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XII. évfolyam • 5. szám • 2012. május 25.
Ingyenes példány

Június 6-án nyílik a VI. vásár
A HAGYOMÁNY ÍZEI

Szabadkán, de Szerbiában is erősödik az a mozgalom, amelynek 
célja létrehozni a regionális termékeket, amelyek helyi alapanya-
gokból, hagyományos receptek és mindenféle adalékok nélkül ké-
szülnek. Mind több termelő kapcsolódik be ebbe a mozgalomba, 
amelynek tagjai rendszeresen bemutatják termékeiket lehetősége-
ikhez mérten minél több városban. Június elején a szabadkai VI. 
Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárral egyidejűleg megren-
dezik a Hagyományos Ételek, Borok és Pálinkák Regionális Vásá-
rát. Erről Savo Duvnjak, a PiaR vállalat igazgatója a következőket 
mondta:

- Az idén termékeinket már bemutattuk Belgrádban, Pancso-
ván, Versecen és Szabadkán (a palicsi majálisi kínálat keretében). 
Igyekszünk minél több helyre eljutni, s ebben eléggé sikeresek va-
gyunk többek között a Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetségének kö-
szönhetően, amellyel nagyon jó az együttműködésünk. A piacigaz-
gatóságok támogatnak bennünket abban a törekvésünkben, hogy 
minél több fogyasztóval ismertessük meg ezeket a hagyományos 
termékeket, mi pedig arra törekszünk, hogy folyamatosan növel-
jük a termelést, hogy ezeket a keresett termékeket minél nagyobb 
mennyiségben tudjuk értékesíteni. Egyes termelőkkel jelentős ered-
ményeket értünk el, kistermelőkből igazi mesterek lettek, akiknek a 
termékei állandó minőségben kaphatók, ennek köszönhetően pedig 
keresettek is. Mindez lehetővé teszi, hogy bemutatkozzunk a szom-
szédos országokban is. Szeptemberre tervezünk egy szkopjei be-
mutatkozást (mivel Macedóniából szeretnénk igazi paprikakrémet 
– ajvárt – és organikus termékeket beszerezni, ott pedig füstöltárut 
szeretnénk értékesíteni). Ugyancsak tervezünk egy kiruccanást 
Bosznia és Hercegovinába (Banja Lukába és Szarajevóba). 

Úgy véljük, hogy rendelkezünk a termékek széles skálásával, 
amelyet a szabadkaiak a Hagyomány Ízei elnevezésű regionális vá-
sár ideje alatt megkóstolhatnak, illetve megvásárolhatnak június 
8-a és 10-e között a sugárúton – a Sportcsarnok közelében kialakí-
tott standokon.  A rendezvény keretében tudományos tanácskozást 
rendezünk a termékek tanúsítványozásáról, ami a vásárlók számára 
biztosítja majd a termékek állandó minőségét. Mintegy 50 termelő 
részvételére számítunk, s úgy véljük, hogy az általuk felkínált ter-
mékek hozzájárulnak majd ahhoz, hogy teljes legyen a Szerbia kü-
lönböző tájairól és külföldről ide érkező vendégek, a VI. Nemzetkö-
zi és Regionális Gazdasági Vásár látogatóinak a fogadtatása. Ezúttal 
meghívtuk a szerbiai piacigazgatóságok képviselőit is, hogy vegye-
nek részt ezen a regionális gasztronómiai vásáron, amely mindenki 
számára segít felidézni a hagyományos ízeket.  

200 KIÁLLÍTÓ A VÁSÁRON
Május 20-án zárult a jelentkezési határidő a VI. Nemzetközi 

és Regionális Gazdasági Vásárra, s most már a műszaki előkészü-
letek zajlanak, hogy minden idejében 
készen álljon a június 6-i vásárnyitás-
ra. Zónai József, a Szabadkai Piacok 
KKV műszaki részlegének igazgatója 
erről a következőket mondta:

- Lapzártakor a kiállítók száma 
elérte a 200-at. Ez azt jelenti, hogy 
a rendelkezésre álló mintegy 1.800 
négyzetméteres fedett kiállítói terü-
let elkelt, azzal, hogy a vállalatok 90 
százaléka már megerősítette előzetes 
jelentkezését, tehát ők biztosan jelen 
lesznek a vásáron. Az is biztos, hogy 
9 ország képviselteti magát a vásáron, 

természetesen a legnagyobb számban Szerbiából, majd Magyar-
ország és Horvátország következik a sorban, de a látogatók több 
német, szlovén, izraeli, olasz és montenegrói cég kínálatával is 
megismerkedhetnek, és jelen lesz a boszniai Szerb Köztársaság-
ból a Banja Luka-i Gazdasági Kamara is. A sugárúti sportcsar-
nokon kívül mintegy 200 négyzetméternyi szabadtéri kiállítói 
területet igényeltek a vállalatok, míg a Sportcsarnok előterét tel-
jes egészében megtöltik a különböző kisiparosok, kézművesek.

- A szakmai program most körvonalazódik, de az is biztos, 
hogy a kiállítók, üzletemberek számára színvonalas programot 
állítunk össze. A Vásár ideje alatt a Suboticatrans Utasszállító 
Vállalat Utazási Irodája több nyereményjátékot is szervez.

- A Vásárról tudni kell még, hogy a hivatalos megnyitó júni-
us 6-án 11.00 órakor kezdődik, s az első napot kivéve 10 órától 19 
óráig fogadja majd a látogatókat, akik között reményeink szerint 
szép számban lesznek tanulók illetve egyetemi hallgatók is.   

 A 2010. évi Vásár díjazottjai
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Korsós Tamás, Magyarország szabadkai főkonzulja

A VÁSÁR KITŰNŐ LEHETŐSÉGEKET KÍNÁL
A magyar állam évek óta támogatja a magyar vállalkozások kül-
földi megjelenését a különböző vásárokon, így Szerbiában is. 
Tette és teszi ezt a szabadkai vásár esetében is. Mennyiben járul 
ez hozzá a magyar-szerb gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez, az 
áruforgalom növeléséhez – kérdeztük Korsós Tamástól, Magyar-
ország szabadkai főkonzuljától.

- A térségbe exportáló magyar cégek számára meghatározó jelen-
tőséggel bír, hogy támogatást kapnak a vásári rendezvényeken való 
részvételükhöz. Az utóbbi évek tapasztalata alátámasztja, hogy a ma-
gyar export bővülését nagyban elősegíti az állami támogatással bíró 
szerbiai vásárokon való magyar részvétel. A Szerbiában rendezett 
vásárokon való magyar megjelenés szervezése elsősorban a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal (HITA) feladata. A kereskedelemfejlesztés és 
beruházás-ösztönzés elősegítése érdekében, a HITA több, Szerbiában 
rendezett vásáron támogatja a magyar kiállítók részvételét. Magyar 
szempontból mindenekelőtt az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasá-
gi és Élelmiszeripari Vásár és a szabadkai Regionális és Nemzetközi 
Gazdasági Vásár számítanak kiemelt jelentőségűnek. A vásárokhoz 
kapcsolódóan gyakran kerülnek megrendezésre különböző szakmai 
konferenciák és fórumok, melyeknek ugyancsak a magyar tőkeki-
helyezés volumenének erősítése és az exportfejlesztés a fő céljuk. 
Ezeknek a rendezvényeknek a szervezésében az utóbbi néhány évben 
fontos szerepet játszik a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamra is, 
amely legfontosabb feladatának a kis- és középvállalkozások határon 
átnyúló kereskedelmi és termelési együttműködésének fejlesztését 
tekinti. 
A gazdasági és pénzügyi válság mennyiben befolyásolta a két or-
szág gazdasági kapcsolatait?
- A két ország gazdasági és kereskedelmi kapcsolatait a 2000-es évek 
első évtizedének végéig a folyamatos fejlődés jellemezte. Ezt törte 
meg a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság, melynek mélypont-
ját a 2009-es év jelentette, amikor jelentős mértékben csökkent a két 
ország közötti kereskedelmi forgalom. Azonban ezt követően újra 
dinamikusan fejlődtek a kereskedelmi kapcsolatok, a Szerbiába irá-
nyuló magyar kivitel 2010-ben már 31,3%-os növekedést mutatott 
az előző év azonos időszakához képest, a szerb termékek magyaror-
szági behozatala pedig 25,2%-kal volt magasabb az előző évinél. Ezt 
a tendencia azóta is folytatódik, és folyamatosan bővül a kétoldalú 
kereskedelmi forgalom Magyarország és Szerbia között. Itt érdemes 
megemlíteni, hogy tavaly Magyarország az ötödik legnagyobb ex-
portőr volt Szerbiában, csak olyan gazdasági nagyhatalmak előzik 
meg hazánkat, mint Oroszország, Németország, Olaszország és Kína. 
A Magyarországról Szerbiába érkező közvetlen beruházásokat a gaz-
dasági válság következtében az utóbbi néhány évben inkább a stag-
nálás jellemezte, ez alól csak a 2011-es év volt kivétel, amikor kb. a 

négyszeresére nőtt a hazánkból érkező befektetések értéke (68 millió 
euró) a korábbi évek átlagához viszonyítva (15-16 millió euró). 
A diplomácia, a külképviseletek miben és milyen mértékben tud-
ják előmozdítani a két ország vállalkozóinak, vállalkozásainak 
üzleti kapcsolatait?
- A diplomáciai képviseletek általában szoros kapcsolatot ápolnak 
a fogadó ország gazdasági intézményeivel, továbbá a kamarákkal, 
szakmai szövetségekkel, befektetési és exportösztönző szervezetek-
kel, így jelentős segítséget nyújthatnak a két ország közötti üzleti 
kapcsolatok fejlesztésében. Ugyancsak fontosak a magyar befekte-
tőkkel és az üzleti szféra más képviselőivel kialakított kapcsolatok is. 
Fontos megemlíteni, hogy a Belgrádi Nagykövetség keretében külön 
Külgazdasági Iroda is működik, melyhez a szerb piac iránt érdeklődő 
magyar cégek a legkülönbözőbb ügyekben fordulhatnak, kérhetnek 
pl. tevékenységi körüknek és igényeiknek megfelelő partnerlistát, üz-
leti-, adó- vagy váminformációkat is. 
Mire számítanak, mi lesz a hozadéka a VI. Nemzetközi és Regio-
nális Gazdasági Vásárnak?
- Tapasztalataink szerint a szabadkai vásár évről-évre egyre magasabb 
színvonalú, folyamatosan nő a kiállítók és látogatók száma, lassan pe-
dig ki fogja nőni a városi sportcsarnokot. A Magyarországról érkező 
vállalatok száma is minden évben egyre magasabb, ez a tendencia 
pedig reményeink szerint a következő időszakban is folytatódni fog. 
Mindez azt bizonyítja, hogy a vásár kitűnő lehetőséget jelent a cégek 
számára, hogy új üzleti partnereket találjanak és bővítsék tevékeny-
ségüket. Bízunk benne, hogy a vásáron megjelenő magyar cégek – a 
korábbi évekhez hasonlóan – idén is jelentős forgalomnövekedést 
érhetnek el a Vajdasággal és Szerbiával folytatott kereskedelemben.

ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS
Szabadka város önkormányzata az utóbbi években folyamatosan 
támogatja anyagiakkal a szabadkai Nemzetközi és Regionális 
Gazdasági Vásárt, de más módon is igyekszik népszerűsíteni ezt 
a fontos gazdasági rendezvényt. Erről nyilatkozik a Közlöny ol-
vasói számára Karai László, a szabadkai Városi Tanács gazdasági 
ügyekkel megbízott tagja.
- Szabadka város önkormányzata a vásár jelentőségének tudatá-
ban immár több éve céleszközöket folyósít a vásár megrendezé-

sére. Az idei költségvetésben is 2,5 
millió dinár szerepel a vásár támo-
gatására, ennek egy részét a Sza-
badkai Piacok közvállalattal aláírt 
szerződés alapján már át is utaltuk 
a vállalatnak, a második részletet 
május folyamán folyósítjuk, míg 
a harmadik, kisebb részt a vásár 
befejezését követően fizetjük be a 
cég folyószámlájára. Értesüléseim 
szerint a társvédnök, a Tartományi 

Gazdasági Kamara is tartja magát a meghatározott ütemezéshez, 
így véleményem szerint az anyagiak hiánya nem fogja hátráltatni 
a vásár megrendezését. A szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara 
valamint a V-Land Kft. a szervezésben segíti a vásár technikai 
szervezésével megbízott kommunális közvállalatot.
- A vásáron a hazai cégek mellett ezúttal is szép számban lesznek 
külföldi kiállítók, a legtömegesebben Magyarországról és Horvát-
országból, de lesznek itt szlovén cégek is, Izrael belgrádi nagy-
követségének köszönhetően pedig a közel-keleti országból is ér-
keznek majd kiállítók. Ez egyik közvetlen hozadéka annak, hogy 
tavaly Szabadkán is megalakult az a nagyköveti csoport, amely a 
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A VI. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron a 
horvátországi vállalatok ezúttal is szép számban vesznek 
részt. A Közlöny olvasói számára erről Vesna Njikoš Pečkaj, 
Horvátország szabadkai főkonzulátusának konzultanácsosa 
a következőket nyilatkozta:

- Örömmel állapíthatom meg, hogy a horvát vállalatok az 
idén is részt vesznek a szabadkai nemzetközi vásáron, mégpe-
dig a Verőce-Drávamente megye, illetve a Verőcei /Viroviticai/ 
Gazdasági Kamara koordinálásával. Horvátország Főkonzulá-
tusa immár harmadik éve vesz részt a vásári előkészületekben, 
illetve támogatja a horvát cégek megjelenését ezen a vásáron, 

Vesna Njikoš Pečkaj Horvátország szabadkai konzultanácsosa

A megnyitó vendégei a horvát standon (2011)

FIGYELEMRE MÉLTÓ RÉSZVÉTEL 

Helyi Szintű Gazdaság Fejlesztésével Foglalkozó Nemzeti (szerbi-
ai) Szövetség /a NALED/ révén igyekszik népszerűsíteni egy-egy 
térséget a befektetők körében. Többek között ennek köszönhető-
en a szabadkai nemzetközi vásáron bemutatkozik egy olyan jelen-
tős cég is, mint a Tigar.

- A vásárt június 6-a és 9-e között rendezzük meg. Ezt az idő-
pontot a rendszeres kiállítókkal, a szervezőkkel, társszervezőkkel 
együttesen határoztuk meg. Többek között azért is hoztuk előbbre 
a vásárt, hogy ne a nyári szabadságok idejére essen, hanem amikor 
még a gazdaság javában működik, és amikor még az iskolákban is 
folyik a tanítás, mivel szeretnénk, hogy minél több diák és egye-
temista látogathasson el a vásárra, hiszen ők a jövő szakemberei. 
Fontos hangsúlyozni, hogy folytatódik a tavaly bevezetett gyakor-
lat, azaz az idén is ingyenes lesz a vásárlátogatás mindenki számá-
ra. Természetesen még nem ismeretes a résztvevők teljes névsora, 
emiatt még a szakmai programról sem lehet részletesen beszélni, 
de a hagyományokhoz híven ezúttal is változatos szakmai prog-
ram várja majd az érdeklődőket. S ha már a hagyományokat em-
lítettem, el kell mondanom, hogy az idén a vásárral egyidejűleg 
kerül megrendezésre a Hagyomány Ízei elnevezésű fesztivál, ame-
lyen a térség hagyományos ételeivel és italaival ismerkedhetnek 
meg a városba látogató vendégek, és természetesen a szabadkaiak 
is. Természetesen ezúttal is lesz nyereményjáték a vásár látogatói 
számára. Értesüléseink szerint a kiállítók közül többen is szeret-
nének napi nyereményjátékokat lebonyolítani.

Mindez tehát azt bizonyítja, hogy gazdasági válság ide, gazdasági 
válság oda, a vállalatok fontosnak tartják a vásári jelenlétet, a kap-
csolatteremtést, hiszen a gazdasági együttműködésben, az üzleti 
életben a személyes találkozást, a közvetlen kapcsolatot semmi 
sem helyettesíti.  

amely lehet, hogy több vásárhoz képest kisebb méretű, de Hor-
vátország számára rendkívül fontos, hiszen abban a városban 
kerül megrendezésre, amely fontos szerepet tölt be Horvát-
ország és Szerbia kapcsolataiban, hiszen gyakran találkoznak 
itt a horvát és a szerb állam képviselői. Szabadka az a város, 
amelyben a szerbiai horvát kisebbség legfontosabb intézményei 
működnek. A horvát főkonzulátus és Ljerka Alajbeg főkonzul 
asszony kezdeményezésére az idei szabadkai vásáron a verőcei, 
a krapinai, valamint a požegai megyei gazdasági kamarák illet-
ve tagszervezeteik vesznek részt.  Vagyis, arra számítunk, hogy 
Szabadkán az idén is figyelemre méltó lesz a horvátországi cé-
gek és üzletemberek vásári jelenléte. 

- El kell mondanom, hogy számunkra a szabadkai vásár 
több szempontból is jelentős. Lehetőséget nyújt a kapcsolatok 
erősítésére, a két ország gazdasági együttműködésének a fel-
lendítésére. Gazdaságaink kompatibilisek egymással, a Horvát 
Köztársaság küszöbön álló EU-s tagsága pedig 2013-tól továb-
bi lehetőségeket teremt a két ország és a két határ menti térség 
gazdasági kapcsolatainak az elmélyítésére – a határon átnyúló 
együttműködési programok keretében is.  Emellett létrejönnek 
az üzleti-műszaki együttműködés feltételei is.

- Horvátország érdekelt abban, hogy beruházzon az itteni 
gazdaságba, ez pedig hozzájárul a horvát kisebbségi közösség 
tagjainak a fokozottabb foglalkoztatásához, ugyanakkor pe-
dig az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Törökországgal 
megkötött szabadkereskedelmi egyezmény az áru- és szolgálta-
tások forgalmazásában további üzleti lehetőségeket ígér. A két 
gazdaság jelenleg is együttműködik, a szabadkai vásár pedig 
nyilvánvalóan hozzájárul majd Horvátország és Szerbia gaz-
dasági együttműködésének a fellendüléséhez. Épp ezért törek-
szünk arra, hogy minden évben újabb és újabb kiállítók jelen-
jenek meg a szabadkai vásáron, hogy az érdeklődők betekintést 
nyerjenek gazdaságunk képességeibe, illetve, hogy megteremt-
sük üzletembereink számára a közvetlen kapcsolatokat a szer-
biai vállalkozó réteggel, hogy minél jobban megismerjék, meg-
ismerjük egymást, információkat cseréljenek, illetve a vásáron 
megszerzett ismeretek birtokában minél jobban kihasználják a 
lehetőségeket a két ország gazdasági és bilaterális kapcsolatai-
nak a fejlesztésére.
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MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

SPOMENKA TUMBAS
(SZÜL. BALAŽIĆ)

(1970–2012)

rövid és súlyos betegség után életének 42. 
esztendejében elhunyt. Nyugodjon békében!

Megbeszélés Szardínia részvételéről a közvállalatban

Vásár Ludason
A ludasi H. K. vezetőségének döntése értelmében

az idén a településen mindössze három vásárt rendeznek.
Az első jószág- és  kirakodóvásár időpontja:

 2012. június 3.

Folytatódik a kitűnő 
együttműködés

SZARDÍNIA (IS)
A VÁSÁRON

A szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara és a Szabadkai Piacok 
KKV kiválóan együttműködik a szabadkai Nemzetközi és Regionális 
Gazdasági Vásár szervezésében, és ez az idén sincs másként. Erről 
Slobodan Vojinović, a Kamara elnöke a Közlönynek a következőket 
nyilatkozta:

- Véleményem szerint ez az együttműködés példa értékű. A 
Szabadkai Piacok KKV ugyanis a vásárt rendkívül magas szakmai 

szinten, profin, nagy hozzáértéssel 
szervezi, s természetesen szívesen 
együttműködünk egy ilyen csa-
pattal. Nem csoda hát, hogy si-
kerrel munkálkodik egyik a KKV, 
a Körzeti Gazdasági Kamara, Sza-
badka önkormányzata és Vajdaság 
AT Kormánya, illetve a Tartomá-
nyi Gazdasági Titkárság. Én min-
dig azt mondogatom, ha a gazda-
ságnak jól megy, az mindenkinek 
jó. A vásárok nagyon fontosak a 
gazdaság, de a társadalom egésze 
számára is. Függetlenül a tudo-
mány, a technológia fejlődésétől, a 
távközlési eszközök és az internet 

mind nagyobb térhódításától, az élőszó továbbra is a legfontosabb, 
amit semmi sem helyettesíthet, válthat fel. Ilyen szempontból a vásá-
rok felülmúlhatatlanok, s ezért a világban mindenütt nagy jelentősé-
get tulajdonítanak a vásároknak. 

- A korábbi megállapodással összhangban kapcsolatba léptünk 
azokkal a kamarákkal, amelyekkel együttműködési szerződésünk 
van. Még várjuk a visszaigazolást Belgrádból, az viszont már most 
biztos, hogy a vásáron jelen lesznek több körzet kamarái, illetve vál-
lalkozói és üzletemberei, mégpedig Zomborból, Kragujevácról, Niš-
ből és a boszniai Szerb Köztársaságból, Banja Lukából, külföldről pe-
dig a magyarországi Csongrád megyéből illetve Győrből.   Emellett 
meghívót küldtünk osztrák, német, horvát, montenegrói és román 
partnerszervezeteinknek is.

- A vásár kiváló alkalmat nyújt az ismerkedésre, a kapcsolatte-
remtésre, új szakmai ismeretek megszerzésére, a vásártól pedig nem 
csak a résztvevőknek származik hasznuk, hanem a városnak is a 
nagyobb fogyasztás, a szállodai-vendéglői szolgáltatások révén. Jó, 
hogy a vásár időpontját júniusra hozták, amikor még tart az iskolaév 
és nem kezdődtek el az évi szabadságok.  Ezáltal több szakember és 
polgár, diák és egyetemista látogathat el a vásárra, ismerkedhet meg a 
kis- és nagyvállalatok, vállalkozók kínálatával, azzal, hogy merre ha-
lad a technológia és a termelés. A vásárt nem azért szervezzük, hogy 
ebből a szervezőknek anyagi hasznuk származzon. Ezt az is bizonyít-
ja, hogy idén sem lesz belépődíj, vagyis kár lenne, ha a polgárok nem 
használnák ki ezt a lehetőséget. Ugyancsak fontosnak tartom, hogy 
Szabadka igazi vásárvárossá lett, s kár lenne, ha ezt nem használ-
nánk ki tartós vásári infrastruktúra megteremtésére azon lokációk 
egyikén, amelyekkel a város rendelkezik. Ez lehetővé tenné a vásári 
elképzelések további fejlődését, szakosított kiállítások megrendezé-
sét, amiből mindenki profitálna: a gazdaság, a város és a polgárok is, 
hiszen ennek a vásárnak híre megy a nagyvilágba, olvashatnak róla 
más országokban is, ami lehetőséget nyújt a befektetési lehetőségek 
ismertetésére, népszerűsítésére, ami újabb munkahelyeket, fokozot-
tabb foglalkoztatást eredményezhet. Ami azért is fontos, mert sajnos 
az utóbbi években könnyű volt elveszíteni a munkahelyet, és nagyon 
nehéz volt újabbakhoz jutni. 

Újabb országgal bővült a vásáron részt vevő államok száma, mi-
után az olaszországi Szardíniai Régió képviseletében Vajner Lajos, a 
szegedi Vitalitás Centrum Kft-ből és Németh Zoltán, a Cipó&Kifli 
Pékségből azzal kereste fel a Szabadkai Piacok KKV-t, hogy a VI. 
Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron szeretne bemutatkozni 
a Szardíniai Régió is. Erről közvetlenül a jelentkezési határidő lejárta 
előtt egyeztettek a vásárszervező közvállalat vezetőségével.
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MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk,

FODOR JÓZSEF
(1946–2012)

elhunyt életének 66. esztendejében.
Nyugodjon békében!

A sárgarépa és a petrezselyem a legfontosabb gyökérzöldségek 
közé tartozik. A sárgarépa megvastagodott gyökerét frissen főzelékek 
készítésére használják, a gyermekek élelmezésében valamint a bio-
lógiailag értékes szörpök készítésére. C, A, B1, B2, K, P és PP vitami-
nokat tartalmaz, az ásványi anyagok közül pedig foszfort, káliumot, 
nátriumot, kalciumot, magnéziumot és vasat.

A petrezselymet fűszerként és gyógyszer-alapanyagként használ-
ják az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártásban. A növény egészét 
felhasználják, vagyis a gyökerét és a leveleit, de gyógyhatásai miatt 
fontos szerepet tölt be a petrezselyem magja is. Köhögésnél, asztmás 
panaszok, az immunrendszer zavarai, hőemelkedés esetén használ-
ják, de a szívbetegségeknél, magas vérnyomásnál, keringési rendel-
lenességeknél, stb. ugyancsak alkalmazzák. A levél 100 grammja 257 
mg C vitamint tartalmaz, továbbá A, B1 és B2 vitaminokat, illetve 
foszfort, káliumot, nátriumot és kalciumot. A béta karotin-provita-
min A hatással van a látásra és a bőrre, a daganatos megbetegedé-
sek megelőzésében pedig erősíti a szervezet ellenálló-képességét. A 
C vitamin részt vesz minden redukciós folyamatban, javítja a sejtek 
lélegzését, gyorsítja az anyagcserét. A B vitaminok is jelentős szerepet 
töltenek be az anyagcsere-folyamatokban és az egész szervezet műkö-
désében. A szervezet vitalitásának a fenntartásához naponta mintegy 
400 gr zöldségfélét kell elfogyasztani.

A sárgarépa és a petrezselyem eredményesen termeszthető térsé-
günk éghajlati viszonyai közepette a 6,5-7,5 pH értékű talajokon. A 
sárgarépa korai fajtáit február végén, március elején vetik.  A közepe-
sen korai és a kései fajtákat májusban vetik, de sárgarépa vethető az 
árpa betakarítása után is. A petrezselyem júliusban és augusztusban 
illetve kora tavasszal – február végétől április végéig – vethető.

A sárgarépa és a petrezselyem nagy tápanyag-igényű. Ezért ha 
nem végeztek talajelemzést, az alapműveléskor és a vetés előkészítése 
során hektáronként a talajba mintegy 800 kg 7:20:30-as vagy hasonló 
összetételű NPK műtrágyát, továbbá 200 kg ureát kell juttatni.

A növényvédelmet mindenekelőtt a vetőmag megóvásával kell 
kezdeni a talajlakó kártevőktől, elsősorban a drótférgektől, mégpedig 
Cruiserrel. A drótférgek erőteljesebb támadásakor a vetéssel egyide-
jűleg hektáronként 12-15 kg Force 0,5-G szert kell a talajba juttatni. 
A magokat a talajban előforduló gombák ellen gombaölő-szerekkel 
is kezelni kell. A sárgarépa és a petrezselyem termesztésében a gyo-
mok okozzák a legtöbb gondot. A gyomirtó szereket a gyomok kelése 
után, a sárgarépa illetve a petrezselyem kelése előtt kell használni. 
A termelők általában glifozát alapú szereket használnak 2-3 liter/ha 
mennyiségben. 

Az Afalon-Liron talán a gyomok elleni legjobb szer a sárgarépa és 
a petrezselyem esetében. Vetés után, kelés előtt használják 1,5-2 l/ha 
dózisban. Eredményesen alkalmazható a selyemmályva, a disznópa-
réj, a libatop, pásztortáska és a csalán ellen, viszont nem hat a csatta-

nó maszlag, fekete csucsor és a parlagfű ellen. Nem szabad használni 
olyan területeken, amelyeken a talaj humusztartalma nem éri el az 
1%-ot. A készítmény használható a sárgarépa és a petrezselyem kelése 
után is 1,5 l/ha dózisban. Legkorábban akkor használható, ha már 
kifejlődtek az első igazi levelek.

A Stomp vetés után, kelés előtt használható 4-5 l/ha dózisban. 
Eredményes a muhar, a disznóparéj, a libatop, a pipacs és a keserűfű 

ellen, de nem alkalmas a csattanó maszlag, a parlagfű és a bogáncs ir-
tására. Ha azonban Afalonnal keverjük, kielégítő hatást érhetünk el.

A Sencor 0,3 kg/ha dózisban használható a sárgarépa és a petre-
zselyem kelése után. Nem eléggé szelektív, ezért csak akkor szabad 
használni, ha a sárgarépának illetve a petrezselyemnek már 5-6 levele 
van.

A keskenylevelű gyomok illetve a tőről hajtott vadcirok igazi el-
lenszere a Kletox. A muhar ellen hektáronként 0,8 l, vadcirok ellen 
pedig 1,2 l szükséges. Az élelmezés-egészségügyi idő 30 nap. 

A sárgarépa egyik gyakori betegsége a fekete és a fehér rothadás, 
amely eredményesen számolható fel 1,5 /ha Dional-lal. A levélfoltos-
ság és a lisztharmat ellen a Score 0,5 l/ha és Topas 0,3 l/ha keveréke 
kiválóan alkalmas.

A különböző legyek lárvái gyakran támadják a sárgarépa és a 
petrezselyem gyökértestét, ellenük hektáronként 0,3 l Cythrin-nal 
lehet eredményesen védekezni. 

A sárgarépa és a petrezselyem optimális fejlődéséhez szükséges a 
levéltrágyázás, mégpedig Fitofert Humisuperrel hektáronként 2 l és 
Fitofert Bor Max 1,5 l/ha dózisban.

Dr. Andrija Peić, agronómus

A GYÖKÉRZÖLDSÉGEK TRÁGYÁZÁSA ÉS NÖVÉNYVÉDELME

Mycoplasma a sárgarépán
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Viccözön
Az építkezésen a főnök már 10 perce nézi az egyik munkást.
- Te, Pista, mit keresel?
- Egy fél méter átmérőjű és kb. fél méter magas betondarabot.
Erre 20 munkás kezdi el keresni. Fél órát keresgélnek, mire Pista 
megszólal:
- Na, mindegy! Hagyjátok fiúk, majd leülök erre a gerendára.

***
- Gyere fel hozzám, van néhány jó lemezem!
- És megígéred, hogy csak lemezt hallgatunk?
- Rendben.
- És ha nem tetszenek a lemezeid?
- Az más. Akkor szépen felveszed a ruháidat, és hazamész.

***
Pistikét próbálja nevelni az anyukája: 
- Kisfiam, ne járj annyit diszkóba, mert tönkremegy a hallásod!
- Ó, kösz anyu, de már vacsiztam!

***
- Hány órát alszol Petikém? - kérdezi az orvos.
- Naponta két-három órát.
- Szerintem az kevés.
- Doktor bácsi, mind az öt órán azért én sem merek aludni!

***
Kopogtatnak a mennyország ajtaján. Szent Péter kiszól:
- Na, mi az?
- Nem mi az, hanem ki az, fiacskám!
Szent Péter elszörnyed:
- Jesszus! Már megint egy tanárnő!

***
Orvosi vizsgálat: 
- Dohányzik?
- Nem, köszönöm, de egy kupica pálinka most jól esne!

***
A királylány este elmegy a királyfi szobája elé és szól neki: 
- Lépésem nesztelen, itt állok meztelen. 
A királyfi beengedi. 
Másnap este megint megy a királylány: 
- Lépésem nesztelen, itt állok meztelen. 
Megint beengedi. Így megy ez napról-napra. De aztán a királyfi 
elmegy a háborúba. Véres csaták után tér csak haza. Első este 
aztán a királylány megint megy a szobájához: 
- Lépésem nesztelen, itt állok meztelen. 
De a királyfi kiszól: 
- Kérésed hasztalan, itt állok ...

***
- Miért nincs a méhecskének 43-as lába? 
- Mert letaposná az összes virágot.

***
Felszállás előtt az utasok csodálkozva látják, hogy a kapitány és 
első pilótája egy-egy vakvezető kutyával, fekete szemüvegben, 
fehér bottal botladozik a pilótafülke felé. Először mindenki arra 
gondol, hogy biztos valami tréfáról van szó, de amikor elindul a 
gép, az utasok egyre nyugtalanabbá válnak. Gyorsan közeledik 
a kifutópálya vége, a hangulat is egyre kétségbeesettebb. Mikor 
már csak néhány méter van hátra, az összes utas egy emberként 
felsikolt. Ekkor a gép hirtelen felemelkedik és megkezdi a repü-
lést. Bent a pilótafülkében megszólal a másodpilóta:
- Tudja kapitány úr, régóta repülünk már együtt, de az utóbbi 
időben mind jobban rettegek attól, hogy az utasok egyszer túl 
későn kezdenek el sikoltozni, aztán mind meghalunk.

***
- Vádlott! Tud valamit mondani, ami enyhítené a büntetését? 
- Igen. Házi őrizet, kábeltévé, hifitorony...

HOROSZKÓP JÚNIUSRA
IKREK hava

A Horoszkópból megtudhatjuk, hogy milyen képességekkel és komoly te-
hetséggel áldott meg minket a sors. Érdemes megkeresni magunkban azo-
kat a területeket, amelyekben kiemelkedően tudunk teljesíteni. Fedezzük 
fel rejtett értékeinket!

Kedves IKREK! Legnagyobb erősséged a sokoldalúság. Olyan csillogó intellektussal, olyan pen-
geéles logikával rendelkezel, mint senki más.  Rengeteg kiváló ötleted van, és természetesnek 
veszed, hogy egyszerre több dologgal is foglalkozz. Minden helyzetben megtalálod a megol-
dást, nincs olyan nap, hogy ne pattanna ki legalább egy isteni szikra a fejedből.

KOS: Emocionális tested kihatással van fizikai testedre is, tehát fontos, hogy le-
zárd a múltat. Ha nem teszed, könnyen megbetegedhetsz. Szerelem-illat van a 
levegőben, és ez egy hosszabb kapcsolat kezdete lehet. A hónap második fele új 
rálátásokat hozhat számodra a pénzügyeid terén. Mindent gondolj át százszor, ne 
dőlj be a könnyű pénzkeresetként felkínált ajánlatoknak.
BIKA: Feloldódik végre egy üzleti, jogi akadály, amely megnehezítette ügyeid in-
tézését. Merj a hónap második felében ott is kockáztatni, ahol eddig nem mertél, 
mert végre pénzügyeid lendületet kapnak, kissé fellégezhetsz. A hónap utolsó 
napja ugyan bekeményíthet, ám új meglátásokat is hoz számodra. Pénzügyi be-
fektetéseid meghökkentően sikereseknek bizonyulhatnak.
IKREK: A hónap legeleje sok feszültséggel járhat, de szerencsére már 10-e után 
enyhül a helyzet és az érzelmek veszik át a főszerepet. Sajnos nem lesz teljesen 
felhőtlen a helyzet. Június utolsó néhány napjában járj nyitott szemmel, és lé-
lekkel, mert egy újdonság beköszöntével módod lesz változtatni valami fontos 
dolgon az életedben. Add meg magadnak ezt a lehetőséget, élj vele.
RÁK: Nagyszerű időszak köszönt be. Most jött el a változás pillanata számod-
ra, használd ki lehetőségeidet. Azok a változások, amelyek ebben a hónapban 
történnek veled, legalább két évre meghatározóak lehetnek – így nem érdemes 
homokba dugnod a fejed. A változások döntően pozitív irányúak, különösen a hó-
nap elején és közepén, csak arra kell vigyáznod, hogy ki ne használják jó szívedet.
OROSZLÁN: Számtalan lehetőséggel kecsegtet ez a hónap. Alkalmad lesz fej-
lődni, minden téren. Könnyen előfordulhat, hogy kemény munkád gyümölcse 
később fog beérni, így nem kizárt a fizetésemelés sem. Ha szingli vagy, megis-
merkedhetsz egy igazán elbűvölő személlyel, aki bearanyozza a mindennapjai-
dat. Ha van párod, most különösen körültekintő vagy, hogy elkerüld a hibákat, 
konfliktusokat.
SZŰZ: Megérint a változás szele, ne halogass tovább semmit, az időhúzás most  
árthat neked! Többek közt a munka mellett szánj időt a pihenésre is, akár a pá-
roddal, akár barátaiddal tölts el legalább egy kellemes hétvégét. Nem árt a pihe-
nés, hisz sok feladat megoldása vár még rád. A hónap folyamán számos új barát-
ságra, ismeretségre tehetsz szert, melyek hosszú távon segítségedre lehetnek.
MÉRLEG: Ebben a hónapban számos változás vár rád, bár egyik sem lesz nagy 
horderejű, összességében mégis jelentősen befolyásolják majd életedet. Társa-
sági eseményekre számíthatsz, ahol majd jelentősen kihasználhatod népszerű-
ségedet. Néhány napos külföldi utazás lehetőségét jósolják neked a csillagok, 
amelyek meglepően izgalmasan alakulnak majd.
SKORPIÓ: Nagyszerűen és fordulatosan alakulhat a szerelmi életed, különösen, 
ha még keresed a párodat. Ennek legfőbb oka, hogy a Marstól pozitív támogatást 
kapsz, mely sok örömöt és szórakozási lehetőséget kínál számodra. Használj ki 
minden adandó alkalmat! Munkád, karriered, vállalkozásod terén is fontos, pozi-
tív irányú változások veszik kezdetüket, akár anyagi haszon is várható.
NYILAS: A Mars, az aktivitásodat fokozza a hónap elejétől, a Vénusz pedig 
megoldja a nyelvedet, így aztán ha eddig nem tudtad volna szavakba foglalni 
az érzéseidet, most segítséget kapsz, hogy kimondhasd mindazt, amit érzel. A 
kellemes hangulat, a barátok unszolása könnyen háttérbe szorítja az önmérsék-
letedet, aztán csodálkozol, ha megugrik a vérnyomásod, és egyre rosszabb lesz 
a közérzeted.
BAK: Nyugodt, kiegyensúlyozott, konfliktusoktól szinte teljesen mentes időszak 
köszönt be a Bakok számára. Kreativitásod megnő, gondolkodásmódod fejlődik, 
új ötleteid segíthetik további boldogulásod. Anyagi helyzeted javul, vagy végleg 
rendeződhet, és jelentős döntések születhetnek. Fontossá válnak az érzelmek, a 
most kötendő házasságok egy életre szólnak.
VÍZÖNTŐ: Szerelmi életedben a könnyedség, a lazaság lesz a legjellemzőbb 
hatás.  Párkapcsolatodban apró kísértések környékezhetnek meg. Munkádban 
a hónap eleji szellemi aktivitást tudod pozitívan kihasználni, ami a mostanában 
kiemelkedően kreatív módon jelenik meg. Munkatársaid körében sem kell ne-
gatívumokra számítani, de feletteseiddel lehetnek összetűzéseid, főleg a hónap 
végén.
HALAK: Az elkövetkező napokban is a karrier és kapcsolatépítésről, szervezések-
ről szólhat az életed. Ne feledd, hogy amit mutatsz magadról, annak vélnek a 
munkatársaid. Váratlan baráti vagy üzleti látogatásra számíthat. Ez felboríthat-
ja egy tervedet, de végül is örülni fogsz, hogy így történt. Jó híreket kaphatsz 
szerelemmel kapcsolatos dologban, s habár nem terv szerint, de jól alakulnak a 
napjaid.

Braun Mária


