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Ingyenes példány

SIKERES  VOLT  A  VÁSÁR
Szabadkán június 6-a és 9-e között rendezték meg a VI. 

Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt, amelyen 8 or-
szágból 238 kiállító vett részt. 

Saša Vučinić, Szabadka polgármestere a vásár megnyitá-
sakor hangsúlyozta, hogy Szabadka célja vásárvárossá és a 
befektetők célállomásává lenni, s hogy ezeknek a céloknak 
az elérését segíti elő ez a vásár is. A polgármester köszönetet 
mondott a partnervárosok és más önkormányzatok képvi-
selőinek, akik jelenlétükkel erőteljes támogatásukról biztosí-
tották Szabadkát a kitűzött célok elérésében. Kiemelte, hogy 
a helyi önkormányzat, a Tartományi Gazdasági Titkárság és 
a Körzeti Gazdasági Kamara támogatásával a vásár a térség 
gazdasági szakembereinek a találkozóhelyévé kell, hogy vál-
jon.

Ljerka Alajbeg, a Horvát Köztársaság szabadkai főkon-
zulja kiemelte, hogy Horvátország számára fontos a szabad-
kai vásár nem csak azért, mert lehetővé teszi Horvátország 
és Szerbia között az intenzívebb gazdasági együttműködést, 
hanem az itt élő jelentős számú horvát kisebbség miatt is, 
amelynek kapcsot kell képeznie a két ország és a két gazda-
ság között. Duskó Karagics, Magyarország belgrádi Nagy-
követsége Külkereskedelmi Irodájának a vezetője arról az 
állami támogatásról beszélt, amelyet a magyar állam bizto-
sít a külföldi vásárokon való részvételre. A kis- és közepes 
vállalatok köre az a kör, amely a külföldi piacokra való ki-
jutás érdekében elsősorban a szomszédos országok és a ha-
tár menti térségek piacai felé fordul. Mint mondotta, a sza-
badkai vásár mind színvonalasabb, ezért nem csoda, hogy a 
vásáron közvetlenül bemutatkozó cégek mellett sok vállalat 
közvetve szerepel a kiállítók között, amelyek újabb gazdasági 
kapcsolatokat és üzleti előrelépést remélnek. Eyal Naor Izra-

el belgrádi külképviseletének helyettes vezetője a nagyköveti 
csoportnak a szerepéről beszélt. Ezeket a csoportokat a helyi 
gazdaság fejlődésének előmozdításáért hozta létre egy nem-
zeti tömörülés, s a Szabadkára is létrejött csoport a várost 
a külföldi befektetések célállomásaként szeretné népszerű-
síteni. Kiemelte: Szabadka figyelemre méltó közösség, mivel 
a Financial Times tekintélyes szaklap a különböző mércék 
alapján a 10. helyre rangsorolta a külföldi befektetések szem-
pontjából legvonzóbb térségek közül. 

A Vásárt hivatalosan Miloš Bugarin, a Szerb Gazdasági 
Kamara elnöke nyitotta meg: „A vásár jelmondata: A me-
zőtől az ebédlőasztalig felöleli a mezőgazdaságot, az élelmi-
szer-termelést és –elosztást, s mivel tavaly Vajdaság állította 
elő a szerbiai kivitel 38 százalékát, ez azt bizonyítja, hogy a 
mezőgazdaság és az élelmiszer-termelés Vajdaságban jelentős 
potenciállal rendelkezik, amit ügyesen kellene kihasználni.”

A szabadkai vásár jelentősége évről évre nő, amit az is 
bizonyít, hogy a vásár megnyitásán számos rangos vendég 
volt jelent, köztük Igor Jovović, Montenegró belgrádi nagy-
követe, Eszék, Bijelo Polje, Kiskunhalas és Érd polgármeste-
rei illetve önkormányzati vezetői. A vendégek közt ott voltak 
a verőcei, bjelovári, požegai, Banja Luka-i, niši, valjevói és 
nagybecskereki gazdasági kamarák képviselői is.  

A szervezők az idén sem szedtek belépődíjat, számos vál-
lalat pedig a vásárlók, látogatók számára nyereményjátékot 
szervezett, a kiállítók óriási többsége pedig elégedett volt 
mind a látogatottsággal, mind pedig a vásár 4 napja alatt ki-
alakított üzleti kapcsolatokkal.Miloš Bugarin, a SZGK elnöke megnyitja a vásárt
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A nemzetközi vásár díjazottjai



A szardíniai TourService s.r.l. az idén először vett részt a 
szabadkai nemzetközi vásáron, ám ennek a jelenlétnek a ké-
sőbbiekre nézve – mindkét fél számára – kedvező hatása lesz. 
Legalábbis ezt bizonyítja a Cagliari melletti Elmasban székelő 
kft. elnökének, Diulio Melis-nek a vásári illetve szabadkai lá-
togatása, megbeszélései.

- A Kft-ből a vásáron jómagam, továbbá Varga Balázs al-
elnök, Juhász Imre tanácsos és Juhász Péter, a cég magyar-
országi képviselője vettünk részt. A TourService vegyes tu-
lajdonú vállalat, amelynek alaptevékenysége a szolgáltatás és 
a közvetítői tevékenység. Mivel Szardínia, ez a mintegy 1,7 
millió lakosú sziget a többi olasz régiótól is nagyobb felha-
talmazásokkal rendelkezik, ennek köszönhetően én is szá-
mos megbeszélést folytattam a vásáron illetve a szabadkai 
önkormányzatban. Ezek alapján nyugodtan állíthatom, hogy 
számos közös érdeket fedtünk fel, ami lehetővé teszi majd 
az együttműködést a gazdaságban illetve a turizmusban. A 
TourService elnökeként teljes körű megbízást kaptam Goff-
redo Depau-tól, Cagliari közgyűlésének az elnökétől,  Gi-
anfranco Lai-tól, a CPE _ Leonardo Európai Szakmai Terv 
igazgatójától és Valter Pisceddá-tól, Elmas polgármesterétől. 
Elmas Cagliari elővárosa, itt található a régió legnagyobb re-
pülőtere és több mint 300 cég.  Amennyiben későbbi erőfe-
szítéseink sikerrel járnak, szóba jöhetnek akár még a testvér-
városi, vagy ahogyan ma szoktak fogalmazni, a partnervárosi 
kapcsolatok is. Szabadkára elsősorban azzal a céllal érkeztem, 
érkeztünk, hogy megismerkedjünk a szerbiai valósággal, az 
itteni körülményekkel és lehetőségekkel. Meglepett és termé-
szetesen elégedettséggel tölt el az a vendégszeretet, amellyel 
fogadtak bennünket, az alaposság, a megbízhatóság, amely a 
megbeszéléseinket jellemezte, és ami megfelelő alapot nyújt a 
további együttműködéshez. Ebben fontos szerepe lehet az In-
tercral Sardegna elnevezésű szervezetnek, amelyhez mintegy 
70 cég és 25.000 család tartozik. Ez a vállalatok dolgozóinak 
az érdekszervezete, amely a turizmus, a kultúra. a sport, a 
társadalmi és szabadidős tevékenység terén kínál a tagoknak 
számos lehetőséget, kedvezményeket. 

- A mi filozófiánk: először megteremteni a baráti kap-
csolatokat, s utána beszélhetünk az üzletről. Elmondhatom, 
hogy Szabadkán, a Szabadkai Piacok vállalatban és az önkor-
mányzatban is igaz barátokra leltünk, s biztosra veszem, hogy 
a most kialakult kapcsolatoknak lesz folytatásuk. 
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Diulio Melis a szabadkai Vásáron

A szabadkai TippNet Kft. 15 éve működik, de most először 
vett részt a szabadkai gazdasági vásáron. Az eredményekkel a 
lehető legnagyobb mértékben elégedettek, hiszen talán az övéké 
volt a leglátogatottabb stand. Elsősorban fiatalok keresték fel őket 
a Sportcsarnokban, de a piackutatással egybekötött nyeremény-
játékban is közel 500-an vettek részt. Többek között erről is beszél 
Veréb Miskolczi Zsófia, a Tippnet tulajdonosa.

- A szerepléssel nagyon is elége-
dettek vagyunk, azzal, hogy a kapott 
adatok feldolgozása több időt igé-
nyel, de biztosan támaszkodhatunk 
majd a kapott eredményekre további 
tevékenységünk körvonalazásánál. 
Először vettünk részt a vásáron azzal 
a céllal, hogy bemutassuk tevékeny-
ségünket és igazából nem tudtuk fel-
mérni előre, mire is számíthatunk. 
Készültünk a vásárra, sok mindent 
szerettünk volna elérni és azt hiszem, 

hogy ezt meg is valósítottuk. Számítógépes játékokat mutattunk 
be, a nyereményjáték is sokakat vonzott a standhoz, a szolgáltatá-
sainkra szerződő új ügyfelek ajándékot kaptak, és persze néhány 
laptopot is bemutattunk a hardver kínálatunkból. 

- Elsősorban az 5G szolgáltatás megismertetésére szerettük 
volna kihasználni a vásárt, mivel ez újdonság, kevesen, keveset 
tudnak róla, pedig már egy éve szerepel a kínálatunkban. Újdon-
ság a piacon, amit egyedül mi kínálunk, szélessávú, drót nélkü-
li internet elérhetőséget biztosít, de eltérő a hagyományos drót 
nélküli megoldásoktól. Egészen másfajta technológiát képvisel, 
amit mi eddig saját céljainkra használtunk, végfelhasználóknak 
nem kínáltuk ezt a szolgáltatást. Nagyon alacsony áron, szélessá-
vú nagy sebességet érnek el, és ha kétévi hűségszerződést írnak 
alá, akkor a szükséges műszaki felszerelést díjmentesen biztosít-
juk az érdeklődők számára. Ezt a szolgáltatást magánszemélyek, 
kis- és nagyvállalatok egyaránt igénybe vehetik, mindazok, akik 
számára fontos a nagy le- illetve feltöltési sebesség. Például olyan 
helyeken használható, ahol biztonsági kamerákat üzemeltetnek, 
és magasabb a feltöltési sebesség, olyan, amit az ADSL nem tud. 
Nagyvállalatoknál inkább biztonsági linkként működtetik.

- Mivel Vajdaság szerte szeretnénk jelen lenni internet-szol-
gáltatóként, folyamatosan bővítjük műszaki bázisunkat és érté-
kesítési hálózatunkat. Az 5G szolgáltatásra elsősorban olyan tele-
püléseken, falvakban várnak, ahol nincs sem ADSL, sem kábeles 
internet hozzáférés. Mindenütt igyekszünk bevonni a helyi cé-
geket, hiszen nem célunk elnyomni őket, kihagyni ebből a tevé-
kenységből, de olyan megoldásokra törekszünk, hogy mindenki 
megtalálja a számítását, mivel úgy véljük, hogy csupán így tudjuk 
megteremteni a további stabil fejlődés alapjait.

SZARDÍNIA A VÁSÁRON ELÉGEDETT TIPPNETESEK

AZ INTERCOMÉ AZ ELSŐ DÍJ
A VI. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron ez-

úttal is kiosztottákv a vásári díjakat. A Legszebb Standért 
odaítélt I. díjat az INTERCOM érdemelte ki. Két egyen-
rangú második díjat kapott a szabadkai Rotary Klub és 
a Merino Trend Kft. A két egyenrangú harmadik díjat a 
Tippnet Kft. és a Tehnoserv Kft. képviselője vette át. 

A vásári díjakat odaítélő háromtagú bizottság kü-
löndíjat adományozott a szardíniai Elmasból érkezett 
TourService s.r.l-nek.



A Rotary klubokról általában akkor hallunk, ha vala-
milyen jótékonysági akciót szerveznek vagy vesznek részt 
ilyeneken, és nálunk még nem igazán szokványos, hogy 
szervezetten vegyenek részt gazdasági vásáron. Erről be-
szélgettünk Stevan Lebovićtyal, a Grand Motors Kft. sza-
badkai képviseletének az igazgatójával:

- A gazdasági szakembe-
rek, vállalkozók, akik a Rotary 
Klub tagjai a kezdetek óta jelen 
vannak a szabadkai Gazdasági 
Vásáron, de eddig külön-külön 
jelentünk meg, mindenki a saját 
cégét képviselte, s jelenlétünkkel 
is bizonyítottuk: a Rotary Klub 
tagjai támogatják ezt a vásári 
rendezvényt. Tehát, mi minden-
képpen jelen voltunk a vásáron, 

s felvetődött a kérdés, hogy ezt miért ne tennénk meg 
együtt, a rotaryanizmus szellemében. Hogy kifejezésre 
juttassuk együvé tartozásunkat, s hogy egyúttal szebb, 
vonzóbb standot tudjunk felállítani. A kiállítóhelyünkön 
élénk társasági élet zajlott, sokan látogattak meg bennün-
ket, sokakkal beszélgettünk, s mivel eredetileg is ez volt 
a szándékunk, egy nyitott standot alakítottunk ki, min-
denféle szeparék nélkül. Bárki is látogatta meg valame-
lyik kiállítót, mi ezt úgy vettük, mintha mindannyiunk-
hoz érkezett volna vendégségbe.  

- Úgy véljük, hogy a Rotary Klub keretében létrejött 
együttes vásári fellépés sokkal hatékonyabb, gyümöl-
csözőbb volt, mintha külön-külön vettünk volna részt a 
vásáron, hiszen így számos lehetőség kínálkozott a be-
szélgetésre, a beszélgetések során sok-sok ötlet született, 
ami még inkább alátámasztja a közös fellépés ötletének 
helytállóságát. Ez jó alkalom volt a rotariánus elvek nép-
szerűsítésére is.  Sokan nem is hallottak erről a mozga-
lomról, vagy csak felszínes információkkal rendelkeztek, 
meglátogattak bennünket, érdeklődtek, mi is ez a mozga-
lom, mivel foglalkozunk, mi hasznunk származik ebből, 
s az ilyen beszélgetések alapján is arra a következtetés-
re jutottunk, hogy érdemes volt eljönni és részt venni a 
gazdasági vásáron így és ilyen formában.  Az ötlet bevált, 
tehát nem kérdéses: a Rotary Klub a jövő évi vásáron is 
jelen lesz, azzal, hogy nem csak szabadkai tagjainkat hív-
juk majd meg, hanem a régióban működő Rotary Klubok 
képviselőit is.  

Gergely Valéria, az Intercom tulajdonos-igazgatónője 
nagy örömmel vette át a VI. Nemzetközi és Regionális Vá-
sár Legszebb Standért odaítélt I. díját, amelyet úgy élt meg, 
hogy az a cég fennállásának 20. évfordulójára érkezett külön 
elismerés.

- Az Intercomot annak idején a Stihl szerszámok forgal-
mazójaként ismerték meg az emberek, és nagyon sokáig ez volt 
a legfőbb ismertetőjelünk. A 20 év komoly munka azonban 
meghozta az eredményét: ma az emberek már az Intercomot 
ismerik és keresik, s úgy véltük: a 20 éves kitartó figyelmet, 
állandóságot a vásárlók részéről illik úgy megköszönni, hogy 
a VI. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron megmu-
tatjuk, mivel is állunk a vásárlók rendelkezésére: most már 
teljes körű a kiszolgálás, hiszen a szerszámok mellett mun-
kavédelmi felszerelést és irodai anyagokat is forgalmazunk. 
Vagyis: az INTERCOM megalapításának 20. évfordulója volt 
a legfőbb ok, amiért megjelenünk a gazdasági vásáron, s úgy 
gondoltam, hogy az idén minden jelentősebb szabadkai és 
vajdasági rendezvényen, ha csak egy mód van rá, a vállalat 
valamilyen formában jelen lesz. Ezáltal természetesen tovább 
népszerűsítjük a céget, és alkalmazottaink, munkatársaink is 
megérdemelt lehetőséget kapnak arra, hogy szerepeljenek a 
nagy nyilvánosság előtt is.  

- Az Intercom 1992-ben fűnyírók behozatalára alakult, de 
gyorsan rájöttünk, hogy egyéb kisgépekre is szükségük van 
az embereknek, tehát fokozatosan bővítettük a kínálatot, s 
ma már például a CastelGarden szinte teljes áruskáláját ná-
lunk megtalálják a vásárlók. De nem csak nálunk, hanem a 
velünk együttműködő kereskedelmi vállalatoknál is. Jelenleg 
ehhez a hálózathoz több mint 120 vállalat tartozik, néme-
lyiknek több üzlete is van, vagyis egész Szerbia területén szép 
számban van partnerünk. Ehhez természetesen szükség van 
szervizhálózatra is. Jelenleg mintegy 30-an végzik a garanci-
ális és a garancia lejárta utáni javítást, karbantartást. 

- A partnercégek között nagyon sok a családi vállalkozás. 
Ennyi év után nyugodtan állíthatom, hogy Szerbia minden 
részében vannak barátaink, akikre mindig támaszkodha-
tunk, akik hajlandók részt venni bármilyen új termék, kisgép 
bevezetésében, megismertetésében, népszerűsítésében, akik-
re bármikor számíthatunk – és nem csak az üzleti kapcsola-
tok terén.
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Gergely Valéria a cég standja előtt

20 ÉVE A VÁSÁRLÓK 
SZOLGÁLATÁBAN

A ROTARY KLUB IS A 
GAZDASÁGI VÁSÁRON

A VI. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron való 
jelenlétünk is ezt kívánja tükrözni: azt, hogy cégünk igyek-
szik minél teljesebb vásárlói kört kiszolgálni, hogy ezért újul 
meg folyamatosan a kínálatunk, hiszen vásárlóink között 
szép számban vannak vállalatok, akik ha már nálunk veszik 
meg a kisgépeket, vagy eszközöket, akkor dolgozóik számára 
nálunk beszerezhetik a jó minőségű munkavédelmi eszkö-
zöket, felszerelést is, az ügymenethez szükséges irodai esz-
közökkel, papíráruval együtt.   



Strudl György és Nóra családi vállalkozásában korábban az Eco 
Sub Kft. és a Merino Trend Kft. egy vállalatot alkotott, azután gyakor-
latias okokból a két kft. különvált, de továbbra is ez a házaspár gondos-
kodik a cégek működéséről, s az is természetes volt, hogy mindkét kft. 
megjelenjen a gazdasági vásáron. A tapasztalatok összegzésére Strudl 
Györgyöt kértük meg.

- Mi már a vásár előtt folytattunk egy reklámkampányt, hogy ter-
mékeinket megtalálhatják majd a VI. Nemzetközi és Regionális Gaz-
dasági Vásáron, vagyis nem csak magunknak, hanem a vásárnak is 
külön hírverést csaptunk, s úgy érzem, nem volt hiábavaló. Nagyon 
pozitív visszajelzéseket kaptunk, sokan felkerestek bennünket azok 
közül, akik látták a hirdetéseinket. Az Eco Sub Kft. olyan termékeket 
forgalmaz, amelyek ma már egyre nélkülözhetetlenebbek, hiszen a 
korszerű nyílászárók nélkül ma már elképzelhetetlen az energiataka-
rékosság. A számítások ugyanis azt mutatják, hogy a jól záródó nyí-
lászárók és az épületek megfelelő hőszigetelése révén 30-40 százalékos 
energia-megtakarítás érhető el, s mivel az energiahordozók ára mind 
magasabb, azaz folyamatosan drágul a fűtés, egyáltalán nem mindegy, 
hogy mennyit tudunk ezen spórolni. A Merino Trend Kft. régi profilját 
képező fenyőfa-bútorok immár kifutó terméknek számítanak, ezeket 
szeretnénk mielőbb értékesíteni, hogy más tevékenység felé fordul-
junk. Az utóbbi négy évben ugyanis elsősorban termékbemutató elő-
adások szervezésével foglalkozunk.

- Sokszor halljuk azt, hogy a gazdasági válság miatt csökkent a fi-
zetőképes kereslet, s hogy emiatt megnehezült az értékesítés. Ez nem 
egészen van így, ugyanis erősödik egy réteg, amely már azt vallja, hogy 
legyen inkább kevesebb, de az legyen jó minőségű. És ez világszerte így 
van, s ennek tudható be, hogy a kereskedelem egyik fajtája, a közvet-
len vagy direkt marketing mind jobban erősödik. Ez azt jelenti, hogy 
nem mi várjuk, hogy a vásárlók jöjjenek hozzánk, hanem mi megyünk 
a vásárlók elé – ami nehezebb, de hatékonyabb. És nagyon fontos: az 
MLM és a direkt marketing nem keverendő össze. Nálunk szó sincs 
hálózatépítésről, hiszen mi nem arra beszéljük rá az embereket, hogy 
vegyenek tőlünk valamit, amit majd tovább kell adniuk lehetőleg minél 
több embernek. Mi közvetlenül a vásárlókat keressük meg, fordulunk 
hozzájuk.

- A válsággal kapcsolatban van egy magánvéleményem: ezt az em-
berek saját maguk is fokozzák a fejekben, s nekem az az érzésem, hogy 
néha a válságnak nagyobb a füstje, mint a lángja. És még valami: válság 
ide, válság oda, az emberek biztosítanak pénzt arra, amire igényük van. 
Legyen ez a napi egy-két doboz cigaretta,  van aki nem tudja elképzelni 
a hétvégéjét egy kiadósabb vendéglői szórakozás nélkül, s arra biztosan 
lesz pénze, más csak azért tesz félre pénzt, hogy évente legalább egyszer 
elmenjen a tengerre. És persze vannak még csoportok, akik az egész-
ségükre költenek, mások esztétikai igényeiket elégítik ki, stb. S arra, 
amit szeretnének megkapni, mindig lesz pénzük. Vagyis gyakran nem 
a pénzen múlnak a dolgok. És még valami: a válság rákényszeríti az 
embereket arra, hogy takarékoskodjanak, ahol csak lehet, de úgy, hogy 
az ne menjen az életminőségük rovására.   
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Strudl Nóra és György

NAP HŰTÖTTE FAGYLALT KÉT CÉG – EGY CSALÁD
A VI. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár ideje alatt Sza-

badkán a sugárúti Sportcsarnok bejáratánál egész nap ott állt egy 
fagylaltos kocsi.  Mondhatnák, semmi különös, meleg volt, amikor a 
fagylalt keresett frissítő, sok volt a látogató, így hát a fagylalt árusítása 
valaki számára persze, hogy jó üzlet. Valójában azonban a fagylalt 
csak dekoráció volt, a fő a mozgó fagylaltos kocsi volt, amelyet ak-
kumulátorok hajtanak meg, a fagylaltot pedig a Nap energiája fűti. 
Erről beszélt Josip Grabarević, a szabadalmaztatott ötlet egyik meg-
alkotója.

- Két évvel ezelőtt testvéremmel, Roberttel kiötlöttük ezt a ko-
csit, amely több szerkezet egyben. Egyrészt, ez egy elektromos há-
romkerekű kerékpár, amelyet akkumulátor hajt meg, egy töltéssel 
kb. 30 kilométert tesz meg, de ez a városi körülmények között nem 
is annyira jelentős, hanem az a fontos, hogy a fagylaltárusok minél 
közelebb kerülhessenek a vásárlókhoz. Olyan hűtést kellett emellett 
biztosítani, amely kielégíti az összes élelmezési és közegészségügyi 
szabványt, vagyis fagylalt esetében a hűtőpultban a hőmérsékletnek 
legalább mínusz 16-18 Celsius-foknak kell lenni.    Van egy független 
vízrendszere és használtvíz-gyűjtő tartálya – vagyis valóban moz-
gópult, amelyet nem kell semmilyen közműre rákötni ahhoz, hogy 

működhessen. Egyedül az akkumulátorokat kell tölteni – ami meg 
a megtett kilométerektől és a hőmérséklettől függ. A háromkerekűt 
felszerelték minden szükséges fény- és hangjelzővel, szenzoros víz-
csappal, sőt, még beépített rádiókészülékkel is. 

- Ez prototípus, amely adott esetben fagylaltos kocsiként műkö-
dik, de fejben már vannak különböző ötleteink, kisebb méretű kocsik 
meleg ételek és hideg termékek árusítására, ami lehet akár főtt kuko-
rica is – a majdani felhasználók szükségleteitől függően. A cég, amely 
ezeknek a kocsiknak a gyártásával foglalkozik majd, még csak most 
van alakulóban, de már végeztünk piackutatást, és mondhatom, 
hogy a kocsink iránt még Albániából is érdeklődtek, akik azonnal 
meg akarták venni a prototípust – amely egyébként nem eladó. Több 
szerbiai piacigazgatóság is érdeklődött a kocsink iránt, és valószínű-
leg ez a berendezés megjelenik majd számos turistaközpontban, egy 
kicsit korszerűsített formában, hiszen a következő kocsikra már kor-
szerűbb napelemes rendszer kerül, amelyek tömege a jelenlegi 12-vel 
szemben mindössze 2 kilogramm lesz.  

- Reméljük, hogy beválik majd a kocsi, hiszen a számítások azt 
mutatják, hogy a nyáron átlagosnak mondható fagylaltárusítás mér-
téke – napi 300-400 gombóc - és a szokásos haszonkulcs mellett a 
kocsi egy idény alatt kifizetődik.  A lehető legkorszerűbb elemeket 
építettük be, különböző feszültségszintek állnak a felhasználó ren-
delkezésére, és ha szükséges, még pénztárgép is csatlakoztatható 
hozzá. A kocsi kivitelezése – bárki megmondhatja – ipari színvonalú, 
minden a helyén van és senki sem mondaná meg, hogy a prototípus 
egy kisipari műhelyben készült. 



5

A Szabadkai Piacok Közlönyének növényvédelmi tanácsadója, 
dr. Andrija Peić agronómus a májusi szám anyagának átadásakor 
arra kérte a szerkesztőbizottságot, hogy „engedélyezze” számára 
a nyugdíjba vonulást, minthogy 75 évesen már terhet és túlzott 
felelősséget jelent a számára a növényvédelmi szakcikk megírá-
sa. Szerkesztőségünk nehéz szívvel, de kénytelen volt elfogadni az 
egymás közt csak Andrija bácsiként emlegetett szakember kérését 
és néhány nappal a júniusi szám nyomdai előkészítése előtt sze-
rény fogadás keretében köszönte meg eddigi fáradozásait.

Dr. Andrija Peić agronómus Béko-
ván született, Újvidéken diplomázott, 
magiszteri munkáját Zimonyban, 
doktori disszertációját pedig ugyan-
csak Újvidéken védte meg. A Zorka 
Vegyi Művekből 1995-ben vonult 
nyugállományba, de a munkát – igazi 
szakemberként – azután sem hagyta 
abba, javaslataival, tanácsaival, figyel-
meztetéseivel számos növénytermesz-
tőnek segített szó szerint is orvosolni 
az esetleges bajt.

A Közlöny szerkesztőbizottságának a kérésére vállalta, hogy 
a havonta megjelenő újságban szakcikkeket ír a növénytermesz-
tés és –védelem időszerű kérdéseiről, az újdonságként megjelenő 
szerekről, a talajművelésről, gyümölcstermesztésről, egyszóval 
mindarról, ami a vidék mezőgazdászait, földműveseit foglalkoz-
tatja. A Közlöny 2002. július 26-i számában jelent meg első írása 
Az uborka tarlóföldi termesztéséről, amelyben részletesen leírta, 
milyen agrotechnikai műveletek, milyen szerek biztosítják a meg-
felelő hozamot és a jövedelmező termesztést. Ennek pontosan 10 
éve.

- A termelők, a piaci árusok mindig szívesen olvasták a Köz-
lönyben a növénytermesztéssel, növényvédelemmel kapcsolatos 
írásokat, amelyek kellően szakszerűek, ugyanakkor pedig közért-
hetőek voltak, s dr. Andrija Peić „nyugdíjba vonulása” meglehető-
sen érzékenyen érinti a szerkesztőséget. Természetesen méltányol-
juk dr. Peić kérelmét, de reméljük, hogy az együttműködés nem 
szakad meg, s hogy szükség esetén számíthatunk Andrija bácsi 
szakmai segítségére – mondta Fodor Mátyás, a Szabadkai Piacok 
KKV kereskedelmi és pénzügyi igazgatója, amikor dr. Andrija Pe-
ićnek átnyújtotta a közvállalat elismerő oklevelét megköszönve a 
sokéves együttműködést.

Dr. Andrija Peić megköszönte az elismerő szavakat, ugyanak-
kor pedig elmondta, hogy korábban a különböző szaktanácskozá-

sokra járva könnyen hozzájutott a legújabb növényvédelmi isme-
retekhez, az új szerek leírásához, hatásmechanizmusához, életko-
ránál fogva azonban ezt már nem teheti s többek között ezért is 
döntött úgy, hogy kéri a „nyugdíjaztatását”. Mert mint mondta:

- Ma mind kifejezettebb a váltás, a jövőben pedig még erőtelje-
sebb lesz az az irányzat, amely az integrált termesztést, az egészsé-
ges élelmiszerek előállítását helyezi előtérbe. A lehető legkevesebb 

szerrel, a megfelelő talajműveléssel, a kártevők természetes ellen-
ségeivel karöltve kell küzdeni a nagyobb hozamokért, az egész-
séges élelmiszerek előállításáért. Az ezzel kapcsolatos tanácsadás 
pedig megköveteli a legújabb információk folyamatos nyomon 
követését, a szakirodalomban, a szerek alkalmazásában bekö-
vetkező változásokat, ami szinte napi feladatot jelent, számomra 
pedig ez már olyan feladatokat és megterhelést jelent, amit úgy 
éreztem, tartósan, hosszú távon már nem vállalhatok. A terme-
lőknek is mind nagyobb a felelőssége, hiszen az élelembiztonság 
mind nagyobb súlyt kap, számos országban a termelő csak úgy 
értékesítheti termékét, ha nála van az úgynevezett permetezési 
napló, amelyből megállapítható, hogy tiszteletben tartotta-e az 
élelmezés-egészségügyi határidőket, amire egyébként írásaimban 
mindig is nagy súlyt fektettem. Szinte mindegyikben ott volt a fi-
gyelmeztetés, hogy a fogyasztók egészségvédelme és a környezet 
megóvása érdekében csak a használati utasításban szereplő dózist 
szabad használni, és meg kell várni azt az időt a szerek használata 
után, hogy az adott termény ne tartalmazhasson az egészségre ár-
talmas növényvédőszer-maradványokat.

NYUGDÍJBA VONULT A NÖVÉNYVÉDELMI TANÁCSADÓNK 

Elismerő oklevél a tízéves együttműködésért
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Viccözön
Telefonos társkereső üzenetrögzítője: 
- Félénk fiú keresi... öööö, izé, hm, áááá, hagyjuk...

***
Este hazamegy a feleség. Így szól a férjéhez: 
- Van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam előbb?
- A jót.
- Működött a légzsák!

***
Járókelő kérdezi egy másiktól:
- Meg tudná nekem mondani, melyik a legrövidebb út a vasútál-
lomásra?
- Nem tudom.
- Miért, nem idevalósi?
- De igen, csak én taxisofőr vagyok.

***
- Tudja, mi jár azért, ha hamisan tanúskodik? - kérdi a bíró a 
tanútól.
- Persze, hogy tudom, egy vadonatúj Mercedest ígértek érte!

***
Rendőrök lekapcsolnak egy csalót, aki az örök élet tablettáit 
árulja. Bíróságra kerül az ügy, a bíró kérdezi: 
- Vádlott, volt már büntetve ezelőtt?
- Igen bíró úr, először 1314-ben.

***
Egy férfi felad egy társkereső hirdetést: 
„Feleséget keresek!“ 
Néhány napra rá kap egy csomó levelet, majdnem mindegyikben 
ez állt: 
„Mit szólna az enyémhez?“

***
Ügyintéző: Ha a férje igényli az összeget, Önt is be kell vonni, 
mint adóstársat. 
Ügyfél: Na! Miért? 
Ügyintéző: Mert Önök vagyonközösséget alkotnak, és jogilag így 
van előírva. 
Ügyfél: Nahát! Amikor én vettem a kocsit hitelbe tízezer euróért, 
azt se kérdezték, van-e kutyám, macskám! 
Ügyintéző: Ezt most sem kérdezzük.

***
Egy paraszt bácsika igyekszik a Parlamentbe. Biciklijét a falnak 
támasztja. Mire az őrök: 
- Bácsikám, nem gondolja talán komolyan, hogy csak úgy letá-
masztja ide a biciklijét? Ide politikusok járnak! 
- Politikusok? Igaza van, akkor jobb lesz, ha lelakatolom.

***
Az útépítésen a főnök odamegy a munkásokhoz:
- Fiúk, nem érkeztek meg a lapátok.
- Sebaj, majd egymásra támaszkodunk.

***
Behívja a cég vezérigazgatója az egyik alkalmazottját. 
- Nos, Kovács úr, Ön már egy éve dolgozik vállalatunknál. A 
postázási részlegen kezdte, aztán röpke 2 hét alatt átkerült 
az értékesítésre. Egy hónap múlva már területi képviselő lett. 
Mindössze négy hónap után kinevezték az értékesítés vezetőjé-
nek. Most pedig, mivel komolyan foglalkozom a visszavonulás 
gondolatával, megkérdezném, hogy mit szólna a vezérigazgatói 
poszthoz? 
- Köszönöm! - feleli az alkalmazott. 
- Köszönöm? Ez minden, amit egy ilyen hatalmas ajánlatra tud 
mondani?! 
- Jó, akkor „Köszönöm, apa!“

HOROSZKÓP JÚLIUSRA
Rák 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 RÁK! A Rák jegy szülötteit a mély érzések jellemzik leginkább, hiszen kulcsszavad az 
érzékenység. Az a gondoskodó szeretet, ami belőled árad, a hazaérkezés hangulatát áraszt-
ja.  Nem csak érzékeny, családszerető is vagy, ebből adódóan az élet többi területén is együtt 
érző. Mindig lehet rád számítani. Ám súlyosan téved, aki azt hiszi, hogy benned egy könnyen 
kihasználható emberre akadt. 
KOS: Ebben a hónapban nyugodtan lehetsz ambiciózusabb! Az történhet, hogy mások sorsát 
egyengeted, segíted, és végül semmi jutalmat nem kapsz érte. Ha úgy látod, hogy gondjaiddal 
nem tudsz egyedül zöld ágra vergődni, tedd félre gyanakvó érzelmeidet és kérj rá másokat, 
hogy segítsenek. És légy türelmes, mert nemcsak anyagi kár érhet, hanem erkölcsi is. Mielőtt 
akármiről véleményt mondanál, számolj tízig (vagy inkább százig). 
BIKA: A Július hónap alkalmas arra, hogy céljaid elérése érdekében megfontolt lépéseket 
tegyél. Jól teszed, ha bátran odaállsz mások elé, és nem a háttérből próbálsz érvényesülni. 
Ötleteid, terveid akkor sikerülnek, ha bátran felvállalod a szervezési és irányítási munkákat. 
Kitartásod és szívósságod most büszkeséggel és méltósággal párosulva, nagy eredmények el-
érését teszik lehetővé. Vigyázz azonban arra, hogy ne legyél önző, mert akkor csalódni fogsz.
IKREK: Nem ártana, ha egy kicsit szűkmarkúbban mérnéd az ötleteid és a segítőkészséged 
azoknak, akik csak kihasználnak. A barátoktól nem kell sajnálni semmilyen támogatást, de az 
a kolléga, aki csak akkor keresi a társaságod, amikor neki van szüksége rád, az nem igaz barát. 
Egyébként rátaláltál igazi önmagadra. Tele vagy energiával, és az erő, amit érzel, mágnesként 
vonzza magához az embereket
Bújj össze kedveseddel!
RÁK: A bolygók most jelentős szerepet játszanak mindennapjaid során. Erőteljesen arra sar-
kallhatnak, hogy koncentrálj munkádra, így szerencsésen alakulnak a dolgok, és anyagilag is 
jól járhatsz. Családi életedben a hónap elején azonban feszültségek léphetnek fel, talán épp 
amiatt, hogy sokat dolgozol. Próbáld megtalálni az egyensúlyt ebben a hónapban, mert ked-
vesed úgy érezheti, keveset törődsz vele. Ha még keresed az igazit, a hónap végére rálelhetsz.
OROSZLÁN: Egy esetleges saját vállalkozás kezdete lehet ez a hónap, vagy legalábbis a nyár. 
Mindenesetre már hónapok óta érzed a változtatás sürgetését, hát vágj bele! Otthoni, családi, 
szerelmi életed új lendületet és energiát kap a hónap közepe táján. Régi ötletek merülnek fel, 
porold le őket, és kis átalakítás után sikerrel tudod alkalmazni őket a jelenben. Olyan írott 
dokumentum, hír érkezik, amely előbbre lendíti dolgaidat. 
SZŰZ: Kedvező az időszak arra, hogy pároddal, vagy üzlettársaiddal különleges terveket való-
síts meg. Minél „bolondabbnak” látszik egy ötlet, annál nagyobb esély van rá, hogy véghezvi-
gyétek. A gyakorlati megvalósítás azon múlik, hogy találsz-e olyan barátokat, akik hasonlóan 
gondolkodnak. A bolygók a segítségedre vannak mind tanulmányok, mind külföldhöz kötődő 
dolgaidban, amely lehet külföldi utazás, munka, vagy a munkaadó lehet külföldi. 
MÉRLEG: Az állhatatosság most nem tartozik az erényeid közé, ezért bánj csínján az ígérete-
iddel, nehogy munkatársaid rossz híredet költsék. A hónap második felében pedig mások mu-
lasztása és irigyeid aknamunkája miatt érhet kellemetlenség. Tartsd nyitva a szemed! Végre 
itt az alkalom, hogy felpezsdítsed szerelmi életed. Csak attól az egytől óvakodj, hogy a végén 
még neked is sok legyen a jóból. Két szék közül a földre eshetsz.
SKORPIÓ: Változások köszönthetnek be az életedbe. Szerelmeddel sikerülhet rendbe hozni, 
amit esetleg elrontottál. Ha új kapcsolatba kezdesz, akkor ezt komoly mérlegelés előzi majd 
meg, mert óvatosságod felülkerekedik érzelmeiden. A munkában, kreativitásod és alkalmaz-
kodóképességed előrevisz, itt is képes vagy kezelni az emberi kapcsolatokat. Csak a hónap 
végén várhatók feszültségek, amikor hajlamos lehetsz a szélsőségességre, fekete-fehér gon-
dolkodásra.
NYILAS: A rengeteg munka és elintéznivaló, amit kitűztél magadnak, a fejedre nőtt. De hama-
rosan jön a nyár, és minden megváltozik. Ehhez az első lépéseket már most, a tudattan terü-
letén kell megtenned. Kezdj, mondjuk azzal, hogy rutinosabban fogod össze a feladataidat és 
szakítasz időt a pihenésre. Érdekes találkozásban lehet részed a hónap közepén. Ne légy rest, 
állj szóba azzal a kedves ismeretlennel, akit már régóta kiszúrtál magadnak.
BAK: Időnként káoszt érezhetsz magad körül, különösen anyagi biztonságérzeted terén. Vala-
hogy minden olyan megfoghatatlan, érthetetlen, és titokzatos. De ne ijedj meg, nincs ebben 
semmi félelmetes. Kérdezz csak meg egy Vízöntőt, hogyan is kell ezt csinálni! A július jó idő-
szak lesz arra, hogy pontot tégy egy húzódó vitádra, tisztázd álláspontodat, vagy kiállj a saját 
igazadért ebben a kényes kérdésben. Próbálj egy kicsit meditálni, és megoldódik a probléma. 
VÍZÖNTŐ: Egy lazább időszak következik. Most ne törekedj mindenáron arra, hogy bebizto-
sítsd magad, mert akkor veszteségeket szenvedhetsz. Inkább próbálj egy kicsit lazább lenni, 
és keresd a kapcsolatot más emberekkel. Beszélgessetek, ismerkedjetek bátran. Járj sokat 
társaságba. Nem kell flancos helyekre menni, elég, ha egyszerűen beülsz kávézni vagy sörözni 
valahova. A hangsúly a tartalmas társalgáson van.
HALAK: Munka, munka és munka: úgy tűnik, most erről szólnak a napjaid. Ez az időszak ren-
geteg lehetőséget is tartogat, azonban különösen figyelj oda arra, hogy ne maradjon egyetlen 
feladat sem elvégzetlenül, különben nagyon hamar feltorlódnak az elvégzetlen munkáid a hó-
nap folyamán. Már a hónap első napjaiban kiváló lehetőség nyílik meg előtted, amely pompás 
hatással lehet karrieredre. Otthon meg kell birkóznod néhány kisebb problémával.

Braun Mária


