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XII. évfolyam • 11. szám • 2012. november 23.
Ingyenes példány

Ismételten felhívjuk a piaci bérlők, árusok figyelmét a pia-
cok munkaidejére.

A téli nyitva tartás 6.00-tól 15.00 óráig tart. A piacok ez-
zel a munkaidővel október 1-je és március 31-e között működ-
nek.

A nyári munkaidő április 1-je és szeptember 30-a között  
5.30-tól 17.00 óráig  tart. Ünnepnapokon és vasárnapokon a 
piacok 6.00-tól 13,00 óráig vannak nyitva.

A piaci felügyelőség megköveteli, hogy mindenki, tehát a 
Szabadkai Piacok KKV és a piaci bérlők, árusok is tartsák tisz-
teletben a piacok munkaidejét szabályozó városi rendeletet. Ez 
azt jelenti, hogy a munkaidő befejezte után a biztonsági szol-
gálat tagjai illetve a piacok takarítását végző dolgozókon kívül 
más nem tartózkodhat a piacok területén, mivel azokat a mun-
kaidő befejezésekor le kell zárni. Tehát a téli időszakban az áru-
soknak és a bérlőknek 15.00 /vasár- és ünnepnapokon 13.00/ 
óráig el kell hagyniuk a piacok területét – ami azt jelenti, hogy 
addigra el is kell pakolniuk az árut.

FONTOS • FONTOS • FONTOS • FONTOS

A pancsovai megbeszélésen

A szerbiai piacokon ezekben a napokban a piaci felügyelőség 
ellenőrzi az árusokat/kereskedőket, s ebből az alkalomból októ-
ber 30-án Pancsován a Zelenilo KKV-ban rendkívüli ülést tartott 
a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségének végrehajtó bizottsága, 
amely több határozatot fogadott el. A határozatokat eljuttatják a 
Kül- és Belkereskedelmi és Távközlési Minisztériumnak, valamint 
a Piaci Felügyelőségnek. 

Ezek a következők:
„1) A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége támogatja az illeté-

kes állami szerveket abban a törekvésükben, hogy a szerbiai pia-
cokon az áruforgalom a törvényekkel összhangban történjen.

2) A kereskedelemről szóló törvény hatályos rendelkezései 
kapcsán a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége követeli a Kül- és 
Belkereskedelmi és Távközlési Minisztériumtól, hogy a legrö-
videbb határidőn belül hozza meg a Külön piaci intézmények-
re (a kereskedelemről szóló törvény 3. fejezete 21. szakaszával 
összhangban) vonatkozó jogszabályt. A törvény ugyanis azt írja 
elő, hogy „A miniszter szabályozza közelebbről a jelen szakasz 
2. bekezdésében nevezett külön piaci intézményekre vonatkozó 
árusítási feltételeket, összhangban jelen törvény rendelkezéseivel 
a 23-tól a 28. szakaszig.“ A piacok működését ugyanis a kereske-
delemről szóló törvény 25. szakasza szabályozza, a törvény meg-
hozatala óta azonban a mai napig egyetlen jogszabályt sem hoztak 
meg, amelyek a piaci kereskedés feltételeit szabályoznák.

3) Csakúgy, mint a kereskedelemről szóló törvénytervezet 
nyilvános vitája során, amikor a 25. szakasz ezen kitételére meg-
jegyzést tettünk, a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége követeli 
az illetékes minisztériumtól, hogy adjon hiteles törvénymagyará-
zatot a 25. szakasz 3. bekezdésére, miszerint „a piac köteles biz-
tosítani, hogy a piacon árusító személyek kereskedői jogállással 
rendelkezzenek.“ A törvénytervezetre tett megjegyzéseinkben is 
hangsúlyoztuk, hogy a piacigazgatóságok a szerződéskötés egyik 
feltételeként kérhetik a bérlőktől, hogy nyújtsanak be érvényes 
dokumentumot kereskedői vagy mezőgazdasági termelői jogállá-
sukról, de a piacigazgatóságok nem tudják és nincs is rá felhatal-
mazásuk, hogy ellenőrizzék ezen személyek további gazdálkodá-
sát a bérleti szerződés hatálya alatt.

4) A piacokon folyó kereskedés törvényesítésének előfeltétele, 
hogy a hatályos törvényes és egyéb rendelkezéseket a Szerb Köz-
társaság egész területén egységesen és megkülönböztetés nélkül 
hajtsák végre. A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége apellál az 
illetékes állami szervekre, hogy a törvénytelen kereskedés meg-
akadályozására irányuló akció során elsőbbséget élvezzen a piac-
területen kívüli árusítás minden formájának a megakadályozása.

A SZERBIAI PIACOK ÜGYVITELI KÖZÖSSÉGE 
IGAZGATÓ BIZOTTSÁGÁNAK HATÁROZATAI

5) A szerbiai piacokon, különösen az árupiacokon, a vásárlók 
csökkenő érdeklődése ellenére is több tízezer, többnyire munka-
nélküli ember dolgozik. A problémának eme szociális vonatko-
zása azt mutatja, hogy szükség van az állami szervek és a piacok 
szerbiai közössége, a piacigazgatóságok illetve a piaci árusok 
szervezete közötti állandó és kétirányú kommunikációra. Ezért 
azt kérjük az illetékes állami szervektől, hogy azon piaci árusok 
számára, akik nem törvényesítették tevékenységüket, tegyék lehe-
tővé, hogy legkevesebb 45 napos ésszerű határidő mellett fejezzék 
be a megkezdett engedélyeztetési eljárást, és hogy folytathassák az 
a tevékenységet, amellyel foglalkoznak.” 

/Forrás: Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége/
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 230-350 din/kg
Bimbós kel 200-300 din/kg
Brokkoli 100 din/db
Burgonya 35-60 din/kg
Cékla 50 din/kg
Csicsóka 80 din/kg
Fejes saláta 30-40 din/fej
Fekete retek 30-50 din/kg
Fokhagyma 200-300 din/kg
Hónapos retek 25-30 din/csomó
Jégcsap retek 30-50 din/db
Kapor 10-20 din/csomó
Káposzta 25-40 din/kg
Karalábé 25-40 din/db
Karfiol 30-50 din/kg
Kínai kel 100 din/db
Koktélparadicsom 160 din/kg
Lilahagyma 70-100 din/kg
Mángold 30-60 din/csomó 
Metélőhagyma 30 din/csomó
Padlizsán 70 din/kg
Paprika 30-100 din/kg
Paradicsom 100-120 din/kg
Paraj 80-100 din/kg
Pasztinák 100 din/kg
Petrezselyem 50-60 din/csomó
Póréhagyma 20-40 din/db
Rukkola 1000 din/kg
Sárgarépa 60 din/kg
Sült tök 40-80 din/db
Sütőtök - reszelt 100 din/kg
Sütőtök 50 din/kg
Torma 50-100 din/db
Tök 150-160 din/kg
Uborka 100-120 din/kg 
Újhagyma 50 din/csomó
Vöröshagyma 30-50 din/kg
Zeller 20-60 din/db
Zöld paradicsom 40 din/kg
Zöldbab 100 din/kg
Savanyúságok
Csalamádé 150-200 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Savanyú cékla 120-250 din/kg
Savanyú káposzta 80-100 din/kg
Savanyú paprika 150-300 din/kg
Savanyú pepperoni 300 din/kg
Savanyú uborka 150-200 din/kg
Sült paprika 250-350 din/kg

Gyümölcs
Alma 35-150 din/kg
Birsalma 80-150 din/kg
Gesztenye 200 din/kg
Körte 150-150 din/kg
Szőlő 120-220 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 150-160 din/kg
Avokádó 450 din/kg  
Banán 130 din/kg
Citrom 140 din/kg
Gránátalma 150 din/kg
Grapefruit 150 din/kg
Kivi 140-150 din/kg
Mandarin 100-120 din/kg
Mangó 300 din/kg
Narancs 130-160 din/kg
Tejtermékek 
Birkatúró 600 din/kg
Házi túró 300-380 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajt 440-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 300-400 din/l
Vaj 700-800 din/kg 
Zlatibori kajmak  (tejszínsajt) 

800 din/kg
Zombori túró 750 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100 din/kg 
Csirkecomb 400-420 din/kg 
Csirkehús 300-340 din/kg 
Csirkeláb 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 450-500 din/kg
Kacsamáj 2000 din/kg
Kakashús 300-350 din/kg
Libahús 450-500 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 285-350 din/kg 
Tyúkhús 300-320 din/kg

/Nov. 16-i árak/

AZ IDÉN IS LESZ TÉLAPÓ-VÁRÁS

A Szabadkai Piacok KKV a bérlők gyermekei és unokái 
számára az idén már tizedik alkalommal szervezi meg a 
Télapó-várást és a csomagosztást. Kérjük, hogy az érdekel-
tek töltsék ki az alábbi jelentkezési lapot, és legkésőbb 2012. 
december 10-ig a helypénzszedők útján a csomag ellenér-
tékének befizetését igazoló nyugtával együtt juttassák el a 
Szabadkai Piacok KKV szakszolgálatához, hogy idejekorán 
be lehessen szerezni a szükséges számú csomagot.

Szabadkai Piacok KKV
TÉLAPÓS JELENTKEZÉSI LAP  

Családi és utónév:......................................................................

Lakcím: .......................................................................................

Telefonszám: ..............................................................................

Mobil: ..........................................................................................

Érdekelt vagyok a csomagosztásban.

Fiúgyermekek száma: ____, 
ebből: 0-2 éves: ___ , 2-7 éves: ___ , 7 év felett:___

Leánygyermekek száma: ___, 
ebből: 0-2 éves: ___, 2-7 éves ___, 7 év feletti:___ 

 
Hely és dátum: ...........................................................................

......................................................................................................
(sajátkezű aláírás)

A csomagokat az ünnepségen a befizetés ellenében ka-
pott műanyag-lapocska átadásával vehetik fel. Ezúttal is 
felhívjuk a szülők, nagyszülők figyelmét, hogy a csomag 
ellenértékét a csomagosztáskor, tehát a helyszínen nem le-
het befizetni, mivel a közvállalat annyi csomagot rendel, 
amennyit előre kifizetnek. Ezúttal hatfajta csomag lesz, 
külön a kislányok és külön a fiúk számára, három-három 
fajta a korcsoportok szerint: 0-2 és 2-7 éves korig, valamint 
7 év felett. Az édességet és játékot tartalmazó csomag ára 
1.500,00 dinár. A csomagosztás helye és időpontja: Nép-
kör Magyar Művelődési Központ, 2012. december 17-e, 
17.00 óra.
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TÁJÉKOZTATJUK OLVASÓINKAT, HOGY A KÖZLÖNY KARÁCSONYI-ÚJÉVI SZÁMA A 
SZOKÁSOS, 2013. ÉVI FALINAPTÁRRAL DECEMBER 21-ÉN JELENIK MEG.

SEGÉLYAKCIÓ A
ZÖLDSÉGVÁSÁR

KERETÉBEN

A ZÖLDSÉGVÁSÁRRÓL
Október 27-én a Mirko Bogović utcai nagybani piacon tar-

tották meg a hagyományos zöldségvásárt. Sajnos az esős, szeles 
és hideg idő épp a vásár napján köszöntött be, így a szokottnál 
kevesebb volt a vásárló, pedig a kínálat több mint kielégítő volt. 
Azok, akik mégis úgy döntöttek, hogy a zöldségvásáron szerzik 
be a télire valót, nem jártak rosszul, hiszen a zöldségféléket a pi-
acinál alacsonyabb áron vásárolhatták meg.

DECEMBER 5-ÉN NYIT A 
TÉLI VÁSÁR

A SZABADKAI PIACOK KKV az idén is Winter Fest 
néven Szabadka főterén megszervezi a TÉLI VÁSÁRT, amely 
2012. 12. 05-től 2013. 01. 14-ig tart majd.

Ezt azt jelenti, hogy a szervezők a tavalyi vásárhoz képest 
megnyújtották a vásár nyitvatartási idejét, így az idei Winter 
Fest fedi majd mindkét katolikus és pravoszláv karácsonyi és 
újévi ünnepkört. A Winter Fest Téli Vásáron a szervezők ál-
tal olyan meghívott kézművesek, népművészek és vállalkozók 
vehetnek részt, akik az eddigi szabadkai rendezvényeken bizo-
nyították tevékenységük, termelésük magas színvonalát. Olyan 
terményeket, termékeket várnak az árusoktól, amelyek a régi 
hagyományokra épülnek, és mégis kielégítik a mai igényeket, 
illeszkednek a küszöbön álló ünnepkörhöz, emellett várják a 
régi és kihalóban levő mesterségek termékeit, és várhatóan szá-
mos lacikonyha is működik majd a szokásosan gazdag étel- és 
italkínálattal.  A szervező bizottság döntése értelmében a téli 
vásáron való részvételért a mesterek, kézművesek, vállalkozók 
térítést kötelesek fizetni. A vásárlók számára nyereményjátékot 
is szerveznek. A téli vásárral kapcsolatban a Szabadkai Piacok 
KKV-ban kapható további információ a 024/ 555-013 telefon-
számon, illetve Samu Teréztől és Karlo Rumenjakovićtól.

A Szabadkai Piacok KKV a zöldségvásár keretében /október 
27./ hagyományosan segélyakciót is szervez a különböző szociá-
lis illetve humanitárius szervezetek támogatására. A begyűjtött 
segélyt minden évben más és más szervezet illetve intézmény 
kapja. Az idén úgy döntöttek, hogy a támogatást a Hozsanna 
Szenvedélybetegeket Segítő Terápiás Közösségnek juttatják el, 
amely Nagyfény határában működik.

Az akcióról a nagybani piacon rögtönzött sajtótájékoztatót 
tartott Bodrogi Béla, a KKV igazgatója, ismertetve az eddigi se-
gélyakciók eredményeit. Az előző években a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatása alá tartozó piacok bérlői és árusai összesen kö-
zel 12 tonna különböző árut adományoztak, ami nagy segítséget 
jelentett ezeknek a szervezeteknek.  

A begyűjtött termékeket még aznap elszállították a közös-
ségbe, amelynek képviselői hálás köszönetüket fejezték ki az 
adományozóknak.

Az adományozók névsora:
Ljiljana Francišković, Balažević Ilona, Stipan Vukov, Zemkó 

Ottilia, Varga Rozália, Rihter Lajos, Bajtai Pál, Káposzta Meli-
sza, Siniša Skočajić, Gorica Avdić, Marinko Stanković, Gabriela 
Gašić, Berényi János, Berkes Verona, Milica Nađ, Varga János, 
Takács Ferenc, Olga Balažević, Milovan Vučićević, Svetlana 
Marković, Eržika Vajhand, Varga András, Nagy Márta, Farkas 
Gábor, Nagy F. Lajos, Dobó Norbert, Vajda István, Balog Sándor, 
Herédi Rafael, Jelena Šarić, Kristina Malić, Slobodanka Roksan-
dić, Danijel Pavličević, Branka Popović, Slobodan Bajramović, 
Saša Bahtijarević, Erdélyi Valéria, Tilinko Tibor, Farkas Gábor, 
Baté Lukács, Ladócki Margit, Engi Szabolcs, Tilinko János, 
Krisztin Norbert.

A Szabadkai Piacok KKV vezetősége ezúton is köszönetet 
mond mindazoknak a bérlőknek és árusoknak, akik adomá-
nyukkal hozzájárultak a segélyakció sikeréhez.

Indulásra készen a segélyszállítmány

A tavalyi vásár kínálatából
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BÉRLETI SZERZŐDÉSHEZ 
RENDEZETT 

DOKUMENTÁCIÓ KELL

A PIACI TEVÉKENYSÉG 
FEJLESZTÉSI KILÁTÁSAI 

SZERBIÁBAN 
A Szabadkai Piacok KKV eddig is meghatározott felté-

telhez (többek között a termelői, kereskedői vagy vállalkozói 
dokumentációhoz) kötötte a bérleti illetve az árusító helyek 
használatáról szóló szerződések megkötését, viszont a bérlők 
egy része nem frissítette fel dokumentációját, emiatt a jövő-
ben akadályokba ütközhet a bérleti/használati szerződések 
megkötése. Ez vonatkozik mind a mezőgazdasági termelőkre, 
mind pedig a magánvállalkozókra (akár vállalkozásról, akár 
kisipari műhelyről, akár kiskereskedésről, akár pedig korlá-
tolt felelősségű társaságról – kft-ről)/szerbül društvo sa og-
raničenom odgovornošću – d.o.o./ van szó.  

Épp ezért a Szabadkai Piacok KKV arra kéri a bérlőket, 
árusító-hely használókat, hogy a lehető legrövidebb időn be-
lül jutassák el a közvállalatba a következő dokumentumok 
valamelyikét:

a) mezőgazdasági termelők esetében:
- érvényes Bizonylatot arról, hogy a mezőgazdasági gaz-

daságot bejegyezték a Mezőgazdasági gazdaságok nyilvántar-
tásába, illetve 

- érvényes Bizonylatot arról, hogy a Mezőgazdasági gaz-
daságok nyilvántartásában bejegyezték a gazdaság aktív stá-
tusát, illetve

- az Adóhivatal határozatát az adott évre szóló vagyon-
adóról (amelyen szerepel az is, hogy az érintett személy mek-
kora mezőgazdasági terület után fizet vagyonadót). 

- a telekkönyvi kivonat tulajdoni lapjának másolatát, ame-
lyen szerepel az érintett személy tulajdonában levő földterület 
nagysága. 

b) vállalkozók, kézművesek, kiskereskedők, kft-k:
a vállalkozás, kisipari műhely, kereskedés vagy kft. be-

jegyzéséről /mely bejegyzésnek a naprakész adatokat kell tar-
talmaznia/ szóló Bizonylatot, amelyet a Gazdasági Nyilván-
tartások Ügynöksége /szerbül: Agencija za privredne regist-
re). Az időközben bekövetkezett változások bejelentéséről és 
nyilvántartásba vételéről szóló határozatot – bizonylatot mi-
előbb el kell juttatniuk a közvállalatba. Ha nem hozzák be a 
kért dokumentációt, január elsejétől nem hosszabbítják/írják 
alá velük a bérleti szerződést.

November végéig azok is kötelesek eljuttatni a kért doku-
mentációt, akik havi szerződés alapján használják az árusító-
helyeket, ellenkező esetben velük már decemberre nem ír alá 
szerződést a közvállalat.

A szerbiai piaci tevékenység fejlesztési kilátásairól tartot-
tak október végén kétnapos tanácskozást a Szerbiai Piacok 
Ügyviteli Közössége szervezésében, amelyen a húsz legna-
gyobb szerbiai piacigazgatóság több mint 50 képviselője vett 
részt. Megállapították, hogy az utóbbi években a piacokon 
megvalósított áruforgalom mérsékelt növekedést mutat, s 
hogy ennek köszönhetően a mezőgazdasági termékek forgal-
mazásában Szerbiában a piacok részvétele meghaladja a 2 szá-
zalékot. Ez azt mutatja, hogy a szerbiai piacok irigylésre méltó 
potenciállal rendelkeznek.

- A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségének talán ez volt 
az egyik legjelentősebb tanácskozása tízéves története során – 
mondta Bodrogi Béla, a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége 
igazgató bizottságának elnöke. - Az volt a célunk, hogy a szer-
biai piaci tevékenység gondjairól, fejlődéséről és kilátásairól 
szakmai szinten folytassunk megbeszélést az illetékes állami 
szervek képviselőivel. A vitában részt vettek az Építőipari és 
Városrendezési Minisztérium, a Mezőgazdasági, Erdészeti és 
Vízgazdálkodási Minisztérium valamint a Szerb Gazdasági 
Kamara képviselői és más vendégek.  Ennek és a jó szervezés-
nek, valamint a kiváló ismertetőknek köszönhetően sikerült 
rámutatnunk a piaci tevékenység jelentőségére. 

Danilo Golubović, a mezőgazdasági minisztérium állam-
titkára a vitában többek között a következőket mondta:

- A mezőgazdasági minisztérium szeretné, ha a hagyomá-
nyos termelés mellett, amely a legnagyobb mértékben van je-
len a piacon, mind több organikus termék is megjelenjen. Az 
organikus élelmiszerek termelése a termelők számára anya-
gilag előnyös, az állam számára pedig a környezetvédelem és 
a talajminőség hosszú távú megőrzése tekintetében biztosít 
előnyöket. A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségének legújabb 
adatai szerint Szerbiában mintegy 180 jogi személy foglalko-
zik piaci tevékenységgel. Köztük a legtöbb kommunális köz-
vállalat, a piacok 7 százaléka olyan településeken működik, 
amelyek 5.000 lakosnál kevesebbet számlálnak, s amelyekben 
a piaci tevékenységet közvetlenül a helyi közösségek szerve-
zik, a piacok fennmaradt 3 százaléka pedig magántulajdonban 
van. A szerbiai piacokon mintegy 60.000 árusítóhely találha-
tó, köztük legtöbb a piaci asztal, számuk 52.000 körül alakul. 
A többi szilárd anyagból készült üzlethelyiség, vagy montázs-
épület, hűtőpult, tároló és kijelölt árusítóhely. Az árusokkal 
kötött szerződések, a szabad piaci asztalok és üzlethelyiségek 
alapján megfizettetett helypénz alapján a becslések szerint 
Szerbiában a piacokon minden nap mintegy 80.000 ember 
üzletel.

A szakmai összejövetel egyik megállapítása, hogy a piaci 
tevékenység fejlesztését a kínálat további gazdagításával és ja-
vításával, a piaci infrastruktúra és a piacok felszereltségének a 
fejlesztésével valamint a piaci sajátosságok megőrzésével lehet 
elérni. 

/Forrás: Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége/A Vrnjačka Banja-i megbeszélésről
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Vöröshagymatermesztés magról vetéssel

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100

A vöröshagymát kétféleképpen termesztik. A dughagymából 
történő termesztés főként Kelet-Európában terjedt el. Ezt a módot 
alacsony hozamok jellemzik, azokban az országokban pedig, ahol 
hagyományosan a magról vetést alkalmazzák, magas hozamokat 
érnek el.   A magról vetés elterjedését a várható nagyobb hozamok 
és a nagyobb nyereség segítette elő. A magról vetéssel termesztett 
vöröshagyma piaci minősége is jobb, mivel a hagymafejek mérete 
nagyjából azonos, kevésbé hajlamosak a rothadásra és a csírázás-
ra - azaz könnyebben tárolhatók.

A vöröshagyma – ha mag-
ról termesztik – igazából akkor 
eredményez magas hozamokat 
és jó minőséget, ha az opti-
mális vetési időszakban kerül 
földbe a magja. Ez minél ko-
rábbi vetést tesz szükségessé, 
hogy a hagyma kialakulásának 
a fázisában (hosszabb nappa-
lok, magasabb hőmérsékletek) 
minél több és nagyobb töme-
gű levéllel rendelkezzenek. A 
levéltömeg azért fontos, mert 
annak mennyisége szorosan 
összefügg a hagymafejek tö-
megével. A gyakorlatban elő-
fordulhatnak mulasztások is, 
amelyek alacsony hozamokhoz 
és piaci érték nélküli, apróbb 
hagymafejekhez vezetnek. Ennek elkerülése érdekében nagyon 
oda kell figyelni a vetés módjára, az öntözésre, a trágyázásra és a 
színvonalas növényvédelemre.

A jól végzett vetés azt jelenti, hogy négyzetméterenként 80 
– 100 növény fejlődik ki, de a tőtávolság mégsem kicsi. Fontos 
a jó eloszlás. Fontos az egyenletes vetési mélység, amelynek 2,5-
3,0 cm-nek kell lennie. Kerülni kell a túlságosan sekély vetést. 
Nálunk a termelők általában a következő vetőgépeket használják: 
Nodet, Stenhay, Nibex és Gaspardo.

A Nodet vetőgép nem jelent optimális megoldást, mivel a ve-
tőszekciókat nem lehet 25 centiméternél közelibbre húzni, ami 
egy sávban (a traktor kerekei közötti távolságon belül) csupán 4 
sort eredményez, ami kisebb tőtávolságot jelent a soron belül. 

A Nibex vetőgép már jobb megoldás, mivel 5-6 sor egyidejű 
vetését teszi lehetővé, s ez minden növény számára sokkal na-
gyobb vegetációs teret biztosít. 

Hazánkban a Gaspardo néhány évvel ezelőtt jelent meg, és 
jelenleg ez jelenti a legjobb megoldást, pneumatikus és a vetési 
szekciók beállítása 9 sor vetését teszi lehetővé. Ha a legtöbb nö-
vény ki is fejlődik, a Gaspardo által biztosított tőtávolság már 
közel van az optimálishoz, ami a kimagasló hozamok elérésének 
egyik fontos előfeltétele.

Öntözés nélkül nem lehetséges a vöröshagyma termesztése. 
A vöröshagymában a fej a fajtától függően 86-92 százalék vizet 
tartalmaz. Ez is azt mutatja, hogy a vöröshagymának igencsak 

szüksége van vízre, különösen 
ha sűrű a növényzet.

A hektáronkénti 40 ton-
nás hozamhoz a vegetációs 
időszakban mintegy 450 mm 
csapadék szükséges. A vörös-
hagyma vegetációs ideje (már-
cius-augusztus) Szabadka vá-
ros területén az átlagcsapadék 
265 mm, szélsőséges esetekben 
minimálisan 147,9 mm 2000-
ben, és maximálisan 509,6 
mm 2005-ben. Átlagosan tehát 
mintegy 200 mm csapadék hi-
ányzik. Emiatt a vöröshagyma 
vegetációs ideje során 5-7 ön-
tözéssel kell pótolni a hiányzó 
csapadékot, a szélsőségesen 
aszályos években pedig szük-

ség lehet akár még 10-nél is több öntözésre. 
A vöröshagyma tápanyag-igénye is magas. Fontos, hogy a 

tápanyagok könnyen hozzáférhető formában legyenek jelen a 
talajban a gyökérszint körül, vagyis a föld felszíni (0-30 cm) ré-
tegében. A vöröshagyma-termesztésben semmiképp sem sza-
bad istállótrágyát használni, mivel kedvezőtlenül hat a hagyma 
minőségére (vizenyősség, gyorsabb újracsírázás), emellett pedig 
rengeteg hagymalegyet is vonz.

Az ásványi anyagok pótlására meg kell vizsgálni a talaj termő-
képességét és a tervezett hozamokat. Szükséges a talaj vegyelem-
zése, majd pedig a talaj termőképessége alapján kell megtervezni 
a trágyázást, amely elegendő a hektáronkénti 35 tonnás hozam-
hoz. 10 tonnás hozamhoz a vöröshagyma a talajból a következő 
tápanyagokat veszi fel: N - 40 kg,  P2O5 -15 kg , K2O - 50 kg.

Damir Varga okl. mérnök
(Folytatás a Közlöny következő számában.)
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Viccözön
A tábori szakács dühös lesz, mert a katonák túl sok kenyeret hagytak 
meg, ráadásul az egyik katona még panaszkodik is, hogy túl száraz és 
kemény.
A szakács felháborodva mondja nekik:
- Ha Napóleon katonái ezt a kenyeret kapták volna, az utolsó morzsá-
ig megették volna!
Egy fiatal baka közbeveti:
- Ezt elhiszem, uram! De akkor még friss volt!

***
Egy pilótának az egyik leszállás alkalmával elég rosszul sikerült 
letennie az utasszállító gépet, óriásit zökkent. Előírás szerint, a pilóta 
a leszálló utasoktól személyesen búcsúzik a kijáratnál, ezúttal kissé 
szégyellve magát a landolás miatt. Minden utasnak odaszól:
- Viszontlátásra! Köszönjük, hogy légitársaságunkkal utazott!
Az egyik utas, egy idős asszony megtorpan, és azt mondja:
- Mondja, kedveském, lehet egy kérdésem?
- Igen, csak tessék!
- Mi most landoltunk, vagy lelőtték a gépünket?

***
A fiatalember újdonsült barátnőjével elmegy horgászni. Bérelnek 
horgászfelszerelést, egy motorcsónakot és kiváltják a napijegyet. Egész 
nap ülnek a csónakban, de összesen egy kis keszeget sikerül fogniuk. 
Megszólal a barát: 
- A francba, ez a nyamvadt kis keszeg 5000 dinárunkba került! 
Mire a barátnő: 
- Juj, akkor még jó, hogy csak egyet fogtunk belőle!

***
Doktor úr, komoly baj van a feleségemmel. Mostanában állandóan 
magában beszél. 
- Ne aggódjon, az enyém is. De ő azt hiszi, hogy odafigyelek.

***
Korán reggel egy autó beragad az országút közepén egy sáros gödörbe. 
Arra jön egy gazda a lovas kocsijával, és megszólítja a sofőrt: 
- Látom, elakadt. Várjon, majd én segítek. 
Kivontatja az autót, a vezető hálából ad neki egy ötszázast. A gazda 
megköszöni, és elégedetten elteszi. 
- Tegnap este óta ez a huszadik autó, amit kihúztam – mondja. 
- Hogy-hogy? Maga még éjjel is erre jár? 
- Igen, akkor hordom a gödörbe a vizet.

***
- Miért beteg a kispárna? 
- Mert huzatot kapott.

***
- Mire jó a nyomtató? 
- ??? 
- Lelassítja a papír haladását a szemetes felé.

***
Áll egy piás az utcán, és keservesen zokog. Odamegy hozzá egy pasas. 
- Miért sírsz, valami baj van? 
- Igen. Elveszett a kutyám. 
- Milyen kutya volt? 
- Német juhász. 
- Az nagyon okos kutya, ne félj, haza fog találni. 
Mire a részeg még nagyobb zokogásba kezd: 
- És én?

HOROSZKÓP DECEMBERRE
A NYILAS 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 NYILAS! Jó természettel megáldott, derűlátó, toleráns, emberszerető, 
optimista, kívül-belül gyönyörű ember vagy. Te mindig tudod, hogy merre kell 
menni; “ higgyetek bennem és gyertek utánam”- mondod. Szívesen magyarázod 
el bárkinek, amit nem ért, és segítesz neki, hogy rájöjjön, mit kell tennie. Szá-
modra a legfontosabb a világon az igazság.
KOS: A hónap elején még fogva tartanak pénzügyeid, nem kis feladat felszámolni az 
anyagi bizonytalanságot, ami mostanában kialakult körülötted, de úgy tűnik, jó úton 
haladsz. Kapcsolataidban nagylelkű és önzetlen vagy, mások támogatásában leled 
örömöd, jó érzés lehet most a baráti körödhöz tartozni. Próbáld meg energiádat valami 
kreatív tevékenységben levezetni.
BIKA: Pénzügyeidet nagyon jó irányba haladnak. Ha eddig inkább csak gondolatban 
játszottál el azzal a lehetőséggel, hogy valamin változtatsz, akkor e hónap közepétől 
ez nagyon is kézzelfogható valósággá válhat. Ajánlatot kaphatsz új állásra, beosztásra, 
még új otthonra is. Igaz, ez utóbbira akkor kerülne sor, ha a másik két területen is beáll 
a változás.
IKREK: Ez a hónap meghozza végre a motivációt, és képes leszel változtatni az éle-
teden. A pénzügyeidet illetően nem ártana, ha most óvatosabb lennél, mert ebben a 
hónapban hajlamos leszel szórni a pénzt, illetve ha nem figyelsz oda, komoly vesztesé-
gek érhetnek. Figyelj oda főként azokra a tervekre, amelyeket hosszú távra gondoltál. 
A siker lehetősége itt van…
RÁK: Lustán kezded a hónapot, de a hónap közepétől jó volna, ha csak a munkára kon-
centrálnál. Ha ez sikerül, könnyen túlszárnyalhatod a riválisaidat. Keress új szövetsége-
seket! Az estéket és a hétvégéket nyugodtan töltsd pihenéssel, rendezd soraidat (hogy 
harmónia várjon otthon), mert a családon belüli események, feszültségek rendkívül 
sok energiáját felemészthetnek.
OROSZLÁN: Durcás hangulatban indul a hónap, hajlamos lehetsz rá, hogy minden-
kibe beleköss, anélkül hogy bármi okod is lenne rá. Úgy tűnik pároddal sem sikerül 
mindenben közös hullámhosszra keveredned. December első napjaiban még felhők 
boríthatják az eget, azonban egy kedvező periódus kezdődik az életedben, korábban 
megálmodott terveidet meg fogod megvalósítani.
SZŰZ: A párkapcsolatban élő Szüzek vigyék magukkal mindenhova a párjukat! Így el-
kerülhetik a féltékenységi jeleneteket. Hiszen nem az a megoldás, hogy otthon ülnek. 
Ahogy az sem, hogy hazatérve mindenről részletesen be kell számolniuk, mert mindez 
megmérgezheti a kapcsolatukat. Kisebb utazásra lesz alkalmuk a Szüzeknek. Ezek a 
közös élmények közelebb hozhatják őket a párjukkal.
MÉRLEG: Egy régi barát, ismerős, talán volt szerelem bukkanhat fel újra az életedben. 
Ennek akár hosszabb távú következményei is lehetnek. Általa a karrieredben is előrébb 
léphetsz. Próbálj odafigyelni elmaradt munkáidra, kötelességeidre és vállalásaidra, és 
főleg a határidőkre. Ez lelkivilágodnak is jót tehet. Utazásra és egy új szerelemre is le-
hetőséget kapsz.
SKORPIÓ: Néhány dolgot alapjaiban meg kell változtatnod magad körül, többek közt 
köss fegyverszünetet önmagaddal és a pároddal. Néha nem ártana egy kis önkritika 
sem, nem mindig a másik a hibás! Munkádban a hónap első harmada adja a lendületet, 
és a végére már be is gyűjtheted az elismeréseket. Anyagi téren nyílhatnak meg előtted 
érdekes lehetőségek, kedvező változásokat hozhat ez a hónap.
NYILAS: Szép Születésnapot! December második felére fellégezhetsz; új lendületre 
kapnak a pénzügyeid. Amennyiben magányos vagy sok szinglivel futhatsz össze, de 
soha ne ítélj a külső alapján, könnyen csalódhatsz! Ami változás jön most a hónap 
második felében, attól nem megijedned kell, hanem igénybe venni, hiszen a változás 
érted dolgozik.
BAK: A hónap eleje kiválóan alkalmas lehet régóta húzódó munkaügyek elintézésé-
re. Most sokkal könnyebben megoldást találhatsz rájuk, mint néhány nap elteltével. 
Persze ehhez az elszántságán kívül még némi rámenősségre is szükséged lehet. Gond 
merülhet fel az otthonodban, aminek a megoldás próbára teheti lelkierődet. Old meg 
szeretettel a problémát!
VÍZÖNTŐ: Itt az ideje az önértékelésnek, rossz szokásaidról való lemondásoknak. Légy 
a szokottnál is türelmesebb önmagaddal és környezeteddel egyaránt. Ha nem megy 
minden úgy, mint a karikacsapás, attól még ne érezd azt, hogy a szerencséd elhagyott. 
Családi kapcsolataidban viták adódhatnak, így érzelmi életed nem lesz nyugodt. A hó-
nap második felében hirtelen minden jóra fordul.
HALAK: Párkapcsolatodban kellemes napok elé nézhetsz, ami felpezsdítheti a meg-
szokottá vált kapcsolatot és új színt, változásokat vihetsz bele. De ez a hónap nem 
alkalmas nagy döntések meghozatalára. Vigyázz, hogy reálisan tekints társadra, mert 
hajlamos leszel túlidealizálni őt. Tisztítsd meg a gondolataidat, érzéseidet a múlt kese-
rű terheitől, hogy be tudd fogadni az ég ajándékait.

Braun Mária


