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Ingyenes példány

A topolyai megbeszélés résztvevői

PIACVÁLLALATOK 
TALÁLKOZÓJA 

TOPOLYÁN
A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségének a képviselői 

lapzárta után találkoztak a minisztériumok képviselőivel 
Vrnjačka Banján, a megbeszélés előkészületei keretében pedig 
találkozót tartottak az Észak-Vajdaságban működő piacválla-
latok képviselői. A házigazda a topolyai Piacok KV, a szervező 
pedig a Szabadkai Piacok KKV volt. A szabadkai vállalat igaz-
gatója, Bodrogi Béla egyben a SZPÜK igazgató bizottságának 
az elnöke is, és ebben a minőségében köszöntötte a piaci te-
vékenységgel foglalkozó zentai, szenttamási, nagykikindai és 
topolyai vállalatok képviselőit. Tájékoztatta a vendégeket a pi-
acigazgatóságok ügyviteli közösségének a tevékenységéről, a 
különböző testületek, a törvénykezési, a szabványosítási és az 
árupiaci munkacsoportok eddigi munkájáról. A SZPÜK tag-
jai készülnek a kommunális tevékenységekről szóló törvény 
nyilvános vitájára, megújítják a piaci tevékenységek fejleszté-
si stratégiáját, és beszámolt azokról az erőfeszítésekről, ame-
lyek célja, hogy a piaci tevékenységeket a 10 százalékos áfa-
csoportba sorolják be, ne pedig a 20 százalékosba, amennyit 
most fizetnek a piaci tevékenységgel foglalkozó vállalatok. 
A SZPÜK által igazgatott piacokon naponta mintegy 70.000 
bérlő dolgozik, vagyis gyakorlatilag ez a legnagyobb szerbiai 
vállalat, ha pedig ehhez a számhoz hozzáadják még azokat 
a bérlőket is, akik a többi piacon árusítanak, akkor számuk 
meghaladja a 100.000-et. Épp emiatt kezdte meg tömegesíté-
si akcióját a SZPÜK, hogy nagyobb hatást gyakorolhassanak 
a törvényhozókra. Ezért a kisebb piacigazgatóságok számá-
ra csökkentették a belépési díjat 20.000-ről 5.000 dinárra, az 
évi tagsági díjat pedig 36.000-ről mindössze 6.000 dinárra. A 
potenciális tagoknak elegendő aláírniuk a belépési szándék-
nyilatkozatot, ami alapján tagságuk 2013. január 1-vel veszi 
kezdetét, de azonnal bekapcsolódhatnak az ügyviteli közös-
ség munkájába. 

A piacigazgatóságok megjelent képviselői – akik közül 
némelyik önálló vállalatot, másikak pedig egy összetett vál-
lalatban működő szervezeti egységet képviseltek – nagy ér-
deklődést tanúsítottak az ügyviteli közösség munkája iránt, 
de a belépésről szóló határozatot minden esetben az érintett 
vállalat illetékes szervének kell meghoznia.  

A KKV TÁMOGATJA 
A KÜLÖNBÖZŐ 

RENDEZVÉNYEKET
A Szabadkai Piacok KKV a tevékenységéből adódóan, il-

letve a rendelkezésére álló infrastruktúrának köszönhetően 
gyakran támogat különböző tevékenységeket, mit anyagilag, 
mit pedig oly módon, hogy erőforrásait, a piaci asztalokat, 
montázspavilonokat a szervezők rendelkezésére bocsátja. Kü-
lönösen sok ilyen jellegű rendezvényre került sor augusztus 
vége, a városnapi ünnepségektől kezdve a szüreti napokig és 
különböző falusi rendezvényekig. A városnapra a KKV 10 piaci 
asztalt, 10 montázspavilont és nagysátort biztosított, a palicsi 
Szüreti Napokra 6 pavilont és több fémasztalt, továbbá a kele-
biai falunapra és a Köztársaság téren megrendezett Méhészeti 
Napokra is. Októberben megtartják az egészséges élelmiszerek 
kiállítását, amire ugyancsak 10 piaci asztalt biztosítanak, stb. 
Ezekben az esetekben a felállításhoz és a leszereléshez a mun-
kaerőt is a közvállalat biztosította, ami gyakran okozott gondot. 
A dolgozókat ugyanis általában hétvégeken kellett angazsálni, 
a létszámstop miatt viszont a dolgozók ezeken a napokon nem 
tudták kihasználni megérdemelt szabadnapjaikat. 

A különböző falusi rendezvényeket anyagilag támogatta a 
KKV, mint amilyenek voltak: a királyhalmi Szamárverseny, a 
palicsi, hajdújárási és kelebiai Szüreti Napok, a ludasi Fokhagy-
mafesztivál és falunap, valamint a Rotary Klub Jótékonyság 
Gyümölcsei elnevezésű rendezvénye, stb.
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 230-350 din/kg
Brokkoli 30-80 din/db
Burgonya 25-50 din/kg
Cékla 40-50 din/kg
Csöves kukorica 10-25 din/db
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fekete retek 30-50 din/kg
Fokhagyma 150-300 din/kg
Hónapos retek 10-30 din/csomó
Jégcsap retek 50-70 din/db
Kapor 20-30 din/csomó
Káposzta 25-40 din/kg
Karalábé 30-40 din/db
Karfiol 30-60 din/kg
Kelkáposzta 100-150 din/kg
Kínai kel 30-80 din/db
Koktélparadicsom 160 din/kg
Lilahagyma 70-80 din/kg
Mángold 20-50 din/csomó 
Padlizsán 60-80 din/kg
Paprika 50-120 din/kg
Paradicsom 80-150 din/kg
Pasztinák 30-50 din/kg
Petrezselyem 20-100 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 10-20 din/cs.
Póréhagyma 20-50 din/db
Sárgarépa 60-70 din/kg
Spenót 100-150 din/kg
Sütőtök - reszelt 100 din/kg
Sütőtök 30-60 din/kg
Torma 50-100 din/db
Tök 40-80 din/kg
Uborka 50-120 din/kg 
Vöröshagyma 30-50 din/kg
Zeller 20-80 din/db
Zöldbab 80-150 din/kg
Savanyúságok
Csalamádé 150-200 din/kg
Paradicsomlé 120-150 din/l
Savanyú cékla 120-180 din/kg
Savanyú káposzta 100-150 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú pepperoni 200 din/kg
Savanyú uborka 150-250 din/kg
Sült paprika 150-250 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-150 din/kg
Birsalma 80-150 din/kg
Körte 80-150 din/kg

Nectarin 150-160 din/kg
Szőlő 80-250 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100 din/kg 
Csirkecomb 400-420 din/kg 
Csirkehús 320-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 330-360 din/kg 
Csirkemell 450-500 din/kg 
Csirkemell cs/n. 560-600 din/kg 
Csirkeszárny 250-280 din/kg 
Csirkezúza 280-300 din/kg
Gyöngyös 600-650 din/db
Kacsahús 400-500 din/kg
Kakashús 300-350 din/kg
Libahús 450 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Lókolbász 850 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-730 din/kg
Pulykahát 165-280 din/kg 
Pulykahús 440-500 din/kg 
Pulykamell 800-880 din/kg
Pulykaszárny 280-350 din/kg 
Tyúkhús 300-320 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-160 din/kg
Amur 350 din/kg
Busa 290 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./
  300-350 din/kg
Csuka 330 din/kg
Harcsa 590-800 din/kg
Hekk 380-400 din/kg
Hekk filé 435-500 din/kg 
Kalmárhal 350 din/kg
Kárász 120-160 din/kg
Kárász 150 din/kg
Ponty 380 din/kg
Süllő 750-800 din/kg
Törpeharcsa 330 din/kg
Virágok
Cserepes krizantém 120-250 din
Cserepes virág 100-400 dinár
Gerbera 50-100 din/szál
Kardvirág 50-100 din/szál
Liliom 150-300 din/szál
Margaréta 70-150 din/szál
Rózsa 50-150 din/szál
Vegyes csokor 150 dinártól

/Okt. 20-i árak/

BEFEDVE AZ IPAROS-PIACI ÁTJÁRÓ
A Szabadkai Piacok KKV középtávú tervében sze-

repelt az iparos piaci bódék közötti átjárók befedése 
mind a két oldalon. Mivel nagyobb lélegzetű (és ér-
tékű) munkálatokról van szó, azokat szakaszosan 
végeztük – mondta a Közlöny olvasói számára Zónai 
József, a közvállalat műszaki részlegének igazgatója. 

- Tavaly elkészült a bal oldali rész, az idén pedig 
elkészült a jobb oldali is, így most már az iparos piac 
is fedett piac, hiszen elkészült a teljes tetőszerkezet. 
A legtöbb gondot az optimális megoldás felkutatása 
okozta, hiszen nagyon szűk volt a hely a szerkezet tar-
tóoszlopai számára, ám úgy kellett a szerkezetet meg-
építenünk, hogy az egyébként sem túlságosan tágas 
átjárókat ne szűkítsük le még jobban. Hiszem, hogy 
sikerült úgy megoldanunk, hogy sem a vásárlók, sem 
az árusok nem veszik észre, hol is van a szerkezet alá-
támasztva. A teljes szerkezet emiatt sem lehetett nagy 
tömegű, ugyanakkor mivel nagy felületről van szó, 
elég szilárdnak kell lennie, hogy kibírja az esetleges 
nagyobb havazást vagy az erősebb szelet is. Ezzel el-
értük célunkat, hiszen a közvállalat igyekszik minden 
piacon a lehetőségekhez mérten a legjobb árusítási – 
vásárlási feltételeket kialakítani, s a tetőszerkezet el-
készülte után már nem ázik sem árus, sem vásárló, s 
ami ugyancsak fontos, az áru sem. 

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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JELENTKEZÉSI LAP A FENYŐFAÁRUSOK SZÁMÁRA

A Szabadkai Piacok KKV a Közlönyön keresztül is felhí-
vást intéz a más vidékről illetve Szabadka környékéről szár-
mazó fenyőfaárusokhoz, akik a szabadkai piacok környékén 
vagy más közterületeken szeretnének karácsonyfát árusíta-
ni, hogy legkésőbb 2012. dec. 3-ig jelentkezzenek a Szabadkai 
Piacok KKV szakszolgálatánál (SZABADKAI PIACOK KKV, 
24000 SUBOTICA, ĐURO ĐAKOVIĆ U. 23/I) az alábbi jelent-
kezési lapon, a direkcija@supijace.co.rs e-mail címen vagy a 
024/555-013-as telefon/fax-számon, hogy idejekorán nyilvántar-
tásba vehessék őket, illetve, hogy biztosítsák számukra a meg-
felelő árusítóhelyet. A közvállalat részéről Janó Alekszandar, a 
piacok koordinátora tartja majd a kapcsolatot az érintett árusok-
kal.

Szabadkai Piacok KKV
JELENTKEZÉSI LAP

Családi és utónév:_________________________________________
Lakcím:_________________________________________________

Telefonszám:_____________________________________________

Mobil tel.:_______________________________________________

Érdekelt vagyok fenyőfa-árusításban:
a) a piac-környéki árusítóhelyeken
b) más közterületeken 
(bekarikázni a vagy b)

Az eladásra tervezett teljes mennyiség:_____________________

Négyzetméterekben a szükséges árusítóhely:________________

Az áru érkezésének dátuma:_______________________________

Hely és dátum:______________________

              ___________________________
                                                                       (sajátkezű aláírás)

Megjegyzés: A fenyőfa-árusítás csak az áru eredetéről 
szóló bizonylatot is tartalmazó dokumentáció felmutatásá-
val lesz lehetséges 2012. 12. 10-e és 2013. 01. 10-e között! Az 
árusítóhelyeket a Szabadkai Piacok KKV osztja be. A terület-
használati díj nem a felhozott fenyőfa mennyiségétől, hanem az 
elfoglalt terület nagyságától függ. 

A Szabadkai Piacok KKV az idén is szeretné megoldani a ha-
táskörébe tartozó piacokon és környékükön, valamint az erre a 
célra fenntartott közterületeken a zökkenőmentes fenyőfa-áru-
sítást. Az önkormányzat ezúttal is kijelölte azokat a lokációkat, 
amelyeken az idényjellegű termények, jelen esetben a fenyőfa 
árusítható. A kijelölt helyeken kívül tilos a fenyőfák árusítása. 
Az ellenőrzések mindennaposak lesznek, ebbe a tevékenységbe 
pedig mindenképpen bekapcsolódik majd a kommunális rend-
őrség is.

A Szabadkai Piacok KKV az idén is folytatja a töves fenyők 
árusításának, illetve vásárlásának a népszerűsítését, ezért arra 
kéri az árusokat, hogy ha módjukban áll, kínálatukban minél 
nagyobb arányban legyenek töves fenyők. 

A SZABADKAI PIACOK KKV 

 WINTER FEST – SZABADKA 2012
elnevezéssel karácsonyi és újévi

VÁSÁRT
szervez

2012.12.05. és 2013.01.14. között
Szabadka főterén

 
A Winter Fest elnevezésű téli vásáron a kéz-
művesek, népművészek és iparművészek, ma-
gánvállalkozók meghívásos alapon vehetnek 
részt. Az eddigi szabadkai rendezvényeken 
sikerrel bemutatkozott iparosok, magánvállal-
kozók, kereskedők olyan termékekkel mutat-
kozhatnak be, amelyek tükrözik a régi hagyo-
mányokat és szokásokat, de kielégítik a mai 
igényeket és illeszkednek a karácsonyi ünnep-
körhöz, továbbá ritkaságszámba menő, illetve 
kihalóban lévő szakmák termékeit árusíthatják 
majd a téli vásáron.
A Szervező bizottság és a zsűri döntésével ösz-
szhangban a résztvevő mesterek, iparosok, 
vállalkozók a vásári részvételért térítést köte-
lesek fizetni a szervező hatályos árjegyzékével 
összhangban.

Információ: www.supijace.co.rs
Telefon: 024/ 555-013

Kapcsolati személyek: 
Samu Teréz és Karlo Rumenjaković

A Szabadkai Piacok KKV vezetősége úgy 
döntött, hogy az idén október 30-a és novem-
ber 2-a között meghosszabbítja a Virágpiac 
munkaidejét, illetve a többi piacon is lehe-
tővé teszi a virágárusítást a piacok hivatalos 
munkaidejének befejezte után, hogy mindenki 
megvásárolhassa a virágokat Mindenszentek-
re illetve a Halottak napjára. A virágárusok 
egészen sötétedésig dolgozhatnak, azzal, hogy 
egyes helyeken a helypénzszedők utasítása-
ival összhangban a virágárusokat átcsopor-
tosítják, hogy el lehessen végezni a piacterek 
takarítását.

Az önkormányzat rendeletével összhang-
ban kijelölték azokat a közterületeket is, ame-
lyeken idényjellegű termékek, termények áru-
síthatók, s ez vonatkozik a virágokra is. Akik 
tehát a közterületeken szeretnének virágot 
árusítani, azok Janó Alekszandartól, a piacok 
koordinátorától kaphatnak részletesebb felvi-
lágosítást a 024-555-013-as telefonon.

VIRÁGÁRUSÍTÁS A PIACOKON
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Mint azt a Közlöny múlt havi számában megírtuk, a Sza-
badkai Piacok Kommunális Közvállalat a szombaton, október 
27-én megrendezésre kerülő zöldségvásáron is megszervezi a 
hagyományos segélygyűjtési akcióját. Ezúttal a Nagyfény mel-
lett működő Hozsanna Szenvedélybetegeket Segítő Terápiás 
Közösségnek juttatják a bérlők és árusok által felajánlott ado-
mányokat.  A zöldségvásár helyszíne ugyan a Mirko Bogović 
utcai nagybani piac, de a segélyakcióba mindegyik piacról be-
kapcsolódhatnak a jóakaratú emberek. A Közösség a szenve-

délybetegeknek nyújt otthont és 
lehetőséget, hogy egy hároméves 
program keretében megszabadul-
janak káros szenvedélyüktől, le-
gyen az kábítószer, alkohol vagy 
játék. A közösség bemutatására 
Igor Tot-Horgošit kértük fel, aki 
maga is befejezte ezt a programot 
s jelenleg a közösség irányítójá-
nak a szerepét tölti be:

- A Közösség a polgárok egye-
sületeként van bejegyezve, de 
nincs állandó bevételi forrása, ha-
nem kizárólag támogatásokból és 
adományokból tartja fenn magát. 
A nyáron ünnepelte megalapítá-

sának 5. évfordulóját. Fiatal férfiakat fogad be, a szenvedély-
beteg lányok, asszonyok hasonló közössége másutt működik. 
Megkíséreljük a program keretében felébreszteni az egyénben 
valódi értékeit. Minden védencünknek segítünk megismernie 
önmagát, gyengeségeit és erényeit, képességeit, erősíteni azt a 
tudatot, hogy kemény lemondások árán ugyan, de van meg-
állás a lejtőn, van visszaút. A második évben a védencek arra 
készülnek fel, hogy a közösségen kívüli életben is feltalálják 
magukat, anélkül, hogy gyengeségeik esetleg ismét veszélybe 
sodorják őket illetve környezetüket. A harmadik évben tovább 
folytatódik személyiségük fejlesztése, de a hangsúly áttevő-
dik arra, hogy megtanuljanak segíteni másokon. Talán ez a 
legfontosabb, hiszen minden szenvedélybetegre jellemző az 
egoizmus és az önzés. Ha le tudjuk küzdeni ezt az önzést, ha 
önzetlenül tudunk segíteni másokon, csak akkor kezdhetünk 
el gondolkodni a Közösségen kívüli életen. A Közösség egy-
szerre 15 fiatalembert tud befogadni, működéséhez pedig sok 
mindenre szükség van, ugyanúgy, mint egy nagy családban: 
élelmiszerekre, ruhaneműre, tüzelőre, építőanyagra.

Minden védenc eddigi életútja mögött súlyos családi 
problémák, tragédiák bújnak meg, hiszen a szenvedélybete-
gek szeme előtt csak egy cél lebeg: hogyan kielégíteni szen-
vedélyüket. Đuro Vuković 29 éves, több mint egy éve tagja 
a közösségnek, amelyben az után jelentkezett, hogy öccse a 
karjai között hunyt el – kábítószer következtében.

- Nagyon sokat köszönhetek a közösségnek, talán az éle-
temet is, hiszen öcsém halála után úgy tűnt, végleg össze-
csapnak a fejem felett a hullámok. A pszichiátrián kezeltek, 
aztán a nővéreim segítségével sikerült megbirkóznom ezzel 
a helyzettel, s ma már inkább a jövőbe tekintek, semmint a 
múltba. Amikor beléptem a közösségbe, nagyon nehéz volt, 
hiszen le kellett mondanom minden káros szenvedélyemről, 
el kellett fogadnom a közösségi szabályokat, a házirendet, a 

társaimat. A közösségbe érke-
zőről három hónapig egy védő-
angyal visel gondot, igyekszik 
bevezetni a közösségi életbe, 
segít elszakadni a külvilágtól. 
Ami pedig itt van karnyújtás-
nyira. Hiszen ez nem egy zárt 
intézet, itt nem a kábítószerről 
való leszoktatás a feladat, hi-
szen ide csak „tisztán” lehet 
jelentkezni, hanem megtanulni 
káros szenvedélyektől mente-
sen élni. Sokat dolgozunk, tar-
tunk jószágokat, baromfit, ker-
tészkedünk – de sajnos az idén 
a szárazság miatt a termés nem 

volt az igazi. A műhelyben emléktárgyakat készítünk, rend-
ben tartjuk a közösség épületeit, mi magunk takarítunk, 
mosunk, vasalunk, főzünk – és persze rengeteget imádko-
zunk, hiszen hit nélkül nem lehet leküzdeni az előttünk tor-
nyosuló akadályokat.  Nem szoktam visszafelé tekingetni, 
de ha belegondolok, csak ez alatt az egy év alatt mekkora 
utat tettem meg, akkor elégedett lehetek. A környező tanyá-
kon élő emberek elfogadtak bennünket, sokan támogatják 
közösségünket, ha segítségre van szükségünk, jönnek, ha 
nekik kell segítség, mi megyünk. Jó dolog hasznosnak érez-
ni magadat. Jó itt lenni...

Az Ostorka Polgári Egyesület és a ludasi helyi közösség 
szervezésében negyedik alkalommal tartottak lovas találko-
zót a ludasi vásártéren. Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség 
elnöke kiemelte, hogy rendkívül fontosnak tartja ezt a ren-
dezvényt, hiszen Ludas immár két olyan eseménnyel büsz-
kélkedhet, melyre 2000-3000-en is ellátogatnak. A IV. Lovas 
Találkozót Osztrogonác Simon, a szabadkai Városi Tanács 
mezőgazdasággal megbízott tagja nyitotta meg. Az egész 
napos programban szerepelt fogathajtás, ló- és fogatszép-
ségverseny, lipicai lovasiskola-bemutató, csikós-, huszár- és 
gólyalábas bemutató, számos ügyességi játék, lovas íjász- és 
harci bemutató – vagyis mindenki, kicsik és nagyok egyaránt 
jól szórakozhattak. Ezúttal is megrendezték a kézműves kira-
kodóvásárt, a bográcsfőző versenyben pedig 45 csapat indult.

LOVAS TA L Á LKOZÓ É S VÁSÁ R
 LU DASON

A HOZSANNA TERÁPIÁS KÖZÖSSÉGRŐL

A vezető és a védencek

Igor Tot-Horgoši

Đuro Vuković
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Salátatermesztés zárt térben
A saláta egyéves levélzöldség, amelynek levelei sok 

szénhidrátot, A provitamint, káliumot, kalciumot, vasat tar-
talmaz, ezért fontos szerepet tölt be a táplálkozásban. Több 
változata létezik, nálunk általában a fejes salátát kedvelik.

A zárt térben való termesztéshez a vajsaláta-féléket kel-
lene elsősorban választani, amelyeket úgy nemesítik, hogy 
a gyengébb fényviszonyok és alacso-
nyabb hőmérsékletek közepette is jó 
minőségű fej alakuljon ki. A fajtának 
gyors fejlődésűnek kell lennie, hogy 
minél előbb kialakuljon a rozetta, 
majd a szabványos méretű fej, amely 
jól zárt és rövid gyökérzetű. Ellenál-
lónak kell lennie a levélszél barnu-
lásával szemben, illetve több olyan 
gombabetegséggel szemben, amelyek 
a saláta-peronoszpórát  idézik elő, il-
letve a ellenálló a saláta mozaik-vírus-
sal szemben.

Mivel kevésbé hőigényes és rö-
vid termesztési idejű - az ültetéstől a 
technológiai érettségig – lehetővé te-
szi a 2-3 szüretet is ősztől kora tava-
szig, attól függően, hogy van-e mód a 
fóliasátor fűtésére. Ha lehetséges a ráfűtés, akkor a saláta 
szeptember elsejétől folyamatosan termeszthető január kö-
zepéig. Rendes hajtatási körülmények és konténeres palán-
tanevelés esetén a palánták 30-35 nappal a vetés után már 
szétültethető. Ha a hőmérséklet 5 °C alá csökken, szükség 
van a kiegészítő fűtésre. Ha nem áll módunkban fűteni a 
fóliasátrat, akkor olyan kései fajtákat válasszunk, amelyek a 
szabadban is jól áttelelnek.

A csírázás és a kelés optimális hőmérséklete nappal 18-
20, éjjel pedig 8-12 °C. Ilyen esetben a mag 6-8 nap után ki-
kel. A sziklevél kifejlődése után, a rákövetkező 4-5 nap alatt 
kifejlődnek a salátafej levélkezdeményei. A fej leveleinek a 
kifejlődéséhez az Optimális levegőhőmérséklet 12-15, a föl-
dé pedig 8 °C. Ilyenkor általában kétnaponta fejlődik ki egy 
levél, azzal, hogy az éjjeli hőmérséklet legfeljebb 4-8 oC-kal 
lehet alacsonyabb a nappalinál. A salátának nem felel meg 
a 20 oC feletti hőmérséklet, ilyenkor szellőztetni kell. Ha a 
hőmérséklet 5 oC alá csökken, szükség van a kiegészítő fű-
tésre, mert különben piaci érték nélküli, kis fejek fejlődnek 
ki. Fűtött fóliasátrakban az ültetéstől a betakarításig 40-50 
napra van szükség. Saláta termeszthető fűtetlen térben is, 
de akkor a vegetációs idő 100 napra is meghosszabbodhat, 

vagyis a tél folyamán csak egy turnusban szedhetnénk sa-
látát.

Ültetés előtt a talajt sterilizálni kell vízgőzzel vagy vegy-
szerekkel, hogy elpusztítsuk a különböző kórokozókat. Jó, 
ha a fóliasátorban a salátát 12-15 cm magas földágyba ültet-
jük, hogy a talajban ne maradhasson meg sok nedvesség, 

ami elfojtaná a gyökérzetet. 
A saláta rövid vegetációs idejű, 

ezért könnyen hozzáférhető tápanya-
gokra van szüksége. Istállótrágyát az 
elővetemény alá használjunk, ha pedig 
az istállótrágyát a saláta ültetése előtt 
juttatjuk a talajba, az csak akkor jó, ha 
a trágya teljesen érett. Amennyiben 
100 négyzetméterenként 300 kg salátá-
ra számítunk, 0,3 kg P2O5 és 1,5 kg K2O 
szükséges a talaj-előkészítés során. A 
nitrogén mennyisége áranként 0,8-1,2 
kg, ebből 1/3 az ültetés előtt, 1/3 egy 
héttel az ültetés után és 1/3 a szedés 
előtt szükséges.

A salátát a kiültetést követő 3-4 nap 
után nem kell gyakran öntözni. Ele-
gendő 7-8 naponta négyzetméteren-

ként 10 liter víz, mégpedig reggel, utána pedig a fóliasátrat 
ajánlatos kiszellőztetni.

Palántanevelés során gyakran jelentkezik a Pythium 
spp. gombafertőzés, ami csíra-kori elhalást idéz elő, illetve a 
Rhizoctonia solani, amely a palántadőlésért és a levélfoltos-
ságért okolható. Karbendazim-oldattal (10 g 10 liter vízhez) 
vagy fosetil-al alapú készítményekkel (5 g 10 liter vízhez) 
való keverékkel öntözve jó eredményeket érhetünk el a vé-
dekezésben. 

A saláta szklerotíniás rothadása ellen úgy védekezünk, 
hogy a táptalajt kezeljük először, majd a fiatal növényeket, 
amikor 4-5 leveles állapotban vannak, a következő vegy-
szeres kezelés pedig kötelező a fej kialakulása elején. Proci-
midon alapú Sumilex FL szert használjunk, mégpedig 100 
ml 80-100 liter vízre. Ez a szer hatékony a szürkerothadás 
(Botrytis cinerea) elleni védekezésben is.   

A peronoszpóra (Bremia lactucae) gyakran jelentkezik a 
zárt térben történő termesztés során, és a növényt minden 
fejlődési szakaszában érheti fertőzés. Az egyik legfontosabb 
megelőző intézkedés a fóliasátrak szellőztetése, a gombaölő 
szerek közül pedig a Sumilex FL a leghatékonyabb.

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
- Hazakísérhetlek? – kérdezi a fiú a lánytól.
- Hát nem bánom, ha nem laksz messze.

***
- Mit kapar a macska?
- ???
- A kutya fáját!

***
- Asszonyom, ön férjezett?
- Nem, elváltam.
- És mit csinált a férje, amiért elvált tőle?
- Sok olyan dolgot, amiről nem tudtam.

***
Rádiós kívánságműsor:
- Jó napot kívánok, egy szép lassú számot szeretnék kérni!
- Oké, rendben! Haaaatszááákiiiileeencveeeeennyoooolc!

***
Az újdonsült apuka kirohan a szülőszobából az összegyűlt rokonság-
hoz:
- Ikreink születtek!
- És kire hasonlítanak? - kérdezi az anyja.
- Egymásra! - feleli az apa.

***
Apa és fia betérnek egy kocsmába.
- Mit kérsz, fiam? - kérdi az apa.
- Egy diétás kólát - mondja a fiú.
- Ugyan már, ilyet csak a kislányok meg a nyámnyilák isznak! Rendelj 
valami férfias italt!
- Jól van, akkor ugyanazt kérek, mint te!
- Na, ez a beszéd - mondja büszkén az apa, majd a csaposhoz fordul:
- Akkor két rendes kólát kérünk!

***
Egyik délután János bácsi épp tántorog ki a kocsmából, amikor szem-
bejön vele a tiszteletes. Rosszallóan néz rá a pap és azt mondja:
- Ej, ej, fiam, azt hiszem, nem fogjuk egymást viszontlátni a Menny-
országban.
- Miért, atyám? - kérdezi az öreg ártatlan képpel - Mit követett el?

***
Kovácsné panaszkodik a bejárónőnek:
- Képzelje, Jucika, az a pletyka kering, hogy a férjem megcsal a titkár-
nőjével.
- Nem hiszem én azt, asszonyom. Csak azért mondja, mert féltékennyé 
akar tenni

***
Kati és Peti egy tandemen tekernek felfelé a meredek domboldalon. 
Amikor nagy nehezen felérnek a tetőre, leszállnak, Peti lihegve meg-
szólal:
- Hű, végre! Nem gondoltam, hogy fel bírunk idáig jönni.
- Én sem. - feleli a lány - Végig behúzva kellett tartanom a féket, hogy 
vissza ne guruljunk.

***
Egy kisgyerek a stadionban:
- Cristiano, adnál nekem tíz autogrammot?
- Igen, de minek kell neked tíz?
- Azért, hogy elcserélhessem egy Messiért.

***
Egy nő a kisfiával sétál a temetőben. Amikor elhaladnak egy sír mel-
lett, a gyerek hangosan olvassa a rajta lévő feliratot:
- Itt nyugszik egy nagyszerű ügyvéd és egy őszinte ember.
A kisfiú felnéz az anyjára:
- Anyu, miért temettek ebbe a sírba két bácsit is?

HOROSZKÓP NOVEMBERRE
A SKORPIÓ 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 SKORPIÓ! Titokzatos ember vagy. Tudsz egy időben erős és gyenge, füg-
getlen és függő, hűvös és szenvedélyes lenni. Te vagy az igazság rendületlen 
védelmezője, és a végsőkig harcolsz azért, amit igaznak vélsz. Mindezt lelkesen 
és szenvedélyesen teszed. Mindened képes vagy odaadni annak, akit szeretsz, 
legyen az házastárs, gyerek, barát, és ha meg kell őket védeni, nem ismersz aka-
dályokat. Melletted könnycsepp, harc, szenvedély és szerelem nélkül nem élet 
az élet.
KOS: Szeretteid, otthonod, családi életed játsszák a főszerepet, és éppen erre vágysz. 
Ha most töröd a fejed valamilyen befektetésen, azt ne siesd el, ráér. A hónap közepén 
úgy érezheted, hogy viharfelhők csapnak össze a fejed felett, mert sok teher nyomja 
a válladat, és nehéz helytállnod a mindennapokban. Lazításra lenne most szükséged, 
arra, hogy a feszültséget ne tartsd magadban, hanem engedd el.
BIKA: Segítségre számíthatsz a karrier-építésben:feljebb léphetsz a ranglétrán, ha 
most tényleg a munka keményebbik végét ragadod meg, és kellőképpen tudod ra-
gyogtatni a szakmai ismereteid. Új munkamódszerekre kapsz ötleteket, megvilágoso-
dik számodra mindaz, ami eddig homályosnak tűnt. Most rád mosolyog a szerencse a 
szerelemben is. Kedveseddel közös terveitek szép romantikus időszakot ígérnek.
IKREK: Meglehetősen felfokozott, érzelmekkel teli hónap vár rád. Új szerelemre vagy 
barátokra találhatsz. A külvilág számára vonzó leszel, a kedvesség és jó szándék, amit 
kisugárzol, hozzád vonzza azokat a személyeket, akiket magad mellett szeretnél tudni. 
Anyagi ügyeket illetően azonban készülj fel a vártnál nagyobb kiadásokra. A pénzügyek 
megoldásában segít a család is, de főleg csak magadra számíthatsz. Csak magadra szá-
míthatsz
RÁK: Szerelmi életedben nagyon alkalmas lesz ez a hónap elsősorban a nagyszabású 
tervek kivitelezésére. Szerelmi energiák November 14-e táján fognak hatni legintenzí-
vebben.  A hónap elején csak tervezgess, a közepe felé add bele minden szenvedélyed 
és az összes romantikus fogást, amit csak ismersz. A hónap legvégén pedig ragadj meg 
minden alkalmat, amit csak az élet kínál, mert lendületed ellenállhatatlanná tesz té-
ged.
OROSZLÁN: Meglehetősen mozgalmas és izgalmakkal teli hónap áll előtted, hajt 
a tettvágy, hát élj extra energiáiddal, cselekedj! Ez a hónap közepén ez csak tovább 
fokozódhat. Ha új munkakörre vagy szerencsés változásokra vársz, most álmaid valóra 
válhatnak! Nemcsak a saját erődre tá maszkodhatsz, hanem a barátaid segítségére is 
számíthatsz. A szerelem, a régi érzelmek felturbózására a hónap közepe alkalmas.
SZŰZ: Akár nyelvi, akár szakmai tudásodat bővíted, hosszú távon nagy hasznát veszed 
(és a bolygók azt jelzik, hogy most rendkívül könnyen szívod magadba az ismerete-
ket). November végén, a lehetőségek nagyon csábítóak, de túl sok lehet a kockázat is. 
Márpedig a Szüzek ritkán mernek belevágni kétes ügyletekbe. Pedig ha sikerülne le-
győznöd az esetleges bizonytalanságodat és határozatlanságodat, nem járnál rosszul.
MÉRLEG: A hónap elején, munkádban kicsit szétszórtabb és figyelmetlenebb lehetsz, 
ez az időszak nem igazán alkalmas alaposságot igénylő munkák elvégzésére. Viszont, 
jó alkalom lesz a hónap eleje, hogy megéld milyen sokféleképpen tudsz örömet szerez-
ni magadnak, legyen szó szerelemről, egy finom vacsoráról… November közepe táján 
tér vissza megszokott teljesítményed, akkorra időzítsd a fontosabb teendőid.
SKORPIÓ: Boldog Születésnapot! Érzelmi válságaidtól függetlenül nagyszerű időszak 
vár rád a munka terén. Arra is képes leszel, hogy gyorsan hozz okos döntéseket, melyek 
nemcsak erkölcsi, hanem akár anyagi formában is visszaköszönhetnek nagyon hamar! 
Fizikai állapotod általában stabil, de ahhoz, hogy ez a szellemi részre is igaz legyen, ér-
demes kerülni a stresszt és próbálj mértékletesen élni. Tanulj, szeress, élvezd az életet!
NYILAS: Kellemetlen helyzetbe kerülhetsz: olyan távoli kollégával találkozhatsz, akit 
inkább kerülnél. A találkozás mégis javadra válhat, sőt, talán sikeresen együtt dolgoz-
hatnál vele. Általában nyugodt családi légkörre számíthatsz ebben a hónapban: te is 
mindent megteszel, hogy ez így legyen, de párod is tesz érte. Űzd messze a gondokat! 
Tervezni lehet, de a nehézségek megbeszélésekor légy figyelmes és megértő.
BAK: Hirtelen nagyon megszaporodnak elvégzendő feladataid és fontos, hogy nagy fi-
gyelmet fordíts mindennapos dolgaidra. Hajlamossá válhatsz arra, hogy sokkal jobban 
túlköltekezz a megszokottnál, ezért anyagi ügyekben legyél fokozottan körültekintő! 
Kiadás várható gyermekeddel, vállalkozásoddal vagy hobbiddal kapcsolatban. Szeren-
csére munkád révén jelentős bevételekre is számíthatsz.
VÍZÖNTŐ: Bátorságra lesz szükséged az elkövetkező napokban. Új kihívások elé állí-
tanak a körülmények, és csak akkor veheted jól az akadályt, ha megvan hozzá a kellő 
lendületed. De akkor aztán hatalmasat emelkedhetsz, hamarosan. Mindenki ámulatá-
ra. Környezeted irigykedéseivel ne foglalkozz, neked most hajtania kell. Szerelemben a 
hónap utolsó napjai tartogatnak izgalmakat. Kellemes órák várnak rád.
HALAK: Most nagyon vágysz a békére, harmóniára, illetve az anyagi sikerre, de úgy ér-
zed, mégsem ezt kapod. Előfordulhat, hogy kritikát, bírálatot leszel kénytelenek elszen-
vedni. Akkor cselekszel helyesen, ha most nem veszed fel a ledobott kesztyűt, hanem 
inkább elegánsan rájuk hagyod. Családod egyik tagjára feltételek nélkül számíthatsz. 
Számodra különösen jót tehet, ha elutazhatsz pihenni néhány napra.

Braun Mária


