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XII. évfolyam • 4. szám • 2012. április 26.
Ingyenes példány

VÁSÁRNYITÁS JÚNIUS 6-ÁN

A szervezők és a szabadkai Nemzetközi és Regionális Gazda-
sági Vásár állandó résztvevői között folytatott egyeztetés és meg-
beszélések alapján meghatározták a vásárrendezés új időpontját.  
Erről, illetve a vásári előkészületekről március 30-án sajtótájékoz-
tatót tartottak Szabadka város Sajtóközpontjában. Ami a legfonto-
sabb: a VI. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt Szabadkán 
2012. június 6-a és 9-e között rendezik meg a szokott helyen, vagy-
is a sétaerdő melletti Sportcsarnokban.

A vásárszervező ezúttal is a Szabadkai Piacok KKV, a véd-
nökök Szabadka városa és a Tartományi Gazdasági Titkárság, a 
társszervezők pedg a V-Land Kiállítások vállalat valamint a sza-
badkai Körzeti Gazdasági Kamara.

A sajtótájékoztatón Pero Horvacki polgármester-helyettes 
mindenekelőtt a vásár folytonosságát emelte ki, hiszen az idei 
immár sorrendben a hatodik ilyen rendezvény lesz.  Ez pedig azt 
jelenti, hogy Szabadka gazdaságának van mit felkínálnia illetve 
megmutatnia az érdekelt cégeknek, vállalkozóknak, de a város és 
gazdasága is nyitott, kész befogadni és alkalmazni az új ötleteket, 
elképzeléseket.

Karai László, a Városi Tanács gazdasági ügyekkel megbízott 
tagja elmondta, hogy a vásár megrendezését segíti Izrael belgrá-
di nagykövetsége, továbbá a Tigar vállalat is, amelyek segítségé-
vel bővíthetjük kapcsolatainkat a Közel-Kelettel. Mint mondta, 
a szabadkai Vásár más módon is terjeszkedni fog: a rendezvényt 
nem csak a Sportcsarnokban és körülötte rendezik meg, hanem a 
Szabadság téren is, ahol a vásárral egyidejűleg tartják meg a Ha-
gyomány ízei elnevezésű rendezvényt, amely a hagyományos éte-
lek és konyha nagyszerű propagátora lesz. Remélhetjük, hogy az 
a rendezvény is nagy érdeklődést vált ki a vásár külföldi vendégei 
körében.

Horvátország szabadkai főkonzulátusának főkonzul asszonya, 
Ljerka Alajbeg a sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a szabad-

kai vásáron az idén is bemutatkozik bizonyos számú horvát cég. 
A szabadkai vásár szerepel a vásárok horvátországi programjában 
is, de mivel módosult a vásár megrendezésének az időpontja, még 
nem beszélhetett a részt vevő vállalatok számáról.

Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója először is 
a vásárkezdés időpontjának módosítását azzal indokolta, hogy  
vásár állandó résztvevői körében végzett körkérdés megmutatta: 
az augusztus végi időpont nem megfelelő, ezért hozták előbbre a 
vásárt, amely június 6-án nyílik és 9-én zárul. Belépődíjat ezúttal 
sem szednek, a látogatottság fokozása érdekében pedig meghív-
ják a közép- és főiskolákat valamint az egyetemeket, hogy szer-
vezetten látogassák meg a vásárt, így a jövő szakemberei megis-
merkedhetnek milyen újdonságok szerepelnek a szabadkai és a 
térségi vállalatok kínálatában. Az is bizonyos, hogy a szabadkai 
és környékbeli Rotary Klubok szervezetten vesznek részt, ugyan-
akkor viszont valószínűleg nem lesz rekordszámú kiállító, de így 
is több országból mintegy 200 kiállítóra számítunk - emelte ki az 
igazgató.

A magyarországi kiállítók bevonásában nagy szerepet fog 
játszani a V-Land Kiállítások vállat is, amelynek képviseletében 
Kuktin Szinisa elmondta, hogy Magyarországról 140 négyzetmé-
teren szervezetten mutatkoznak majd be a vállalatok, elsősorban 
az építőipar, a mezőgazdaság és az élelmiszergyártás területéről.

Savo Duvnjak, a PiaR Ügynökség igazgatója a Hagyomány ízei 
elnevezésű, immár hagyományos rendezvény szervezőjeként ar-
ról is beszélt, hogy miért is tartják egyidejűleg a két rendezvényt. 
Szerinte így mindazok, akik ellátogatnak a vásárra, hogy megis-
merkedjenek a ma és a holnapok legkorszerűbb technológiáival, 
megízlelhetik a vidék hagyományos ételeit és italait is.

A sajtótájékoztatót jelenlétével megtisztelte Siteri Sándor, Ma-
gyarország szabadkai főkonzulátusának konzulja, valamint Bagi 
János, a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara képviselője is.
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 160-300 din/kg
Borsmustár 1000 din/kg
Brokkoli 160-250 din/kg
Burgonya 20-30 din/kg
Csicsóka 50 din/kg
Fejes saláta 20-40 din/fej
Fokhagyma 200-300 din/kg
Hónapos retek 10-40 din/csomó
Káposzta 30-50 din/kg
Karalábé 60-80 din/db
Karfiol 160-200 din/kg
Kelkáposzta 50 din/db
Koktélparadicsom 400 din/kg
Lilahagyma 70 din/kg
Mángold 60 din/csomó 
Napraforgó - csemege 70 din/l
Padlizsán 300 din/kg
Paprika – Kaliforn. csoda 350 din/kg
Paprika 30-50 din/db
Paradicsom 220-270 din/kg
Paraj 80-100 din/kg
Pasztinák 30-50 din/kg
Petrezselyem 40-60 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 15-30 din/cs.
Póréhagyma 150 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/kg
Savanyú cékla 100 din/kg
Savanyú káposzta 60-70 din/kg
Savanyú paprika 100-150 din/kg
Savanyú pepperoni 150-300 din/kg
Savanyú uborka 150 din/kg
Sóska 30 din/csomó
Torma 200-300 din/kg
Tök 180-250 din/kg
Uborka 200-250 din/kg 
Újburgonya 150 din/kg
Újhagyma 20-40 din/kg
Vöröshagyma 20-50 din/kg
Zeller 30-120 din/kg
Palánták
Padlizsán 50-60 din/db
Paprika 50-60 din/db
Paradicsom 50-60 din/db
Tök 50-60 din/db
Uborka 50-60 din/db
Tejtermékek 
Birkatarhó 200-220 din/l
Házi túró 260-360 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajt 350-750 din/kg 
Tejföl 250 din/l 
Tejszín 300-400 din/l
Vaj 800 din/kg 
Zlatibori tejszínsajt 750 din/kg
Zombori túró 750 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 280-300 din/kg 

Csirkehús 240 din/kg 
Csirkeláb 60 din/kg
Csirkemáj 320-330 din/kg 
Csirkemell 330 din/kg 
Csirkemell cs/n. 430-435 din/kg 
Csirkeszárny 195-200 din/kg 
Csirkezúza 240 din/kg
Kacsahús 380-450 din/kg
Kacsamáj 2000 din/kg
Kakashús 260-360 din/kg
Kolbász – friss 380-800 din/kg
Kolbász füst. 400-850 din/kg 
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 320-580 din/kg
Pulykahát 140-200 din/kg 
Pulykahús 360-450 din/kg 
Pulykamell 600-720 din/kg 
Pulykaszárny 240-330 din/kg 
Tyúkhús 260-360 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 130 din/kg
Amur 230 din/kg
Busa 200-250 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyhűtve/
            295-350 din/kg
Csuka 330 din/kg
Füstölt ponty 650 din/kg
Harcsa 550 din/kg
Hekk 300-350 din/kg
Hekk filé 400 din/kg 
Kárász 130 din/kg
Kecsege 690 din/kg
Lazac 560 din/kg 
Makrahal 270 din/kg
Pisztráng 465 din/kg 
Ponty 310-330 din/kg
Süllő 690 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 300 din/kg
Aszalt sárgabarack 600-800 din/kg
Aszalt szilva 250-350 din/kg 
Dióbél 800-1000 din/kg
Földimogyoró 400 din/kg 
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 180-220 din/kg
Krémes lap 200 din/pár
Lencse 200-220 din/kg
Mák 360-480 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
Pistácia1400 din/kg
Réteslap 160-200 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tojás 12-16 din/kg
Tökmag 500-700 din/kg 

/Ápr. 20-i árak/

A HAVI KÖTELEZETTSÉGEK 
BEFIZETÉSÉRŐL

A Szabadkai Piacok KKV május elsejétől nem nézi el a bérlőknek 
a késedelmes befizetéseket. Erről Fodor Mátyás, a közvállalat keres-
kedelmi-pénzügyi részlegének igazgatója a következőket mondta:

- A piaci asztalok illetve piaci árusítóhelyek használatáról a bérlő 
és a közvállalat szerződést ír alá, amely az egymás közötti viszonyo-
kat szabályozza. A szerződés 3. szakasza értelmében a bérlő kötele-
zettséget vállal, hogy az adott árusítóhely használatáért bérleti díjat 
fizet. Ezt a bérleti díjat a bérlő minden hónap 5-ig kell, hogy befizesse 
a folyó hónapra a vállalat pénztárán illetve banki átutalással.  A bér-
lők 80 százaléka rendszeresen eleget tesz ennek a kötelezettségének, 
15% kisebb késéssel fizeti be a havi bérleti díjat, a fennmaradt 5% vi-
szont – ahogy mi mondjuk – krónikusan nagyobb késésben van. Saj-
nos, ha a késedelmes befizetéseket összeadjuk, akkor egy jelentősebb 
összeg alakul ki, amire viszont a közvállalatnak a havi szerződések 
alapján be kell fizetnie az áfát. Így ez jelentős anyagi terhet ró a köz-
vállalatra, amit épp a rendszeresen fizető bérlőinkre való tekintettel 
nem tolerálunk tovább. Május 1-től az aláírt szerződésekkel össz-
hangban járunk el, vagyis maximum 5 nap késést engedélyezünk 
bérlőink számára, ami azt jelenti, hogy folyó hónap 10-ig be kell fi-
zetniük az esedékes bérleti díjat. Ha ezt a bérlő nem teszi meg, a köz-
vállalat úgy fogja tekinteni, hogy felbontotta velünk a szerződését, s 
függetlenül attól, hogy korábban átalányban vagy rezerváció alapján 
használta az adott árusítóhelyet, piaci asztalt, 10-e után – amennyi-
ben árusítani szeretne – ki kell fizetnie a napi piachasználati díjat, a 
Szabadkai Piacok KKV hatályos árjegyzékével összhangban. A napi 
piachasználati díjat mindaddig fizetnie kell, amíg be nem fizeti a 
havi bérleti díjat. Jelzem, hogy ez nem csak májusra vonatkozik, ha-
nem a továbbiakra is. Május elseje után nem nézzük el a késedelmes 
befizetéseket, hiszen az cégünket is jelentősen megterheli.

- Hasonló okokból leszünk kénytelenek szigorítani a bérlők által 
elhasznált elektromos energia ellenértékének a befizetésén is. A bér-
lők egy része nagy késéssel fizeti be cégünknek a leszámlázott elekt-
romos energiát. Ehhez tudni kell, hogy az áramelosztó havi rend-
szerességgel olvassa le a villanyórákat, számlázza le a közvállalatnak 
az elfogyasztott elektromos energiát, amit záros határidőn belül be 
kell fizetnünk, ellenkező esetben az áramelosztó késedelmi kama-
tot számol fel. Mi a bérlőinknek csak a beérkezett számlák alapján 
számlázhatjuk tovább az áramdíjat, de nem várhatunk arra, hogy azt 
be is fizessék és csak utána tegyünk mi is eleget az áramelosztó iránti 
kötelezettségeinknek. Valójában a bérlők az áram befizetésével így is 
egyhónapos késésben vannak, ennél hosszabb lemaradás ugyancsak 
azt jelenti, hogy a közvállalatnak kell a bérlők helyett kifizetnie az 
áramot és az azt terhelő áfát is. Emiatt az áramdíj esetében azok a 
bérlők, akik késve fizetik be az áram ellenértékét, számítsanak arra, 
hogy a cég átterheli rájuk a késedelmi kamatot.       

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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ÁTTÉRÉS AZ INTEGRÁLT 
RENDSZERRE

VIGYÁZAT A HAMIS 
 PÉNZEKKEL!!!

A Szabadkai Piacok KKV a szabadkai közvállalatok közül 
elsőként vezette be a minőségirányítási rendszert. A tanúsít-
vány áprilisban lejárt volna, s a kínálkozó alkalmat a közvállalat 
kihasználta arra, hogy áttérjen az új rendszerre, pontosabban 
bevezesse a 14001:2004 környezetközpontú irányítási rendszert 
is. Erről Zónai József, a vezetőségnek a minőség- és környezet-
központú irányítási rendszer működtetésével megbízott tagja a 
következőket mondta:

- A korábban kiadott tanúsítvány három évre szólt, amelyet 
minden évben meg kellett újítani, az idén pedig teljesen elölről 

kellett volna kezdeni az ezzel kap-
csolatos tevékenységet. Mivel a mi-
nőségirányítási rendszer bevezetése 
és alkalmazása során kellő tapaszta-
latokat szereztünk, úgy döntöttünk, 
hogy az új rendszer kidolgozására és 
beindítására nem veszünk igénybe 
külső tanácsadókat, segítséget, hanem 
mindent mi magunk végzünk el.  Feb-
ruárban a Certop Nemzetközi Tanú-
sítványozó Cég egy előzetes szemlét 
tartott, melynek során áttekintették az 

úgynevezett elégséges dokumentációt, amely alapul szolgált a to-
vábbi tevékenységhez, a környezetközpontú irányítási rendszer 
kialakításához. Az ezzel kapcsolatos munkánkat március 21-én 
a tanúsítványozó cég két ellenőre a helyszínen értékelte. Ezt az 
akadályt is sikerrel vettük, amit a szemléről elkészített jelentés 
is bizonyít. Rendszerünk négy vonatkozásban is dicséretet érde-
melt ki, a vezetőség elkötelezettsége, a rendszer működtetésével 
kapcsolatos dokumentáció, a felhasználók elégedettségéről szóló 
részletes elemzés és jelentés, valamint a cég legfelsőbb vezetése 
által végzett folyamatos ellenőrzés kapcsán. 

- Ami fontos, elégtelenséget, az alapvető követelményektől 
való eltéréseket nem tártak fel, de természetesen minden rend-
szer tovább tökéletesíthető, így az ellenőrök is megfogalmazták 
javaslataikat, tanácsaikat, amelyeket a rendszer fejlesztése során 
figyelembe kell vennünk. 

- A helyszíni szemléről egy 10 oldalas jegyzőkönyv készült, a 
rendszer minden egyes elemét áttekintették és mindent rendben 
találtak.

- Ez a tanúsítvány is 3 évig érvényes, és minden évben meg 
kell újítani, azzal, hogy ha a szabványokban bármilyen változá-
sok következnek be, akkor azokat haladéktalanul be kell építe-
nünk a környezetközpontú irányítási rendszerünkbe és a Cer-
topnak újra meg kell vizsgálnia annak helytállóságát.    

Ludason, ebben a Szabadka melletti falucskában a hely-
beliek immár 12 éve rendeznek vásárokat. Sajnos az akti-
visták lendülete, szorgalma sem elég a vásárok fellendítésé-
hez – ahhoz nagyobb vásárlóerőre lenne szükség – emiatt 
Ludason folyamatosan csökken a vásárok száma. Tavaly 
még négy vásárt rendezték, az idén pedig tovább csökken 
a számuk, vagyis csupán három vásárt terveznek az idén.

Az elsőt június 3-án tartják a ludasi vásártéren, a má-
sodikat augusztusban, a falunaphoz kapcsolódóan, a har-
madikat pedig októberben rendezik a Lovas Találkozóval 
egyidejűleg. Ennek időpontját később határozzák meg.

A LUDASI VÁSÁROK PROGRAMJA

Amióta világ a világ, és amióta létezik a pénz, azóta igyekeznek 
azt több-kevesebb sikerrel hamisítani. Nem véletlenül szerepel a 
mai bankjegyeken a figyelmeztetés: „A bankjegyhamisítást a tör-
vény bünteti!” Ennek ellenére folyamatosak a próbálkozások, s ezek 
a kísérletek nem kerülik el Szerbiát, Szabadkát sem, s az is természe-
tes, hogy a hamis pénz a piacokon is megjelenik.

A Szabadkai Piacok KKV illetékesei a Közlöny útján is arra fi-
gyelmeztetik a bérlőket, árusokat, de a vásárlókat is, hogy a hamis 
pénz forgalomba hozatala büntetendő cselekmény. A szerbiai Bün-
tető Törvénykönyv 223. szakaszának 4. bekezdése értelmében nem 
csak a hamisítókat, a hamisítás folyamatában részt vevő egyéneket 
büntetik, hanem bűncselekményt követ el ez is: „Aki hamis pénzt 
igaziként vett át, majd, megtudva, hogy az hamis, forgalomba hoz-
za...”, amiért pénzbüntetéssel vagy egy évig terjedő börtönbüntetés-
sel sújtható. Ugyancsak mindenkinek törvényes kötelessége, hogy 
ha hamis pénzre bukkan, kap vagy jut a birtokába, azonnal feljelen-
tést tegyen a rendőrségen. 

A helypénzszedők gyakran igyekeznek segíteni a bérlőknek, 
hogy ne kelljen a havi kötelezettségek befizetése miatt külön befá-
radniuk a vállalati pénztárba, ám ennek a korrekt viszonynak két-
oldalúnak kell lennie. A kellemetlenségek elkerülése véget épp ezért 
a közvállalat arra kéri a bérlőket, hogy ne próbálják meg a hely-
pénzszedőkre „rásózni” a valamilyen úton tulajdonukba került ha-
mis pénzt, mivel a nyilvántartás alapján könnyen visszavezethető a 
pénz eredete, a közvállalat pedig köteles a törvénnyel összhangban 
eljárni, vagyis megtenni a feljelentést. A többi utána már a nyomo-
zati szervek és az igazságszolgáltatás dolga.

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

MEDŽIT DŽELJIĆ
(1949–2012)

63 éves korában hirtelen elhunyt.
Nyugodjon békében!
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N YÁ R I  M U N K A I D Ő
Az alapító jóváhagyásával a Szabadkai Piacok KKV 

2008 óta korábban, azaz reggel 5 óra 30 perckor nyitja meg 
a piacok kapuit, a 2009-ben jóváhagyott módosítással pedig 
hétköznapokon a nyári melegben 17 órakor zárnak a pia-
cok. Az ezzel kapcsolatos félreértéseket igyekszik letisztázni 
Fodor Mátyás, a közvállalat kereskedelmi és pénzügyi rész-
legének igazgatója:

- A piacok nyitva tartásával kapcsolatos rendelet értel-
mében a piacok ünnepnapokon 12 óráig, vasárnapokon 

és vallási ünnepnapokon meg 13 
óráig tartanak nyitva. Hétközna-
pokon a nyári munkaidő reggel 
5 óra 30 perctől 17 óráig tart. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy a 
nyári munkaidőre akkor térnek át 
piacaink, amikor átállunk a nyári 
időszámításra, hanem akkor, ami-
kor az éghajlati és fényviszonyok 
ezt lehetővé teszik. Ezt eddig is ru-
galmasan kezeltük, s mivel a bér-
lők a hosszú, kemény telet követő-

en kérték, hogy amint lehet, vezessük be a nyári munkaidőt, 
kérésüknek eleget téve április 1-je óta a nyári munkaidő 
szerint, vagyis 17 óráig vannak nyitva a piacok. Ez újabban 
ismét gondot okoz, ugyanis a bérlők ezt úgy értelmezik, 
hogy a piacok 17 óráig vannak nyitva, utána kezdenek el 
pakolni, rendezkedni, s van, aki még 18 óra körül is a pi-
actéren bóklászik. Márpedig a közvállalatunknak a piacok 
rendjéről szóló városi rendelet előírja, hogy a takarítást úgy 
kell elvégeznie-elvégeztetnie, hogy ezekkel a munkálatok-
kal a környék lakóit a legkevésbé zavarja. Emiatt ismételten 
arra kérjük a bérlőket, hogy 17 órakor hagyják el a piacteret, 
hogy azonnal el lehessen kezdeni a takarítást. 

- Több bérlő tároló-szekrényt szereltetett a fém piaci asz-
talára, hogy nap közben legyen hol tárolnia a felhozott áru 
egy részét. Ezek az ún. kazetták nem arra szolgálnak, hogy 
a piac zárását követően is ott tárolják az árut – vagyis ki kel-
lene üríteniük. Ezt sajnos nem mindenki teszi meg, viszont 
a piactér mosását nagynyomású vízzel végezzük, a kazetták 
viszont nem zárnak hermetikusan, tehát gyakran megtörté-
nik, hogy az ott tárolt áru elázik. Emiatt a közvállalat nem 
vállalhatja a felelősséget. Az is megtörténik, hogy a bérlő be 

sem zárja a kazettát, vagy pedig benne hagyja a kulcsot, az-
után pedig felrója nekünk, hogy hiányzik az árujából. Mi 
ezt nem fogadhatjuk el, hiszen a közvállalat nem vette át az 
árut, nem tudhatjuk, hogy a bérlő milyen áruból mennyit 
hagyott a kazettában. Ez kizárólag az ő felelősségük, tehát 
maguknak kell gondoskodniuk az áru biztonságáról. A pi-
acterek zártak, zárva vannak, azokról őrző-védő szolgálat 
is gondoskodik, de minden egyes piaci kazetta tartalmáért 
nem vállalhatunk felelősséget.

- Van még egy-két dolog, amit szóvá kell tennem. Egye-
sek a csapadékelvezető csatornákat polcnak, fogasnak te-
kintik, mindenfélével megpakolják, így azok egy idő után 
deformálódnak és folynak. Aztán meg nekünk panaszkod-
nak. A másik dolog pedig a lefolyók szándékos eldugítása. 
Egy-egy bérlő teniszlabdával, szivaccsal, vagy egyéb anyag-
gal egyszerűen eldugítja az esőcsatornák lefolyó részét – ami 
aztán oda vezet, hogy a csatorna megtelik és egyszerre több 
helyen is túlfolyik. Csak az idén ugyanazon a helyen már 
öt alkalommal távolítottunk el a lefolyóból teniszlabdát il-
letve szivacsot. Annak ellenére, hogy a csatornákat nem mi 
rongáljuk meg, ki kell cserélnünk a deformálódott részeket, 
ami pénzbe kerül – vagyis megnöveli a piacok működési 
költségeit. Ezt valakinek fedeznie kell – ha másként nem, 
hát a piachasználati díjak növelésével. 

- Ugyancsak arra szeretnénk kérni a bérlőket, hogy az 
áru nagybani beszerzését a nagybani piacon intézzék, ne 
pedig a többi piac környékén – amit ugyancsak tilt a pia-
cok rendjéről szóló szabályzat. Ezt a kommunális rendőrség 
ellenőrzi és az engedély nélküli árusítás felszámolása érde-
kében azonnal megteszik a szükséges lépéseket. A tejpiac 
környékén levő magánkereskedések már nem a mi hatáskö-
rünkbe tartoznak, s ha azok hajnali 3-4 órakor elkezdenek 
csörömpölni, arról mi nem tehetünk s a lakóknak ez ügyben 
is ugyancsak a kommunális rendőrséghez kell fordulniuk, 
mert esetleg az is előfordulhat, hogy az adott kereskedés 
munkaidőn kívül folytat meg nem engedett tevékenységet.

- A nagybani piac munkaideje rugalmasan alakul, min-
dig az időjárás, az idény, illetve a felhozatal függvénye. Épp 
ezért mind az árusokat, mind pedig a nagyban vásárlókat 
hetente legalább három alkalommal tájékoztatjuk az éppen 
aktuális nyitva tartásról, tehát mindenki idejekorán értesül-
het a nagybani piac munkaidejéről.    



5

A hagyma nagy jelentőséggel bír az emberi táplálkozásban, 
hiszen frissen, részben pedig fagyasztva illetve tartósítva egyaránt 
szerepel az étrendben. A vitaminok közül tartalmaz C, B1 és B2, 
az ásványi anyagok közül pedig foszfort, nátriumot és kalciumot.

A termesztési technológiától függ a gyomirtás is, azaz, nem 
mindegy, hogy a hagymát magról, vagy dughagymából termeszt-
jük-e. Magvetéssel dughagymát illetve fogyasztásra újhagymát 
termeszthetünk. A gyomok azonban gyorsabban nőnek, mint a 
hagyma, ezért fontos, hogy a hagyma korai fejlődési szakaszában 
a terület ne legyen gyomos, vagyis a gyomirtót az ültetés után, de 
még a kelés előtt kell a területre juttatni. 
A vegetációs időszakban az esetek több-
ségében a gyomirtást akkor végezzük, 
amikor a hagyma elérte az első levélpáras 
fejlettséget, mert ha ezt későbbre hagy-
juk, a gyomok annyira elszaporodhatnak, 
hogy nagymértékben csökken a felhasz-
nált szerek hatékonysága. Ha magvetéssel 
termesztjük a hagymát, a vegetációs idő 
hosszabb, mint a dughagyma esetében, 
ezért a gyomirtót a hagyma későbbi fej-
lettségi szakaszában használjuk.

Ha magról vetjük a hagymát, a vetés 
után, de még a hagyma kelése előtt gyom-
irtásra Pendistop-ot használjunk 4-6 litert hektáronként. E szer 
nélkül szinte elképzelhetetlen a hagyma magról történő termesz-
tése. Jól hat a keskenylevelű gyomokra, mint amilyen: a magról 
kelt muhar és cirok, a széles levelűek közül pedig hatásos a disz-
nóparéj, libatop, pipacs, bogárfogó, keserűfű, vadrepce, tyúkhúr 
ellen, viszont nem hat a vadkender és a csattanó maszlag ellen, 
ezért ha ez utóbbiak megjelennének a hagymásban, Lodin-t kell 
használni, mégpedig hektáronként 0,8 litert.

A Goal nevű gyomirtót a hagymásban akkor alkalmazhatjuk, 
ha a hagymának két pár levele van, az adagolása pedig hektáron-
ként 0,5 liter. Elsősorban azért kellene használni, mert nagyon 
fontos hogy a hagyma vegetációs idejének második felében meg-
szabaduljunk a disznóparéjtól – hektáronként 1 literes dózisban, 
mivel a hagymának ekkor már 3-4 levele van.  Nem szabad viszont 
a termőterületre juttatni közvetlenül a vetés után, a csírázás előtt, 
sem pedig amikor esik az eső, mert lemoshatja a bevonatot a leve-
lekről és károsodik a levéltömeg.

A Lontrel az egyetlen gyomirtó szer, amely hatásos a bogáncs-
kóró, magból kelt napraforgó, acat, vadkender és más olyan gyom 
ellen, amelyeket más szerek nem semmisítenek meg. Hektáron-
ként 1,2 litert használjunk.

A Pendistop is akkor használható, amikor a hagyma elérte 
elsőleveles fejlettségét. Az alacsony humusztartalmú, homokos 
talajokban ez a szer a második levél kifejlődése után használható, 
amikorra már a hagymának megerősödik a gyökérzete.

Az Afalonból hektáronként 0,6-1 l használható a széles leve-
lű gyomok ellen, különösen akkor, ha a parcellán elszaporodott 
a vadrepce.

A dughagymáról történő termesztés esetén a keskenylevelű 
gyomok, illetve a muhar ellen hektáronként 1,5-2 l Treflan szük-
séges, amely hatásos a széles levelű gyomok közül a disznóparéj, li-

batop és a tyúkhúr ellen, viszont nem hat 
a vadkenderre, csattanó maszlagra és az 
ebszőlőre. Ezt a szert a dughagyma ülte-
tése előtt tíz nappal kell a talajba juttatni.

Az ültetés után, a csírázás előtt a 
dughagymával beültetett területen Dual 
Goldot használhatunk hektáronként 1,2-
1,6 litert a muhar és a disznóparéj ellen. 
Hatása elnyújtott, és különösen akkor 
hatásos, ha előtte négyzetméterenként 
legalább 10 liternyi csapadék hullott.

4-6 liter Pendistop illetve 1,2-1,8 li-
ter Afalon a magról vetett hagyma ter-

mesztésében alkalmazható, azzal, hogy a vegyszeres kezelésre az 
5-25°C-os hőmérséklet a megfelelő, de nem szabad, hogy a szer 
kijuttatását követő 4-5 órán belül eső essen, hogy kialakulhasson 
egy filmréteg az előkészített földön, amely megakadályozza a gyo-
mok kikelését. 

A Lodin jól kiegészíti a Pendistop-ot, mivel azokat a gyomo-
kat is írtja, amelyek ellen a Pendistop nem hat. Hektáronként 0,4 
literes adagolásban vethető be a libatop, bogárfogó, keserűfű és 
tyúkhúr ellen, 0,8 l/ha dózisban a vadkender, szulák, vadrepce, 
disznóparéj, libatop, csattanó maszlag, ebszőlő, vadon kelt nap-
raforgó, hektáronként 1,0 l dózisban pedig még az árvacsalán, 
muskátzsálya és a réti boglárka ellen is hat. Ha a hagymát olyan 
területre ültettük, amelyen kikelt a lucerna, ott 1,5 l/ha dózisban 
a Lodin hatásos a lucerna, a here, az útifű és más gyomok ellen is.

A keskenylevelű gyomok, például a rizómából /gyökértörzs-
ről/ kelt vadcirok ellen hektáronként 1,2 l Kletox-ot, ajánlunk, mi-
vel az élelmezés-egészségügyi ideje 30 napos, tehát az újhagyma 
termesztésekor is használható. Arra viszont oda kell figyelni, hogy 
ez a periódus a Targa Super és a Focus ultra esetében 70 (!!!) napot 
tesz ki.

Dr. Andrija Peić, agronómus

GYOMIRTÁS A HAGYMÁBAN

MEGEMLÉKEZÉSÜLMEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

LÁBADI ERZSÉBET
(SZÜL. FÁBRIK)

(1963–2012)

CSONKA JÁNOS
(1944–2012)

hirtelen elhunyt életének 50. esztendejében.
Nyugodjon békében!

hirtelen elhunyt életének 68. esztendejében.
Nyugodjon békében!
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Viccözön
Két ivócimbora összefut:
- Haver, mész ma este valahová?
- Á, dehogy! Ki se mozdulok a kocsmából!

***
Öreg bácsi megy a kivilágítatlan kerékpáron. Megállítja a rendőr, 
és így szól:
- Bátyám, ha nem ég a lámpa a biciklin, akkor tolni kell !
Mire az öreg: – Már kipróbáltam, akkor se ég!

***
Barry és Will rendszeresen együtt golfoznak. A szokásos szerdai 
játék közben azonban kénytelenek folyton leállni, mert az előttük 
haladó két női játékos minden tóba és homokcsapdába beletalál, 
és csak araszolgatnak a pályán.
Végül Barry azt mondja:
- Ez így katasztrófa, odamegyek, megkérdezem, megelőzhetjük-e 
őket. El is indul a nők felé, de félúton megáll, sarkon fordul, és 
vörös arccal érkezik vissza.
- Nem tehetem. Az egyik a feleségem, a másik a szeretőm. Inkább 
te menj oda.
Will elindul a nők fele, de ő is megáll félúton és visszafordul:
- Hát haver, erre mondják, hogy kicsi a világ…

***
- Bocsánat uram, meg tudná mondani a pontos időt?
- 3 óra 15 perc, asszonyom!
- Érdekes, egész álló nap kérdezgetem az embereket, és mindenki 
mást mond.

***
A rendőrt nyaggatja a felesége, hogy neki kell egy krokodilbőr 
papucs. A rendőrök elmennek Afrikába, veszettül lövik a krokodi-
lokat, aztán ezt mondja az egyik:
- Még egyet lelövünk, ha nincs rajta papucs, akkor hazamegyünk!

***
Telefon a kórházba:
- Jó napot kívánok! Az édesanyám hogy van?
- Sajnos rossz hírem van – közli az ápolónő - az ön édesanyja 
kómában van.
- Hát ez tényleg sajnálatos. Meg tudná mondani, hogy az merre 
van és hogy jutok oda?

***
Móricka fut az anyjához:
- Anyu! Az apu megint részeg!
- Honnan veszed ezt kisfiam?
- Azt mondta, szeret minket!

***
A farkas bekopog a kismalacok háza ajtaján, és ezt mondja:
- Nyissatok ajtót malackáim, én vagyok az anyácskátok és tele a 
tőgyem friss tejjel!
Mire a malackák:
- Hazudsz farkas! Mi az anyut sörért küldtük!

***
Kikötőben:
- Elnézést kérek, sajnos rossz hírem van az Ön számára: a macs-
kám agyoncsapta a kutyáját.
- De hát az én kutyám egy Pitbull, hogy ölhette meg az Ön macs-
kája?
- Úgy, hogy az egy vasmacska volt.

***
A csiga és a teknősbéka karamboloznak az erdőben.
Egyetlen szemtanú van csak, a lajhár, aki éppen a helyszín köze-
lében himbálózott a fán. A rendőrőrsön faggatják a lajhárt, mit 
látott e szörnyű balesetből. A lajhár a következőt vallja:
- Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt!

HOROSZKÓP MÁJUSRA
BIKA 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 BIKA! A szépérzéked és kitartásod tesz téged híressé, ugyanakkor te vagy 
a pénzügyes, a spórolós, az alapokat megteremtő ember. Rengeteg lendület és 
tisztesség van benned. Ezen kívül bővel meg vagy áldva józanésszel, szorgalom-
mal, kreativitással. Ezért komoly sikereket érhetsz el az életben. Hiszen nem 
pusztán ötleteid vannak, hanem kiváló érzéked is a megvalósításhoz.

KOS: Nyugodt és könnyű most az életed. Az egyetlen, ami bosszúságot okozhat az a 
pénz, amivel neked taroznak. Ez lehet egy közeli barát, családtag, vagy régi munka-
adód, de mindenképpen szerezd vissza, ami a tiéd. Figyelj oda az adósságok befizeté-
sére is, hiszen elmaradásaid lehetnek. Egy közeli baráttal, még közelebb kerülhettek 
egymáshoz. A hónap közepe nagyon szerencsésnek ígérkezik!
BIKA: Égsz a tettvágytól, nagyon szeretnél valami különlegeset létrehozni akár művé-
szetek terén, akár az élet hétköznapibb szféráiban. Itt az idő átgondolni életed egyes 
területeit, főleg otthonoddal, szerelmi életeddel, intimitásoddal kapcsolatban. Valaki-
vel kritikus ponton tarthat a kapcsolatotok, és a helyzetet majd te oldod meg. Közben 
pihenj, relaxálj, töltődj fel.
IKREK: Minden sikerülhet most neked, ezért nyugodtan elrugaszkodhatsz a szigorúan 
logikus dolgoktól, és csak fantáziád szabhat határt az elérhető céloknak. Ezekben a na-
pokban megérzéseidre, ösztöneidre hallgass. Különösen felerősödhetnek érzelmeid, és 
néha úgy érezheted, hogy kebledre ölelnéd az egész világot. Ezt a határtalan szeretetet 
felhasználhatod nemes célok megvalósítására.
RÁK: Közlekedés, sportolás vagy egyéb – mozgással együtt járó tevékenységek so-
rán – legyél körültekintő, mert a Mars hatása kisebb balesetveszélyek lehetőségére 
figyelmeztet! Pénzügyek terén kedvező hónapra számíthatsz. A hónap első felében 
sok szerencsés lehetőség adódik. Jól boldogulsz a közeljövőben annak ellenére, hogy 
nehezedre eshet nyíltan kiállni a saját érdekeidért.
OROSZLÁN: Anyagilag nagyon figyelj arra, hogy csak olyan döntéseket hozz, ami 
másoknak is jó. Hallgasd meg, mit szeretnének a környezetében élők, nagyon érde-
kes beszélgetések várhatnak rád. Új célokat is találhatsz ez által, melyekbe lelkesen 
belevetheted magad. Otthonodban igyekezz olyan hangulatot megteremteni, hogy 
mindenki boldognak érezze magát.
SZŰZ: Karriered felívelőben van, ezáltal a pénzügyek terén is pozitív irányú változás 
következhet be. Pénz áll a házhoz! Munkádban most több utazás vagy tanulás vár rád, 
vállald el, nagyon fogod élvezni! A sok munka vagy éppen tanulás miatt a hónap kö-
zepére alaposan kimerülhetsz, így nagyon fontos lenne, hogy találj időt a pihenésre és 
a kikapcsolódásra.
MÉRLEG: Jellemző lehet, hogy egyfajta számadást készítetsz magadban és ennek 
bizony lesznek olyan pontjai, amelyek nem töltenek el nyugalommal, bármennyire is 
szeretnél túllépni rajtuk. Nem most van itt a világrengető tervek és változások magva-
lósításának ideje! Foglalkozz most tényleg csak magaddal, gondolj azokra a dolgokra, 
eseményekre, amelyek ezután is boldoggá tehetnek.
SKORPIÓ: Kisebb bonyodalmak várhatók a munka és az egészség területén, de a fel-
merülő kérdéseket könnyűszerrel meg tudod oldani különösebb erőfeszítés nélkül. El-
jött az idő, hogy tanulj a hibáidból, és elengedd a régi szemléleted főleg érzelmi kérdé-
sekben. Elég sok gondot okozott ez már eddig, főleg szerelmi téren. A hónap második 
felében magasabb bevétellel kecsegtető megbízás vár rád.
NYILAS: Nehezen tudsz elégedett lenni. Azt érzed, hogy többre kell vinned, jobb pozí-
ciót kell elérned, vagy magasabb fizetést kellene kapnod. Ne kívülről akarj mindenáron 
elismerést kapni. A megoldást keresd saját magadban. Érzelmek terén, romantikus 
napokat tölthetsz el pároddal, és kiélheted gondoskodási hajlamodat is, amiért sok 
kedvességet, szeretetet kapsz cserébe.
BAK: Majd kicsattansz a tettvágytól, roppant lelkes vagy, és ez bizony meg is hozza 
a gyümölcsét! Ötleteidnek, energikusságodnak köszönhetően egy lépéssel mindig 
a többiek előtt fogsz járni. A hónap első felében különösen jó lehetőségeid adódnak 
arra, hogy kihasználd a lépéselőnyödet - ráadásul nemcsak a képességeidben bízhatsz, 
hanem az égiek is támogatnak.
VÍZÖNTŐ: Érdemes ezen a héten pénzügyeidre koncentrálni, főleg azért, mert jól át-
látod a helyzetet, ki tudod használni a lehetőségeket, ráadásul a szerencse is melléd 
szegődhet. Sajnos a családi életedben adódhat némi zűrzavar. Nosztalgiázás helyett 
hagyd megtörténni a dolgokat és a hónap vége felé már tisztán látod a helyzetet. Légy 
türelmes, néhány nap és helyre áll a béke!
HALAK: Érzelmi hullámvölgyeket is tartogat ez a hónap, nehezen viseled majd a kö-
rülötted felmerülő ellentmondásokat. Azt fogod érezni, hogy sokan nem úgy bánnak 
veled ezeken a napokon, mint ahogyan megérdemled. Nyugodtan hozd tudtukra a vé-
leményed. Amennyiben nem teszed, lelki problémák adódhatnak, és ha nem próbálsz 
túl lépni rajtuk, akkor esetleg testi problémában is előtörhetnek.

Braun Mária


