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Folytatás a 4. oldalon

XIII. évfolyam • 1. szám • 2013. január 25.
Ingyenes példány

ÚJ ILLEMHELY A TEJPIACON
A szabadkai egészségügyi felügyelőség utasításával össz-

hangban a Szabadkai Piacok KKV egy új illemhelyet alakított 
ki, amelyet csupán azok az árusok vehetnek igénybe, akik a jog-
szabályok értelmében kötelesek rendelkezni közegészségügyi 
/szerbül: sanitarna/ könyvecskével. Erre a különböző fertőzések 
elkerülése miatt volt szükség. Az érintett árusoknak az elkülö-
nített illemhely használatához fel kell mutatniuk és (a kulcs fejé-
ben) le kell adniuk a könyvecskét. A kulcs a közös illemhelynél 
vehető át.

FONTOS • FONTOS • FONTOS • FONTOS

Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója a 
2012/2013-as Winterfest (téli vásár) befejeztével elégedetten ösz-
szegezte az eredményeket és a tapasztalatokat.

- A téli vásár ideje alatt folyamatosan 
figyelemmel kísértük a történéseket, a 
javaslatokat, megjegyzéseket, észrevé-
teleket, hogy ezeknek az ismereteknek 
a birtokában idejekorán meg tudjuk 
tenni a szükséges lépéseket a követ-
kező téli vásár kezdete előtt. Ez tehát 
azt is jelenti, hogy a dolgok jelen állása 
szerint közvállalatunk megszervezi a 
2013/2014-es Winterfestet. Tavaly azt 
kérték tőlünk, hogy a vásár nyitvatar-
tási idejét az idén hosszabbítsuk meg a 
pravoszláv újévig, vagyis január 14-ig. 

Mi erre már tavaly is készen álltunk, de akkor még bérelt fahá-
zakban helyezhettük el az árusokat, a bérleti szerződés meghosz-
szabbítása pedig akkora adminisztrációs felfordulással járt volna 
(szállítás átütemezése, vámpapírok módosítása) – az anyagi von-
zatáról nem is szólva – hogy nem tudtunk eleget tenni a kérésnek. 
Az idén viszont már meghosszabbítottuk a vásár idejét, hiszen 
saját faházikónkban kaptak helyet az árusok, és egyértelműen jó 
döntés volt, mivel még január 14-én is szép számban akadt vásárló.

A tapasztalatok és az érdeklődés alapján állíthatom, hogy 
még legalább 10 faházat bérbe adhattunk volna, ha lett volna. Ez 
azt jelenti, hogy még 10 faházat el kellene készíteni, amit termé-

SIKERES TÉLI VÁSÁR
szetesen egyeztetni szeretnénk az alapítóval.  Ha erre sor kerül, 
akkor viszont felmerül egy újabb kérdés. Megítélésünk szerint 
a kiskorzó már így is túlzsúfolt volt, az újabb házikók számára 
már nem lehetne helyet biztosítani, ezért ebben az esetben azt ja-
vasoljuk a városvezetőknek, hogy a Winterfest számára hagyják 
jóvá a városháza díszbejárata előtti teret, a Vajdasági Banktól a 
McDonald’s-ig, úgy, mint az Interetno Fesztivál idején. Ezen a te-
rületen is biztosítani tudnánk mindazokat a feltételeket, amelyek 
szükségesek egy színvonalas rendezvényhez.

- Sajnos személy szerint nem vagyok megelégedve a látogatott-
sággal, ami sajnos a gazdasági válság egyenes ági következménye. 
Tudjuk azt, hogy a vásárlóerő mennyire lecsökkent, hogy Szabad-
kán milyen sokan vannak munka – ezáltal pedig bevételek nélkül 
és csak reménykedhetünk abban, hogy valami majd csak elmoz-
dul a holtpontról. Hiszen ezen a helyzeten csak úgy változtatha-
tunk, ha új munkahelyek nyílnak meg és a régiek nem szűnnek 
meg, s ha a megélhetés mindenki számára egy kicsivel könnyebb 
lesz. 

- Természetesen a bérlőkkel is beszélgettünk a tapasztalatok-
ról. A szervezéssel kapcsolatban nem érte kifogás a munkánkat. 
Szinte kivétel nélkül viszont arra panaszkodtak – főleg azok, akik 
az előző Winterfesten is részt vettek – hogy kevés volt a vásárló és 
átalakult a vásárlás szerkezete is. Most az emberek inkább több 
apróságot vásároltak, kevés pénzért, a beszédesebb vásárlók pedig 
azt is mondták, hogy a kínálat nagyon szép, lehet válogatni, de a 
karácsonyi ajándékokra évről évre kevesebbet költenek, költhet-
nek. 

- Ismételten megerősítettek bennünket abbéli törekvésünk-
ben, hogy a téli vásáron ne adjunk helyet a bóvlinak, hogy igenis 
szükség van a kézművesekre, hiszen ők is kínáltak termékeket, 
ajándékokat hozzáférhető áron, s nyilvánvalóan ezt az értékrendet 
fogjuk majd képviselni az elkövetkező vásárok szervezésénél is.



Kacsamáj 2000-2500 din/kg
Kakashús 350-400 din/kg
Nyúlhús 500 din/kg
Pulykacomb 620-730 din/kg
Pulykahát 170-280 din/kg 
Pulykahús 450-600 din/kg 
Pulykamell 680-800 din/kg
Pulykaszárny 290-400 din/kg 
Tyúkhús 300-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-160 din/kg
Busa 310 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 
 300-390 din/kg
Hekk 360-400 din/kg
Hekk filé 435 din/kg 
Kalmárhal 350 din/kg
Kárász 120-160 din/kg
Ponty 380-400 din/kg
Ponty füstölt 1100 din/kg
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 350-400 din/üveg
Aszalt meggy 1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 
 750-800 din/kg
Aszalt szilva 300-450 din/kg 
Aszalt vörösáfonya 800 din/kg
Brazíliai dió 1300-1400 din/kg
Dióbél 1000 din/kg
Földimogyoró 450-500 din/kg 
Füge 450-600 din/kg
Fürjtojás 10 din/db
Fűszerpaprika 800-1100 din/kg
Gomba 180-350 din/kg
Indiai dió 1300 din/kg
Krémes lap 200 din/pár
Lencse 200 din/kg
Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 850-1000 din/kg 
Mazsola 450-600 din/kg 

Méz 450-650 din/kg 
Mogyoróbél 850-900 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Réteslap 220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 200-500 din/kg 
Tojás 10-15 din/kg
Tökmag 600-850 din/kg 
Torta 60-100 din/szelet
Virágok
Cserepes virág 100-400 dinár
Csokor 100 dinártól
Flamingó 300-600 din/szál
Gerbera 80-120 din/szál
Írisz 100 din/szál
Kála 140-160 din/szál
Liliom 200-300 din/szál
Margaréta 150 din/szál
Rózsa 150-200 din/szál
Szegfű 60-80 din/szál
Takarmány
Árpa 32-35 din/kg
Bükköny 90 din/kg
Búza 32-35 din/kg
Fénymag 130 din/kg
Hajdina 200 din/kg
Hereszéna 200-500 din/bála
Köles 60 din/kg
Kukorica 30-32 din/kg
Napraforgó 60-65 din/kg
Olajrepce 80 din/kg
Proteincirok 45 din/kg
Rozs 70 din/kg
Rozsbúza 34-35 din/kg
Szalma 150 din/bála
Szója 85-90 din/kg
Takarmányborsó 80 din/kg
Tönköly 80-90 din/kg
Zab 40 din/kg
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Zöldség 
Bab 230-350 din/kg
Bimbós kel 200 din/kg
Brokkoli 300-400 din/kg
Burgonya 50-70 din/kg
Cékla 40-50 din/kg
Csicsóka 80 din/kg
Fejes saláta 30-60 din/fej
Fekete retek 50-60 din/kg
Fokhagyma 200-350 din/kg
Jégcsap retek 40-60 din/db
Káposzta 20-30 din/kg
Karalábé 30-60 din/db
Karfiol 200-300 din/kg
Kelkáposzta 100 din/db
Kínai kel 50-100 din/db
Koktél-paradicsom 350 din/kg
Lila káposzta 60-80 din/kg
Lilahagyma 60-80 din/kg
Paprika – csípős 25 din/db
Paprika 300 din/kg
Paprika 30-100 din/db
Paradicsom 250 din/kg
Paraj 140-180 din/kg
Pasztinák 100 din/kg
Petrezselyem 50-80 din/csomó
Póréhagyma 30-60 din/db
Sárgarépa 40-60 din/kg
Sütőtök - reszelt 100-120 din/kg
Sütőtök 80 din/kg
Tök 300 din/kg
Uborka 270 din/kg 
Vöröshagyma 40-60 din/kg
Zeller 10-80 din/db
Savanyúságok
Csalamádé 150-200 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Savanyú cékla 120-150 din/kg
Savanyú káposzta 70-100 din/kg
Savanyú karfiol 200-230 din/kg
Savanyú paprika 120-250 din/kg

Savanyú pfefferóni 300 din/kg
Savanyú uborka 120-250 din/kg
Sült paprika 250-400 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-150 din/kg
Körte 180-260 din/kg
Szőlő 300 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180 din/kg
Banán 100-120 din/kg
Citrom 130-140 din/kg  
Gránátalma 180 din/kg
Grapefruit 140 din/kg
Kivi 150 din/kg
Mandarin 120 din/kg
Mangó 450 din/kg
Narancs 80-90 din/kg
Tejtermékek 
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 250-350 din/kg
Kecsketúró 720-800 din/kg
Öntött túró 320-460 din/kg 
Sajt 360-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 400-500 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt) 
 900 din/kg
Zombori túró 800 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 300-340 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 300-320 din/kg 
Csirkemell 360-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 480-500 din/kg 
Csirkeszárny 190-210 din/kg 
Csirkezúza 270-280 din/kg
Gyöngyös 600-700 din/db
Kacsahús 450-500 din/kg



A Szabadkai Piacok KKV megalapítása és a piacok átvétele 
óta folyamatosan munkálkodik azon, hogy javítsa a piacok ál-
lagát, az árusítási feltételeket s ebben mindig is nagy figyelmet 
szentelt a bérlők, árusok illetve az illetékes szervek képviselőinek 
a véleményére, javaslataira. Erről nyilatkozott a Közlönynek Fo-
dor Mátyás, a közvállalat kereskedelmi és pénzügyi részlegének 
az igazgatója.

- A közvállalat megalapítása óta igyek-
szünk minél szorosabb kapcsolatot 
fenntartani a bérlőkkel, árusokkal, 
akik észrevételeikkel bármikor for-
dulhatnak a helypénzszedőkhöz, 
piacfőnökökhöz, de akár a vállalat 
igazgatóságához is, vagy közvetlenül, 
vagy közvetve. Ez utóbbi mód a bérlők 
körében rendszeresen elvégzett kör-
kérdés, amikor nyomtatott adatlapon, 
de névtelenül fejthetik ki véleményü-
ket a piaci szolgáltatásokkal, a köz-
vállalat illetve a dolgozók munkájával 

kapcsolatban, de ha olyan kérdés merül fel, amelyre azonnal rea-
gálnunk kell, akkor ezt meg is tesszük, hiszen minden reggel át-
tekintjük az előző napi munkánkat, hol, milyen gondok merültek 
fel, történt-e olyan üzemzavar, amelyet azonnal el kellett hárítani, 
vagy amely esetleg várhat a megfelelő időre.  Amióta átvettük a 
piacokat, folyamatosan beruházunk azok állagának a javításába, 
és ezek a beruházások nem mindig, sőt, inkább csak nagyon rit-
kán irányulnak arra, hogy növeljük a bevételeinket. Inkább az 
árusítási körülményeket szeretnénk javítani, hogy a bérlők és a 
vásárlók is jobban érezzék magukat a piacainkon. Ezek a lépé-
sek nem mindig látványosak, de mégis úgy véljük, hasznosak. 
A korábbinál jóval több hulladéktároló edényt helyeztünk el a 
piacok területén, vannak dolgozóink, akik folyamatosan takarít-
ják a piactereket, bejárják a külső piacokat, intézkednek ha kell s 
ezek a lépések általában pénzbe kerülnek. Függetlenül a mobilte-
lefonok elterjedésétől, vezetékes telefonfülkéket állítottunk fel a 
piacokon, ha véletlenül valakinek segítségre van szüksége, vagy 
esetleg csak a vásárlásról szeretne egyeztetni az otthoniakkal, 
gond nélkül megteheti. Minden piacon van olyan dolgozónk, aki 
elvégezte az elsősegély-tanfolyamot, s ha valaki bajba kerül, a se-
gítségére siet. A nagy kánikula idején megállapodtunk a mentő-
szolgálattal abban, hogy ügyeletet tartanak a legnagyobb piacunk 
közelében, ugyancsak a gyors segítségnyújtás érdekében. Vízgé-
peket szereltünk fel, hogy ha valaki megszomjazna, a rendkívüli 
fagyok idején forró teát osztottunk a bérlők, árusok között, stb. 
Természetesen vannak nagyobb beruházások is, amelyek nem 
mindig valósulnak meg a bérlők által elvárt ütemben, de sokszor 
mi sem vagyunk elégedettek a munkálatok menetével, de ez álta-
lában nem rajtunk múlik, a nagy befektetéseknél mindig sok időt 
vesznek igénybe az előkészületek. A legtöbb idő a közbeszerzési 
eljárásokra megy el, mivel közvállalat vagyunk, meghatározott 
érték felett közbeszerzési eljárást kell meghirdetnünk, begyűjt-
jük az ajánlatokat, elbíráljuk azokat, az illetékesek meghozzák a 
döntést, de ezután még időt kell hagyni az esetleges panaszokra, 
s csak utána lehet például megrendelni a terveket, vagy ha készek 
a tervek, akkor az anyagot, a munkálatokat, attól függően, hogy 
milyen jellegű beruházásról van szó. Erre időnként több hónap 
megy el, s bizony a bérlők nem minden esetben értik meg azt, 
hogy bizonyos dolgokat nem lehet máról holnapra megoldani, 
nem minden esetben lehet úgy megoldani, ahogy a bérlők vagy 
mi szeretnénk, mert valamilyen jogszabály ezt nem teszi lehetővé, 
vagy egyéb körülmények nehezítik az ötlet megvalósítását. 

- Minden egyes alkalommal hangsúlyozzuk, hogy a közvál-

lalat nem tehet eleget az egyéni óhajoknak, hiszen akkor azok-
nak soha nem lenne vége, hanem az a célunk, hogy összesség-
ében minél zavartalanabbul működjenek a piacok, hogy minél 
elviselhetőbb árusítási körülményeket teremtsünk mindenki, 
vagy legalább a többség számára. Ugyanakkor azonban arra is 
rá kell mutatnunk, hogy a piaci rend megteremtése, fenntartása 
közös munka. Nagyon sokan még mindig a földről, melegházból 
megtisztítatlanul hozzák a piacra az árut, aztán azt itt tisztítják, 
mossák, a romlott vagy fonnyadt árut egyszerűen eldobják. Tő-
lünk elvárják, hogy európai szintű körülményeket teremtsünk 
olyan helyen is, ahol ez lehetetlen, hiszen a piacaink csak fedett 
és nem zárt csarnokok, nem tudjuk megakadályozni, hogy ne 
legyen huzat, hogy a szél ne fújja be az esőt vagy a havat.  Ap-
ropó hó. A decemberi havazás rendkívüli gondokat okozott a 
közlekedésben, mindenütt. Mi minden mozgósítható embert 
bevetettünk hajnaltól, hogy a piacokat megtisztítsák a hótól és 
nyugodtan állíthatom, hogy a rendkívüli időjárási körülmények 
ellenére mindegyik piacunk reggel fél hatra működő képes volt, a 
városban pedig a közlekedés csak 5 nappal, a parkolókban pedig 
10 nappal később „állt helyre a rend”. Sok árus az utcájából, vagy 

a falujából nem tudott kijutni. Emberfeletti munkát végeztünk, 
ám mégis voltak hangosan elégedetlenkedők. Más. Szerbia ki-
tartóan halad az Európai Unió felé vezető úton. Mindenki sokat 
vár ettől a folyamattól, de nagyon sokan még nincsenek tisztában 
azzal, hogy az uniós jogszabályok, amelyeket Szerbiában is folya-
matosan vezetnek be, bizonyos területeken jelentős változásokat 
hoznak. Nem lehet piszkos, rossz minőségű árut kínálni a piacon. 
Eljön az az idő is, amikor a termelőknek permetezési naplóval 
együtt lesz szabad árusítaniuk a gyümölcs- és zöldségpiacokon, 
de ezt megelőzően is az illetékes állami szervek folyamatosan szi-
gorítják azokat a feltételeket, amelyeknek a bérlőknek, árusoknak 
eleget kell tenniük, ha továbbra is árusítani szeretnének a piaco-
kon. Az illetékes állami szervektől kapott utasításokat tisztelet-
ben kell tartanunk és a bérlőinkkel is tiszteletben kell tartatnunk, 
ellenkező esetben a vállalatunkat büntetik meg. Az adatfeldol-
gozási és – nyilvántartási rendszert is ezért kellett korszerűsíte-
nünk, hogy naprakész adatokkal rendelkezzünk a bérlőkről, akik 
közül jó néhányan nem tettek eleget a tevékenységük legalizálá-
sával kapcsolatos kötelezettségeiknek, viszont a jövőben e nélkül 
nem köthetünk velük bérleti szerződést, és nem is árusíthatnak a 
piacainkon. 
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- Természetesen voltak észrevételek is, amelyeket valamilyen 
formában mi is szeretnénk megoldani, de nem lesz egyszerű. Az 
egyik az illemhelyek hiánya. Szerettük volna megoldani, de egye-
lőre nem jártunk sikerrel, sem a város egyetlen működő nyilvá-
nos illemhelyénél sem, amely magánkézben van, de a környező 
vendéglátóhelyekkel sem sikerült megállapodnunk az illemhelyek 
használatában. 

Jövőre újra próbálkozunk, mert egyelőre szeretném, szeret-
nénk elkerülni, hogy ebben a gyönyörű szecessziós városköz-
pontban mozgó illemhelyeket állítsunk fel. Több okból is. Egyik 
az esztétikai, hiszen hogyan nézne ki a hangulatos vásári dekorá-
ció közepette az illemhely, a másik pedig közegészségügyi. Ezek 
a mozgó WC-k csak akkor jelentenek elfogadható megoldást, ha 
rendszeresen ürítik őket és ha ürítés után feltöltik őket a szüksé-
ges vegyszerekkel. Voltak Szabadkán rendezvények, amikor kísér-
leteztek ezekkel, de nem váltak be, s ameddig csak lehet, szeret-
nénk elkerülni a használatukat a Winterfest idejére. 

- Ami még a téli vásárral kapcsolatban felmerült, az a külön-
böző szórakoztató műsorok, rendezvények hiánya a Winterfest 
idején. Kérték, hogy ha máskor nem, legalább a hétvégékre szer-
vezzünk műsorokat, koncerteket, ami esetleg nagyobb tömegeket 
mozgatna meg, s még több ember látogatna ki a téli vásárra. Öt-
letként mi is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, de sajnos meg kel-
lett állapítanunk, hogy a mai világban semmi sem megy ingyen, 
minden fellépésért, fellépőnek fizetni kellene, márpedig az idei 
Winterfest így is nullszaldós. A rendezvényből a közvállalatnak 
semmilyen nyeresége nem származik, vagyis ha előadóművésze-
ket hívtunk volna meg, a nekik kifizetett tiszteletdíjak tiszta vesz-
teséget hoztak volna a vállalatunknak, s mivel vállalatunk nem 
a városi költségvetésből, hanem a piacról él, nem engedheti meg 
magának azt a fényűzést, hogy nehezen magvalósított jövedel-
mét eleve veszteséges vállalkozásba fektesse, hiszen a színpadot, a 
hangtechnikát, a személyzetet, a fellépőket, a biztonságiakat meg 
minden egyebet figyelembe véve a vásár ideje alatt négy-öt hét-
végével számolva ezek költsége elérné akár az 1 millió dinárt is. 
Persze, van aki azt mondja, hogy ne léptessünk fel drága előadó-
művészeket, együtteseket. Ha a cél a tömeges látogatottság, akkor 
pedig csak ismert művészeket kérhetünk fel, mert az ismeretlen 
fellépők is pénzbe kerülnek, viszont elmarad a látogatottság, ak-
kor még a kevés pénz is kidobott pénznek mondható, s nincs ér-
telme belevágni egy ilyen vállalkozásba. 

- Végezetül engedjék meg, hogy elmondjam: a Szabadkai Pi-
acok vásár-szervező operatív csoportjának a munkájával meg 
vagyok elégedve, mindenki kitett magáért, a vásár tartalmában, 
látványában nem lehet kivetni valót találni és egyértelmű az a 
megállapítás, hogy kevés pénzből, kevés tapasztalattal Szabadkán 
sikerült egy európai színvonalú rendezvényt megrendezni, hozzá-
járulni ahhoz, hogy a belvárosban igazi ünnepi hangulat érződ-
jön.

- Számos egyéb apóság adódik a mindennapok során, amelye-
ket igyekszünk azonnal kiküszöbölni, de sajnos gyakran a bérlők 
nyomdafestéket nem tűrő szavakkal illetik munkatársainkat. A 
maguk részéről viszont természetesnek veszik például azt, hogy 
a helypénzszedők segítenek nekik a havi kötelezettségeik befi-
zetésében, megkímélve őket attól, hogy esetleg szabadidejükben 
vagy munkanapokon be kelljen jönniük az igazgatóságra. Állan-
dó vitatéma a piaci csapok téli lezárása illetve tavaszi megnyitása. 
Egyesek elvárnák, hogy bármilyen fagyban üzemeltessük a víz-
vezetéket, nem igen érdekli őket, hogy szétfagynak a vezetékek, 
stb. stb. Nagyon sok példát sorolhatnák fel, amelyek arra utalnak, 
hogy a bérlők egy része meglehetősen egyoldalúan szemléli a dol-
gokat, s hogy a jogaival minden körülmények között élni kíván, 
de ha a kötelezettségeiről van szó, akkor maximális megértést, 
türelmet, jóindulatot vár el a vállalattól, amennyiben azokat nem 
teljesíti. A piacok eredményessége három féltől függ: az árusoktól, 
a vásárlóktól és a Szabadkai Piacok közvállalattól. Hiába teremt 
ideális feltételeket a közvállalat, ha az árusok piszkosak, ápolat-
lanok, hangosak, udvariatlanok: elriasztják a vásárlókat. Hiába 
szép az áru és előzékeny az árus, ha a közvállalat elhanyagolja 
a piacokat: akkor is elmaradnak a vásárlók. Épp ezért össze kell 
fognunk a bérlőkkel, hogy a csökkent vásárlóerő közepette az 
emberek továbbra is szívesen vásároljanak a piacokon. Ez közös 
érdek, amiről soha nem szabad megfeledkeznünk. Sem nekünk, 
sem a bérlőinknek.

Folytatás az 1. oldalról Folytatás a 3. oldalról

Az árusok távozása után...

Az iparos piaci tető sem egy dinárba került
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Az őszi gabonafélék fejtrágyázása

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

Az új, 2013-as évben a földművesek előtt álló első és leg-
fontosabb munka az őszi gabonafélék fejtrágyázása. Az ásványi 
elemek közül a nitrogénnek van a legfontosabb szerepe az őszi 
gabonafélék magas hozamának elérésében. A hektáronkénti 5 t 
szemtermés és a megfelelő mennyiségű szalma megtermeléséhez 
a búzánál mintegy 125 kg tiszta nitrogénre van szükség, míg az 
árpa valamivel igénytelenebb, a sörárpánál pedig a túl sok nitro-
gén a szemtermés minőségének a romlását idézi elő, így az kevés-
bé jó malátát eredményez. A felsoroltak miatt a nitrogénnel való 
eredményes fejtrágyázás kulcsfontosságú a hozamok, a megfelelő 
minőség szempontjából, ugyanakkor pedig 
hozzájárul a talajvizek megóvásához, mivel a 
nitrát nem mosódik ki.

A búza magas hozamához kellő mennyi-
ségű nitrogén szükséges tavasszal a vegetáció 
folytatásakor, mert akkor biztosítja a jobb ter-
mést adó bokrosodást, a növényekben ekkor 
alakulnak ki a kalász- és virágkezdemények (a 
bokrosodás, kalászosodás fejlődési szakasza). 
Emiatt, amikor tavasszal a növény elkezd fej-
lődni, szükség van arra, hogy a talaj 0-20 cm 
felszíni rétegében magas nitrát-koncentráció (20-30 ppm) ala-
kuljon ki, vagyis 12-20 kg nitrát (N-NO3) formájú nitrogén, amit 
nitrogén alapú trágyával való fejtrágyázással biztosítunk. A nit-
rogén nitrát alakja nem kötődik a talajhoz és kimosódhat, emiatt 
akkor, amikor a növények felvevőképessége alacsony, a fejtrá-
gyázást össze kell hangolni a növény fejlettségével, a talaj fizikai 
adottságaival és az éghajlati tényezőkkel.

A nitrogénfelesleg a tavaszi fejlődés kezdetén ugyancsak ká-
rosan hathat. A nitrát magas koncentrációja a talajban a tavaszi 
alacsony hőmérsékletek mellett előidézheti az alacsonyabb ned-
vességfelvételt, ezzel együtt a benne oldódó hatóanyagok felvéte-
lét is (fiziológiai szárazság), illetve előidézheti a föld feletti részek 
erőteljesebb fejlődését a gyökérzet kárára, ami a későbbiekben, 
ha beköszönt a szárazság a hozamcsökkenés fő okozója lehet. A 
felsorolt okok miatt, ha a fejtrágyázásnál hektáronként több mint 
8 kg nitrogént kell kijuttatni, javasoljuk, hogy ezt a mennyiséget 
kétszerre osszák el. Az első fejtrágyázást a növény nyugalmi ideje 
alatt, a tavaszi indulás előtt (január vége és március eleje között), 
a trágya fajtájától és az éghajlati viszonyoktól függően. Ureát leg-
feljebb február 20-ig szabad használni, utána a fejtrágyázáshoz 
ammóniumnitrátot kellene használni. 

A gabonafélék gyors növekedése akkor kezdődik, amikor a 
hőmérséklet tartósan 5°C felett alakul, ez pedig vidékünkön ál-
talában március 20-tól várható. Ez a legjobb időszak a második 
fejtrágyázáshoz, a kalászosodás megkezdéséhez, amikor a nö-

vény további nitrogén-utánpótlást kap. A jól tápláltság ebben a 
szakaszban csökkenti a kalász későbbi sterilitását, növeli a termé-
keny virágok számát. 

Gyakran merül fel a kérdés, hogy melyik az a nitrogénmeny-
nyiség, amelyet műtrágyával kell a tavasszal az adott területre 
juttatni. Ez sok tényezőtől függ, mint pl. a talaj termőképessége, 
ősszel trágyáztak-e nitrogénnel, milyen az időjárás, a vetés ideje, 
a növényzet sűrűsége, a fajta sajátosságai, a tervezett hozam, stb.

A szükséges nitrogén mennyiségének helyes kiszámításához, 
amelyet a fejtrágyázással kell kijuttatni, az alapot az a nitrát-tar-

talom adja meg, amely tavasszal, közvetlenül a 
tervezett fejtrágyázás előtt található a talajban. 
A nitrogén-műtrágya mennyiségének a kiszá-
mításához fejlesztették ki az N-min módszert, 
amely a növény nitrogénszükségleteiből és a 
talaj nitrogéntartalmából indul ki. Az N-min 
módszerhez a talajmintát a tél folyamán gyűj-
tik be, leginkább január második felében és 
február folyamán, nagyjából 7 nappal a terve-
zett fejtrágyázás előtt, három mélységből: 0-30, 
30-60 és 60-90 centiméterről. A nitrát-tartal-

mat mérik, amelyet minden talajrétegre külön-külön kg/ha-ban 
fejeznek ki. Az így kiszámított nitrát-alapú nitrogéntartalom, a 
talajban való eloszlása, a talaj nedvességtartalom, a talaj minera-
lizációs képessége és a tervezett hozam alapján lehet kidolgozni a 
javaslatot a fejtrágyázáshoz szükséges nitrogént illetően. A fajta 
sajátosságai befolyásolják a nitrogén mennyiségét, így pl. az Arija, 
Zvezdana és NS 40 S fajták 10 százalékkal több nitrogént igényel-
nek, mint a Pobeda, a Simonida vagy a Rapsodija, ugyanakkor 
pedig az Európa 90, a Dragana és a Ljiljana a korábban felsorol-
taknál 10 százalékkal kevesebb nitrogént igényel. Ha a növénysű-
rűség meghaladja a négyzetméterenkénti 450-500 tőt, a nitrogén 
mennyiségét 10 százalékkal csökkenteni kell. 

A szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálatnak kedvező ta-
pasztalatai vannak a módszer alkalmazásával, és 2012-ben hek-
táronként mindössze 40 kg urea felhasználásával a kísérleti par-
cellákon a búza hektáronként 6 tonnát termett, 2011-ben pedig 
kétszeri fejtrágyázással – az 1. fejtrágyázásnál 140 kg/ha ureával, 
és 110 kg/ha AN-nel a 2. fejtrágyázás során – a búzatermés 7 t/
ha tett ki.  

Az őszi gabonafélék 2013. évi fejtrágyázásához Szabadka tér-
ségére a szabadkai MSZSZ február folyamán teszi közzé az aján-
lásokat az N-min elemzések elvégzését követően, saját honlapján: 
www.pss-subotica.rs valamint a sajtóban.

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
Egy részeg autóst megállít a rendőr. Pár perces évődés után a rendőr 
így szól:
- Szóval maga megivott egy üveg rumot, és a volán mögé ült?
- Mit tehettem? Elvesztettem az üveg dugóját.

***
Az emberek beszélgetnek a kocsmában, hogy ki hány figurát ismer az 
ágyban.
- Én húszat ismerek! - szól az egyik.
Az emberek hümmögnek.
- Én harmincat! - mondja egy másik.
- Az semmi, én negyvenet! - kiabál valaki hátulról.
Elismerő moraj.
- Hát te, Józsi? - kérdezik az egyik félrehúzódót.
- Én csak azt a hagyományosat, mikor az asszony lefekszik hanyatt.
Kiáltás ismét hátulról:
- Akkor én negyvenegyet!

***
Két barát beszélget:
- Hallottad? Azt írta az újság, hogy egy férfi megölte az anyósát.
- Istenem! Vannak még bátor emberek.

***
A katonaságon így szól a százados az egyik bakához:
- Ha nem inna annyit, már régen altiszt lehetne.
- Lehet - feleli a baka -, de ha egyszer bepiáltam, akkor tábornoknak 
érzem magam. 

***
A kis elefánt életében először jár a nudista strandon. Az első szembe 
jövő férfin nagyon elcsodálkozik, és udvariasan megkérdezi tőle:
- Bácsi, ne tessék haragudni! Tetszik elég levegőt kapni azon a kicsike 
ormányon? 

***
A sas vadászni tanítja a fiát. Meglátnak egy héját.
- Na, fiam, most mutasd meg, mit tudsz! A gyerek sas felülről rácsap, 
elejti. Mondja neki a sas apa:
- Te fogtad, fiam, tied a zsákmány.
A sasfiú fanyalog, nemigen van gusztusa. Korholja az apja:
- Egyed csak nyugodtan, fiam, tudod: héjában a vitamin! 

***
- Mondd csak fiacskám, ebben a mondatban: ‚’A pásztor a mezőn 
legelteti a nyájat’’ melyik a helyhatározó? 
- A pásztor. 
- Nono! Már hogy lenne a pásztor a helyhatározó? 
- Azért, mert a pásztor határozza meg a helyet, hogy hol legeljen a 
nyáj!

***
- Te, milyen valójában a házasság? 
- Olyan, mint egy sivatagi délibáb. A távolban paloták, pálmák, tevék 
látszanak. Aztán amikor közelebb érsz, akkor eltűnik a palota, a 
pálmák, és kettesben maradsz a tevével.

***
- Mivel tudja felizgatni a férj a feleségét a házasság első, második és 
harmadik öt évében? 
- Az első öt évben a testével, a második öt évben a pénzével, a harma-
dik öt évben pedig a puszta jelenlétével.

***
- Hallom, találtál melót - mondja az egyik munkanélküli a másiknak. 
- Ja, ellenőr lettem. 
- És mit ellenőrzöl? 
- A kukákat, hogy van-e bennük valami ehető.

HOROSZKÓP FEBRUÁRRA
VÍZÖNTŐ 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 VÍZÖNTŐ! Önálló, emberszerető, szabadságszerető személyiség vagy, és 
ezt meg is őrzöd életed során. Gondolkodásod igen gyors, vonzódsz a technikai 
újdonságokhoz is, felvillanyoz minden modern dolog. Nem tűröd a korlátokat. 
Szereted az izgalmas, váratlan helyzeteket, de ha nem tetszik a közeg, kimene-
külsz belőle, egy olyan helyre, ahol nyugodtan elmélkedhetsz.

KOS: Feszült vagy mostanában. Ez az időszak is tele lesz meglepetésekkel: kiszámít-
hatatlan energiaingadozások, váratlan események és találkozások hoznak izgalmat az 
életedbe. Jól fogod érezni magad, de néhány újdonság feszültséget tartogat számodra. 
A szerelmi életed is felpörög, és ha kapcsolatban élsz, rádöbbenhetsz: lehet, hogy nem 
is olyan rossz személyt választottál párodnak.
BIKA: Hivatásával kapcsolatban most felszínre törhetnek az eddig is meglévő, de sző-
nyeg alá söpört ellentétek. Kollégáiddal lehetnek gondjaid. Választás elé kerülhetsz, 
két ember közül kellene választanod, akivel együtt dolgozol majd. Törekedj inkább az 
önállóságra, az idő majd dolgozik helyetted. Bőséges szellemi energiával rendelkezel 
ahhoz, hogy sikereket érj el ezen a téren is.
IKREK: Most olyan energiákat tapasztalhatsz, melyek segítenek titkos terveid megva-
lósításában, különösen, ha szerelmi, érzelmi területekről van szó. Mély lelki kötéseket 
hozhatsz létre, aminek nagyon örülsz. Munkádban is kellemes élményeket tartogat 
számodra ez a hónap, pénzügyi szempontból azonban fontos, hogy hallgass a józan 
eszedre, mert komoly döntéseket kell hoznod.
RÁK: Ne akarj mindenkinek és legfőképp mindenáron megfelelni! Bár erre az elmúlt 
hónapokban már magad is rájöttél. Itt az ideje, hogy önmagad előtérbe helyezve 
bátran kiállj az érdekeidért! Sikerülni fog, meglátod! Az utolsó pillanatban mindig jön 
valami vagy valaki, aki segít! Ez most sem lesz másképp! Váratlan ajánlatot kapsz, amit 
érdemes elfogadni, és kipróbálni az adott lehetőségeket.
OROSZLÁN: Jól kijössz a környezetedben élőkkel, örömmel fogadod, ha megállíta-
nak az utcán és váltanak veled néhány szót. A megszokottnál több levelet és üzene-
tet kapsz, és sokan keresnek telefonon is. A hivatásban, mint általában, helyén van 
az eszed, képes leszel azonnal felismerni, ha valaki nem tisztes szándékkal közeledik 
feléd; jöhet bármilyen bonyolult szerződéskötés vagy üzleti tárgyalás, a dolgok a te 
javadra dőlnek el.
SZŰZ: A munkahelyeden azzal fogadnak a hónap elején, hogy amennyiben az időd 
engedi, újabb feladatokat varrnának a nyakadba. Ne mindjárt a tiltakozással kezdd: 
előbb taktikusan puhatold, ki, miféle kompenzációkat kaphatsz ezért cserébe. Ha sem 
anyagilag, sem erkölcsileg nem éri meg, ne vállald el. Sok sikerélményed lesz. Kellemes 
meglepetést tartogat számodra ez a hónap a párkapcsolatban.
MÉRLEG: Szerelmi életedben 10-től szinte a hónap legvégéig olyan élményekben le-
het részed, amik ritkán követik egymást ilyen sűrűn. A munkára azonban nehezebben 
tudsz koncentrálni, szétszórt lehetsz és ez még téged is nyugtalanít. Hagyj időt ma-
gadnak, idővel minden a helyére kerül. Felfedezed, milyen utakon juthatsz el a kívánt 
megoldáshoz. Fejlődésedben most érzelmeid lesznek nagy segítségedre.
SKORPIÓ: A munka terén kisebb problémák akadhatnak. A vállalkozásoddal kapcso-
latban ellentmondó hírek váltogatják egymást. Félreértésekből keletkező veszteségek 
fenyegethetnek. Egy utazás üdítőleg hathat az év elején, a soron kívüli pihenés rád 
és párodra is igencsak ráfér. A lelked mellett a tested is túl keménnyé vált az utóbbi 
időben: egy lazító masszázs (kettesben) jól jöhet begörcsölt izmaidnak.
NYILAS: Viszonylag csöndesen indul az idei év. Ez így lesz akkor is, ha a környeze-
tedben sorra kapod a híreket elbocsátott kollégákról, átszervezett osztályokról, kieső 
megbízatásokról, elmaradó bevételekről. Most azonban arra koncentrálj, hogy rendezd 
az elmaradt iratmunkát, számlákat, hogy ötleteket gyűjts, illetve tájékozódj, hogyan 
építhetnéd tovább a karrieredet.
BAK: A hét elején nagy lendületet érzel az élet minden területén. Képes vagy az egész 
környezetedet lelkesíteni. Kedvet érzel jövőd tervezéséhez is, és ezért most tudsz ten-
ni is. A kezdeti lelkesedés után érezhetsz némi megtorpanást, de ne csüggedj, haladj 
kitartóan célod felé. Ha lelkileg mélypontra kerülnél, beszéld ki magadból a problémá-
kat, ne rágódj semmin!
VÍZÖNTŐ: Boldog születésnapot a Vízöntőknek! Rendkívül kreatív vagy mostanában, 
csak úgy ontod az ötleteket magadból. Többek között arra is gondolsz, hogy mi az, ami 
valóban megvalósítható a munkahelyeden, illetve miben számíthatsz a kollégáidra, 
és a főnöködre. A nehéz döntéseket nem úszhatod meg, de csak addig érzed magad 
rosszul ettől, amíg a döntésed meg nem születik. Utána mindent elfelejtesz, ami rossz 
volt, és örülsz az életnek.
HALAK: Egy meglehetősen változékony, mégis inkább pozitív időszak veszi kezdetét, 
lesz benne sok jó, de némi rossz is. Meglehet, emberi kapcsolataid jól működnek, né-
hány figyelmetlen cselekedet mégis negatív hatással lehet. Hajlamos leszel arra, hogy 
magadba fojtsd problémáidat, pedig családod, barátaid esetleg segíthetnének. A kar-
riered is hangsúlyos szerepet kap.

Braun Mária


