
Alma 20-60 din/kg
Földieper 600 din/kg
Körte 180 din/kg
Szőlő 350 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180 din/kg
Banán 130 din/kg
Citrom 100 din/kg  
Grapefruit 100 din/kg
Kivi 80-130 din/kg
Mandarin 130 din/kg
Narancs 80-85 din/kg
Tejtermékek 
Házi túró 250-360 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajtok 350-750 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 300-400 din/l
Vaj 600-800 din/kg 
Zlatibori tejszínsajt 750 din/kg
Zombori túró 750 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 70 din/kg 
Csirkecomb 290-310 din/kg 
Csirkehús 220-230 din/kg 
Csirkeláb 60 din/kg
Csirkemáj 280-330 din/kg 
Csirkemell 310-340 din/kg 
Csirkemell cs/n. 410-440 din/kg 
Csirkeszárny 200-220 din/kg 
Csirkezúza 220-280 din/kg
Gyöngytyúk 500-600 din/kg
Kacsahús 400-450 din/kg
Kacsamáj 1800-2000 din/kg
Kakashús 270-350 din/kg
Libahús 400-450 din/kg
Nyúlhús 400-450 din/kg 
Pulykacomb 320-580 din/kg
Pulykahát 200 din/kg 
Pulykahús 400-450 din/kg 

Pulykamell 600-650 din/kg 
Pulykaszárny 320-350 din/kg 
Tyúkhús 260-280 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 130-160 din/kg
Amur 230-240 din/kg
Busa 200-220 din/kg
Cápaharcsa-filé 295 din/kg
Csuka 280 din/kg
Dévérkeszeg 140-180 din/kg 
Füstölt ponty 650 din/kg
Harcsa 490 din/kg
Hekk 290 din/kg
Hekk filé 400 din/kg 
Kalmárhal 300-400 din/kg 
Kárász 130 din/kg
Kecsege 690 din/kg
Lazac 560 din/kg 
Makrahal 270 din/kg
Pisztráng 465-520 din/kg 
Ponty 320-350 din/kg
Süllő 690 din/kg
Vegyes áru 
Áfonya 1600 din/kg
Ajvár 300 din/üveg
Aszalt ananász 500-550 din/kg
Aszalt füge 400 din/kg
Aszalt meggy 1800 din/kg
Aszalt sárgabarack 600-800 din/kg
Aszalt szilva 250-350 din/kg 
Aszalt vörös áfonya 700-800 din/kg
Brazíliai dió 1000 din/kg
Datolya 400-500 din/kg 
Dióbéll 700-1000 din/kg
Földimogyoró 350-400 din/kg 
Fűszerpaprika 700-1000 din/kg
Gomba 180-220 din/kg
Hájas kifli 30-35 din/kg
Indiai dió 1000 din/kg
Képviselőfánk 18-22 din/kg
Krémes lap - pár 200 din
Lencse 200-220 din/kg
Macesz 300 din/kg
Mák 400-480 din/kg
Mandulabél 800 din/kg 
Mazsola 300-400 din/kg 

Méz 400-450 din/kg 
Mogyoróbél 800-1000 din/kg
Paradicsomlé 100 din/l
Pistácia1300 din/kg
Rétestészta 160-200 din
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Tojás 8-16 din/db
Torta 50-100 din/szelet
Tökmag 500-700 din/kg 
Virág
Cserepes virág 100-400 din
Gerbera 80-100 din/szál
Írisz 80-300 din/szál
Kála 100-200 din/szál
Liliom 150-300 din/szál
Margaréta 180-200 din/szál
Orchidea 250 din/szál
Rózsa 150-200 din/szál
Szegfű 60-80 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 70-85 din/kg
Cirokmag /seprű/ 20 din/kg
Dara 25 din/kg
Fénymag 110-120 din/kg
Főzni való kukorica 40-50 din/kg
Hereszéna 200 din/bála
Kendermag 240-250 din/kg
Köles 60 din/kg
Kukorica 20-22 din/kg
Lenmag 90-110 din/kg
Muharmag 75-80 din/kg
Napraforgó 50-60 din/kg
Olajrepce 70-75 din/kg
Pattog. való kukorica 60-100 din/kg
Rozsbúza 25 din/kg
Szalma 100 din/bála
Szója 50-52 din/kg
Takarmány cirok 30-35 din/kg
Takarmányborsó 60-80 din/kg
Tönköly 80 din/kg
Zab 35 din/kg

/Márc. 12-i árak/ 
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időjárási körülmények között, a rendkívüli helyzet közepette 
is beszerezhették azt, legyen szó zöldségféléről, gyümölcsről, 
húsról vagy tejtermékről. Igaz, a kínálat kisebb volt, de a piacok 
működtek. Vagyis az árusok, de mi magunk is kiálltuk ezt a 
kemény próbát. 

- Visszatérve az éves tervhez, annak legfontosabb elemeit 
a minőségbiztosítási rendszer követelményei alapján fogalmaz-
tuk meg. Ezt a gyakorlatot több éve vezettük be, s azt tapasztal-
tuk, hogy a minőségbiztosítási rendszer – ha komolyan veszik 
és maradéktalanul alkalmazzák – lehetővé teszi a közvállalat 
munkájának szervezettebbé tételét, az esetlegesen felmerü-
lő fogyatékosságok haladéktalan kiküszöbölését, a költségek 
csökkentését, stb. Ennek tudatán irányoztuk elő, hogy a már-
ciusban – lapzárta után – esedékes felülvizsgálat során, amikor 
a tanúsítványozó cég felméri, mennyiben tettünk eleget a szab-
ványoknak, bevezetjük az ISO 14000:2004-es szabványsoroza-
tot. Ez a szabvány a környezetvédelmet helyezi előtérbe, vagyis 
célja, hogy tisztább, biztonságosabb, egészségesebb világban 
élhessünk, ugyanakkor pedig megköveteli tőlünk, hogy kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységünket nemzetközi 
szintű követelményrendszer szerint végezzük. Amennyiben a 
tanúsítványozó cég felkészültnek tart bennünket és kiérdemel-
jük ezt a tanúsítványt, abban az esetben az év folyamán további 
javulást kell elérnünk például a hulladékgazdálkodásban, be 
kell vezetnünk a szelektív hulladékgyűjtést, stb. Erről a felül-
vizsgálat után a vállalat vezetőségének minőségbiztosítási fele-
lőse, Zónai József fogja tájékoztatni a Közlöny olvasóit.

- Közvállalatunkról el kell mondani, hogy a piaci tevékeny-
séggel foglalkozó vállalatok országos rangsorában Belgrád, Új-
vidék és Niš után mind a piaci kapacitások, azok felszereltsége 
és a bevételek alapján is a negyedik helyen áll. Ezt természe-
tesen továbbra is szeretnénk megtartani. Ennek megfelelően 
alakítottuk ki médiastratégiánkat is, amit egyesek túlzottnak 
tartanak, azt mondják, hogy gyakran szerepelünk a sajtóban. 

Jómagam úgy vélem, hogy ha valamilyen tevékenységet, fel-
adatot elvégzünk, arról igenis tájékoztatni kell a közvéleményt. 
Arról soha nem beszéltünk sajtótájékoztatókon, hogy folyama-
tosan végezzük a közvállalat napi feladatait. De arról igen, hogy 
például megszervezzük, mégpedig mind magasabb színvona-
lon a nemzetközi és regionális gazdasági vásárt, hogy sikeresen 
vettük át a téli vásár szervezését, hogy különböző emberbaráti 
megmozdulásainkkal a bérlők támogatásának is köszönhetően 
jelentős segítséget nyújthattunk a rászorulóknak, stb. A mé-
diastratégiának megfelelően továbbra is biztosítjuk a Közlöny 
rendszeres, havi megjelentetését, amelyet minden bérlőnk in-
gyenesen megkap, hogy tájékozódhasson a legfontosabb infor-
mációkról. 

- Ami a közvállalatot illeti, szinte a megalakulása óta azonos 
létszámmal működik, vagyis az idén sem tervezünk létszám-
bővítést. Továbbra is 25-en végezzük a napi feladatokat, ame-
lyekből viszont egyre több van, a munkálatok mind nagyobb 
hányadát mi magunk végezzük, így a munkadíj-megtakarítást 
ugyancsak anyagbeszerzésre fordíthatjuk, amit azután ismét a 
saját dolgozóink építenek be. Ennél költséghatékonyabban már 
nem nagyon lehet dolgozni. Ennek a hozzáállásnak köszönhe-
tően minden évben pozitív volt a vállalat mérlege, és az idei évre 
is szerény /2,4%-os/ bevétel-növekedést, és ugyancsak nyere-
séges gazdálkodást irányoztunk elő, miközben minden piacon 
további fejlesztéseket irányoztunk elő, de szeretnénk tovább 
csinosítani a piacokat. Összességében bevételeink 40 százalékát 
forgatjuk vissza 2012-ben a piacok állagának a javításába. Saj-
nos nagyobb léptékű beruházásokra a közvállalat továbbra sem 
lesz képes, emiatt például a piaccsarnok, a vásárcsarnok vagy a 
korszerű nagybani piac megépítése mindaddig várat magára, 
amíg valahonnan nem sikerül előteremteni a rávalókat. Ezek 
akkora beruházások, amelyeket saját bevételeiből a Szabadkai 
Piacok KKV soha nem fog tudni megvalósítani, s egyelőre úgy 
tűnik, hogy ehhez sem a városnak, sem a tartománynak, de 
még a köztársaságnak sincsenek megfelelő forrásai.

Folytatás az 1. oldalról

VI. NEMZETKÖZI ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI 
VÁSÁR – SZABADKA 2012

Sétaerdei Sportcsarnok,
 2012. június 6-a és 9-e között.

A VI. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár 
- Szabadka 2012 tematikája az élelmiszertermelés, 

-feldolgozás és -elosztás.
Vagyis: A MEZŐTŐL AZ EBÉDLŐASZTALIG!

A POTENCIÁLIS KIÁLLÍTÓK A RÉSZVÉTELLEL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT A 
KÖVETKEZŐ ELÉRHETŐSÉGEKEN 

KAPHATJÁK MEG: 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat, 

Szabadka, Đuro Đaković u. 23/I. 

Tel/fax: 024/555-013 
E-mail: suboticasajam@gmail.com 

Web: www.susajam.rs  
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A NŐNAPI VIRÁGVÁSÁR KAPCSÁN

Lejárt az éves rezerváció befizetésének újabb 
határideje, ugyanis azoknak, akik úgy döntöttek, hogy 
az éves rezervációt egy összegben, de nem januárban 
fizetik be, március 9-ig kellett eleget tenniük fizetési 
kötelezettségüknek.

A közvállalat adatai szerint van még néhány érintett 
bérlő, aki a jelzett határidőig nem fizette be az éves 
rezervációt, akiket a Közlöny útján is arra kérnek, hogy 
ezt mielőbb tegyék meg, mert különben megtörténhet, 
hogy a korábban bérelt asztal, árusítóhely nélkül 
maradnak. A jelenlegi szerződések ugyanis március 31-
ével lejárnak, és ha a bérlők addig a napig sem tesznek 
eleget kötelezettségüknek, érvényes szerződés híján 
elveszítik azt a jogot, hogy az adott asztalt, árusítóhelyet 
használják. Így ha valaki esetleg jelentkezik és az 
adott piaci asztalt, árusítóhelyet szeretné kibérelni, a 
közvállalat minden további nélkül bérbe adhatja. 

A bérlők egyébként saját maguk választották ki, 
hogy milyen ütemezéssel törlesztik az éves rezerváció 
díját, amit aláírásukkal is igazoltak.

A Z ÉV E S R EZ ERVÁCIÓRÓL

Március 8-ára, a nők napjára Szabadkán hagyományo-
san jól felkészülnek az árusok, és azok is, akik csak az ün-
nep körüli napokban szeretnének egy kis plusz-bevételhez 
jutni. Mivel a szabadkai önkormányzat a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalatot bízta meg az idényjellegű ter-
mékek (ide tartoznak a virágok is) közterületi árusításának 
a megszervezésével, a Városrendezési Intézet által kiadott 
közterület-foglalási tervvel összhangban lehetséges az árusí-
tás. Ez az idén sem volt mindenkinek az ínyére, mivel mind 
a kommunális felügyelők, mind pedig a kommunális rend-
őrség jól végezte a munkáját, és a gyakori ellenőrzésekkel 
megakadályozta az engedély nélküli árusítást.

Persze mondhatnák, hogy ezzel megfosztott egyeseket a 
plusz bevételektől, ami részben igaz, de az éremnek legalább 
két oldala van. Ugyanis mi van azokkal az árusokkal, akik 
kifizették a szükséges illetékeket, adókat, helypénzt, egyéb 
költségeket, azért, hogy nyugodtan (legálisan) árulhassák a 
virágokat? A tisztességtelen konkurenciát a világ szinte min-
den országában igyekeznek felszámolni, márpedig ha valaki 
a kötelezettségeinek nem tesz eleget, viszont az előnyöket 
élvezi és emiatt olcsóbban adhatja áruját, az bizony kimeríti 
a tisztességtelen piaci magatartás fogalmát. Többek között 
emiatt is nyugtázták elégedetten a Szabadkai Piacok KKV 
illetékesei, hogy a felügyelőség és a kommunális rendőrség 
jól végezte a munkáját.

Ami pedig a kínálatot illeti, virág volt bőven, vágott és 
cserepes, élő és művirág, olcsóbb és drágább is, így aki csak 
akarta (és tehette) szebbnél szebb virágokkal lephette meg a 
szebbik nem képviselőit. 

Azt már csak úgy mellesleg jegyezzük meg, hogy a höl-
gyek mind nagyobb része azt szeretné, ha figyelmességből, 
kedves szóból, előzékenységből ne csak és kizárólag március 
8-án jusson nekik.
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A burgonya a legfontosabb konyhakerti növény, mivel 
keményítőt tartalmaz, ami az emberek táplálkozásában 
az alapvető energiahordozó, emellett pedig tartalmaz C, 
B1, B2, K és P vitamint, az ásványi anyagok közül pedig 
foszfort, káliumot, nátriumot, amgnéziumot és vasat – au 
emberi szervezet anyagcseréje szempontjából rendkívül 
fontos elemeket. 

A burgonya trágyázása
A burgonya intenzív trágyázást igényel. A hektáron-

kénti 20 t gumó megtermeléséhez 120 kg nitrogén, 50 kg 
fosfor és 180 kg kálium szükséges. 

A nitrogén a növény föld feletti 
részeinek és a gumóknak a fejlődésé-
hez szükséges. Nitrogénhiány esetén 
a leveleken klorotikus foltok jelen-
nek meg, a nitrogéntöbblet pedig a 
növény fokozottabb fejlődését ered-
ményezi, miközben a gumók kevésbé 
telítődnek, és csökken a betegségekkel 
szembeni ellenálló képessége is. 

A foszfor a gumók kialakulása 
szempontjából fontos elem, de külön 
hatással van a keményítő minőségére 
és mennyiségére is.

A burgonya kalkofil növény, ami 
a hozamokra és a gumók méretére valamint keményítő-
tartalmukra van hatással, de ellenállóbbá teszi a növényt a 
betegségekkel szemben is. A burgonya magas kálium-tar-
talmú trágyát igényel.

A talaj kedvező levegő- és vízháztartásának valamint 
megfelelő szerkezetének a megtartásához a burgonya trá-
gyázására hektáronként 20-30 t istállótrágyát kell használ-
ni. Ez azonban nem elég, műtrágyára is szükség van, még-
pedig a talaj vegyelemzésének az eredményeitől függően. 
Általánosságban elmondható, hogy az alapműveléskor 
hektáronként 400 kg 7:14:21-es NPK vagy hasonló műtrá-
gya szükséges, amelyben a kálium káliumszulfát formájá-
ban van jelen, vetés előtt pedig még mintegy 300-400 kg 
15:15:15-ös NPK műtrágyát kell a talajba juttatni. Fejtrá-
gyázáshoz 120 kg /ha AN-t használjunk.

A kelés idején hektáronként 2 liter FitoFert Humisuper 
szükséges a tápanyag-utánpótláshoz. A sorok lezárásakor 
hektáronként 5 liter 20:20:20-as FitoFert Ultrát kell a ter-
mőterületre juttatni. Virágzáskor fejtrágyázáshoz hektá-
ronként 5 kg 15:11:24-es FitoFert Kristal, elvirágzás után 
pedig 2 liter Humisupre szükséges, míg a gumók telítődé-

sének idején hektáronként 5 kg 4:10:40-es FitoFert Kristalt 
használjunk. A hatóanyag-utánpótlást levéltrágyázással vé-
gezhetjük, a rovar- és gombaölő szerek kijuttatásával egy-
idejűleg.

Védekezés a kártevők ellen
A talajlakó kártevők, a drótférgek, a cserebogár- és a ba-

golylepke lárvái ellen hektáronként 7 kg Force 1,5-G hasz-
nálható.

A burgonya legveszélyesebb kártevője a burgonyabogár. 
A lárvák teljesen elpusztíthatják a levélzetet, csökkentve ez-

által a fotoszintézist és a gumók telí-
tődését. A burgonyabogár ellen hek-
táronként 60-70 gr Actara 25-WG-vel 
védekezhetünk a lárvák megjelené-
sétől a második lárvafejlődési sza-
kaszig.  Az Afinex a burgonyabogár 
lárvái ellen hatásos azok második 
illetve harmadik lárvafejlődési szaka-
szában, mégpedig hektáronként 0,25 
kg mennyiségben. A felsorolt szerek 
mellett burgonyabogár ellen bevethe-
tő még a Cimfidor, a Regent, a Nurell 
D, a Match és más szerek.

Védekezés a betegségek ellen
A burgonya legelterjedtebb beteg-

sége a peronoszpóra. A betegség megelőzésére a következő 
szerek használhatók: Funguran OH, Dithane M-45, Pennco-
zeb WG, Curzate RWG, Balear, stb.

Ha gyakori a csapadék és magas a levegő viszonylagos 
páratartalma, peronoszpóra ellen a Ridomil Gold MZ-68-
WG szisztémikus szert ajánljuk. Blokk rendszerben perme-
tezzünk, vagyis 7 napon belül kétszer egymás után. A máso-
dik vegetációs időszakban erre a célra megfelel az Acrobat 
MZ cagy a Revus-SC.

Védekezés a gyomoktól
A gyomok ellen a vetés után és a kelés előtt Stomp, Gira-

solin illetve Sencor használható, azzal, hogy Sencorral akkor 
permetezzünk, amikor a burgonya magassága eléri az 5-10 
centimétert, mivel igen hatásos a parlagfű ellen.  A vegetáci-
ós időszakban a széles levelű gyomok ellen Bentmark, a kes-
kenylevelű gyomok és a vadcirok ellen pedig Kletpox, Focus 
Ultra és Targa Super használható.

Csak akkor érhetünk el optimális és kifizetődő termelést, 
ha intenzíven trágyázzuk a burgonyát és idejekorán meg-
védjük a kártevőktől, betegségektől és a gyomoktól. 

Dr. Andrija Peić, agronómus

A burgonya trágyázása és növényvédelme

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

SZABÓ ILONA
(szül. CSÍKÓS)

(1938–2012)

rövid betegség után elhunyt életének 74. 
esztendejében. Nyugodjon békében!

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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Viccözön
- 20 tökkelütött van ebben az osztályban! - szidja a gyerekeket a 
tanár. 
- 21 - szól szemtelenül Móricka, a tanárra célozva. 
- Tűnés kifelé a teremből! - bömböl a tanár. 
Móricka kimegy, de az ajtóból még visszaszól: 
- Így persze a tanár úrnak lesz igaza!

***
A pasas újdonsült nőjével enyeleg a bokorban, mikor váratlanul 
megszólal: 
- Szeretlek, de el kell mondanom valamit: AIDS-es vagyok! 
- Én is szeretlek, de az az igazság, hogy én is. 
- De én csak vicceltem. 
- Most már nem fogsz...

***
- Miért sírsz, Pistike? 
- Mert a tanító bácsi intőt és verést ígért a testvéremnek, amiért az 
egy békát dugott a táskájába. 
- És ez neked miért fáj? 
- Mert ikrek vagyunk és a tesóm már hazament.

***
„Nem azért vagyok vegetáriánus, mert szeretem az állatokat. 
Azért vagyok vegetáriánus, mert gyűlölöm a növényeket!“

***
- Láttad a tévében? Az amerikai bíróság öt évre ítélt egy embert, 
amiért eladta a feleségét. 
- Hmm... viszont öt év múlva legalább végre szabad ember lesz!

***
- Pistike, mondj egy téli gyümölcsöt! 
- Síparadicsom.

***
- Ki volt az, aki az anyósomnak fogkrém helyett egy tubus pilla-
natragasztót adott? - ront be egy férfi a sarki élelmiszerboltba. 
- Én voltam uram, nagyom sajnálom, tévedés történt - vallja be a 
segéd. 
- Ugyan fiam, csak megköszönni jöttem!

***
Egy ügyvéd meghal, és Szent Péter elé kerül. Kérdezi tőle: 
- Miért kellett ilyen fiatalon meghalnom? 
- Fiatalon? - csodálkozik Szent Péter - Hiszen az ügyfeleidnek 
felszámolt munkaórák szerint már legalább 168 éves vagy!

***
Józsi kórházba kerül, és egy hatalmas kórteremben helyezik el. 
Az éjjel elszörnyedve tapasztalja, hogy több beteget is kitolnak, 
lepedővel letakarva. Reggel a vizitnél reklamál a főorvosnál: 
- Főorvos úr, igazán fenntarthatnának egy külön kórtermet a 
haldoklóknak. 
- Röhögni fog. Ez az a kórterem.

***
86 éves páciens az orvosnak: 
- Doktor úr, az a problémám, hogy szex közben hirtelen elkezd 
kalapálni a szívem, megfájdul a fejem, kiver a víz. 
- Nos, az Ön korában ez már természetes. Mikor jelentkeztek 
legutóbb a panaszok? 
- Tegnap éjszaka háromszor, meg ma reggel kétszer.

***
Két zsebtolvaj beszélget: 
- El sem tudod képzelni, mennyire megromlott a közerkölcs. 
- Mert? 
- Tegnap óvatosan benyúltam egy egészen intelligens kinézetű 
ember zsebébe. Képzeld, ez a gazember olyan óvatosan lehúzta a 
kezemről a gyűrűt, hogy észre sem vettem!

HOROSZKÓP ÁPRILISRA
KOS HAVA

A Horoszkópból megtudhatjuk, hogy milyen képességekkel és komoly tehet-
séggel áldott meg minket a sors. Érdemes megkeresni magunkban azokat a 
területeket, amelyekben kiemelkedően tudunk teljesíteni. Fedezzük fel rejtett 
értékeinket!
Kedves Kos! Tettrekészséged, versenyszellemed és tüzes kitartásod kiemel a 
szürke tömegből. A Kos jegyű ember igazi harcos alkat. A munkájába mindent 
belead, épp ezért viszi sikerre minden megálmodott tervét. Tehetsége leginkább 
az új dolgok alkotásában nyilvánul meg – az élet bármely területén.

KOS: Áprilisban helyezd a hangsúlyt a kreatív munkára. A csillagoktól kitartást és erőt 
kapsz, a szerencse nem várt fordulatot hoz a karrieredet illetően is, magasabb pozíciót, 
vagy jobb jövedelmet érhetsz el. Feledkezz meg a problémáidról, mindennek eljön az 
ideje, ami most nem megy, majd alakul máskor. Nemsokára születésnapodat ünnepe-
led. Legyél továbbra is szorgos, vidám és nagyon boldog!
BIKA: A hónap elején rutinszerű feladatok várnak rád, melyeket könnyűszerrel meg is 
oldasz. Igazából komolyabb szakmai kihívásokra vágyhatsz, de erre még várni kell. A 
hónap első napjaiban kisebb konfrontációkra számíthatsz kollegáid körében. Vedd elő 
diplomáciai érzéked és számolj tízig mielőtt reagálsz. Ha párkapcsolatban élsz, jobb 
lesz a helyzet, párod megért téged, azt is megérti, hogy néha szükséged van egy kis 
magányra.
IKREK: Április15-től újra felmerülnek régebbi elkezdett ügyek, amelyek most sikerrel 
járhatnak, amennyiben képes vagy megszabadulni kételyeidtől, kétségeidtől, félel-
meidtől. Merj újra kezdeményezni a felmerülő lehetőségek hatására, mert nem csak 
a mindennapos aprómunkában érsz majd el sikert, hanem egy régóta dédelgetett vá-
gyad is most könnyen teljesülhet.
RÁK: A bolygók fokozott figyelmet ajánlanak a részletekre bármilyen tevékenység ese-
tén. Ez a hatás próbára teheti a türelmed és a pénztárcád, mely egyre csak vékonyodik, 
és könnyen bajba kerülhetsz, ha nem fogod magad vissza a költekezésben. Tudod, hogy 
valamin változtatnod kellene. Csalogasd elő a benned rejlő játékos, kedves, vidám ént, 
aki kikívánkozik. Engedd felszínre jönni és megtapasztalni azt, ami régi vágyad.
OROSZLÁN: Légy szíves és ne legyél földhöz ragadt! Nem illik hozzád! Félre a gondter-
heltséggel, hisz nem mennek rosszul a dolgok. Neked sem sikerülhet minden azonnal, 
amibe belekezdesz. Egyszer fenn, egyszer lenn, így vagyunk ezzel mindannyian. Őrizd 
meg a hidegvéred, egy kudarc csupán azt jelenti, hogy elvesztettél egy kisebb csatát, 
de még nem vesztetted el az egész háborút! Fel a fejjel és előre!
SZŰZ: Áprilisban meglepően átalakulsz, kinyílsz, önbizalmad még jobban megerősöd-
het, céltudatosság jellemez, tele leszel energiával, új barátokat szerezhetsz. Amennyi-
ben új vállalkozás elindítását tervezed, különösen a 7-től 14-ig tartó időszak alkalmas 
erre. Könnyen előfordulhat, hogy valamilyen szerencse váratlan módon érkezik az éle-
tedbe. Örülni fogsz neki.
MÉRLEG: Itt a tavasz, s az elvégzendő feladatok is megszaporodnak. Fontos lesz a csa-
lád, az otthon kérdése, segíted rokonaidat, de kedvet kaphatsz a lakás felújításához 
is, vagy hosszabb távú költözési terveket dédelgethetsz. Ha vezetői pozícióban vagy, 
elismerik sikereid, de egy kissé tartanak is tőled. Ügyelj arra, hogy kedveseddel illetve 
a környezetedben lévőkkel ne légy nagyon szigorú!
SKORPIÓ: A hónap közepén sikerül megerősítened a kapcsolatod a kollégák körében, 
vagy amennyiben vállalkozó vagy, egy eddig kezelhetetlennek tűnő partnered együtt-
működőbbé válik. Nem szoktál meghunyászkodni, de most nem ártana félretenni a 
büszkeséged, és add meg magad a kedvesednek. Törődj még többet vele és a családod-
dal, és akkor hosszú távon élvezheted a vágyott harmóniát a szeretteiddel.
NYILAS: A diplomatikusság most gyümölcsöző lehet. Fogd magad vissza, ha kritikáról 
vagy pletykáról van szó, és inkább hallgass nagyokat. Jobb, ha résen vagy közben, mert 
így megfigyelheted, melyik kollégádban bízhatsz meg leginkább. Jól nyisd ki a szemed! 
Érzelmileg a szokásosnál zárkózottabb lehetsz. Keresd annak a módját, hogy egyedül 
lehess.
BAK: Tele vagy energiával és szereted az életed. Az élet is szeret téged. Használd fel ezt 
az időszakot, múltad értékelésére, különösen figyelj oda régi barátaidra és rokonaidra. 
Egy korábbi lehetőség visszatérhet, amelyet mindenképpen érdemes újra átgondolni. 
Ez a hónap számodra a pihenésről is szóljon. A karrieredben siker várhat, nagyobb 
pénzösszeg állhat a házhoz, sőt egy régi titkos vágyad is megvalósulhat!
VÍZÖNTŐ: Jól indul a hónap, de valaki időnként kellemetlen magatartást tanúsít veled 
szemben. Légy türelemmel és kerüld a konfrontációkat. Ha módod van rá, kerüld a vele 
való kapcsolatot! Később normalizálódik a helyzet, munka- és életkedved is a magas-
ba szökik, és a hónap vége felé újra eredményesen belemélyedhetsz az épp aktuális 
feladataidba.
HALAK: Most minden tőled függ. Kiváló napok következhetnek, melyeknek élvezed 
minden pillanatát. Fel leszel dobva. Ami a szíveden, az rendszerint a szádon, de ez most 
senkit nem riaszt el tőled, sőt, természetességeddel bárkit leveszel a lábáról. A hónap 
közepe felé megeshet, hogy realitásérzéked nem igazán lesz a helyén, így meglátásaid 
és érzéseid lehetnek illúziók és álmodozások, melyek átmenetileg félrevezethetnek. 

Braun Mária


