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Ingyenes példány

A Közlöny minden olvasójának kellemes 
húsvéti ünnepeket kíván lapunk szerkesztősége és a 

Szabadkai Piacok KKV dolgozói közössége.

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő 
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson. 
...

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
Húsvéti jelképek, szimbólumok

Juhász Gyula

A húsvéti jelképekről
A barka

A barka bolyhos virágainak különleges gyógyerőt 
tulajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dob-
ták, megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógy-
szerként elmulasztotta a torokfájást.

A bárány
A legősibb húsvéti jelkép a bárány. Eredete a Bib-

liában keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr pa-
rancsára egyéves hibátlan bárányt áldoztak, s annak 
vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az 
Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. A 
Bibliában Krisztus előképe volt az a bárány, amelyet a 
zsidók Egyiptomból való kimenetelük alkalmával et-
tek, és amelyet nap mint nap feláldoztak a jeruzsálemi 
templom oltárán.

Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség 
váltságára jött a földre: „Krisztus a mi bárányunk, aki 
megáldoztatott érettünk”.

A tojás
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek 

legősibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegye-
tem nagyságát s az élettelenből az élőbe való átmenet 
rejtélyét jelképezni.

Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a to-
jások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. 
A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát 
a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A pirosnak 
védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes 
feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfes-
tés szokása, a tojások díszítése az egész világon elter-
jedt.

A tojásfestés népszokásként főleg Kelet-Európában 
maradt fenn mind a mai napig. Eredetileg egyszínű-
ek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól 
kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, 
a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos tojások. A 
díszítést viasszal „írták” a héjra, melyet festés után le-
kapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a ke-
resztény jelképek valamelyike. 



Pulykanyak 270 din/kg
Pulykaszárny 270-350 din/kg 
Tyúkhús 300-320 din/kg
Kolbász – friss 420-700 din/kg
Kolbász füstölt 490-1100 din/kg
Lapocka füstölt 330-500 din/kg
Sonka füstölt 600-1700 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-160 din/kg
Amur 350 din/kg
Busa 270-300 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 
 300-390 din/kg
Hekk 380 din/kg
Hekk filé 435 din/kg 
Kalmárhal 350 din/kg
Kárász 120-160 din/kg
Ponty 380 din/kg
Süllő 500-900 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 350-400 din/kg
Aszalt meggy 1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 
 700-750 din/kg
Aszalt szilva 250-450 din/kg 
Aszalt vörösáfonya
  800-900 din/kg
Brazíliai dió 1300 din/kg
Cukrozott meggy 1300 din/kg
Dióbél 900-1000 din/kg
Földimogyoró 400-450 din/kg 
Füge 450-600 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 180-250 din/kg
Indiai dió 1200 din/kg
Krémes lap 220 din/pár
Lencse 200 din/kg
Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 900 din/kg 
Mazsola 350-450 din/kg 
Méz 450-650 din/kg 
Mogyoróbél 1000-1100 din/kg
Pisztácia 1300 din/kg
Réteslap 140-220 din/kg
Sütemények 600-650 din/kg

Tésztafélék 220-500 din/kg 
Tojás 10-14 din/db
Torma 150-250 din/üveg
Torta 70-100 din/szelet
Tökmag 600-850 din/kg 
Hímes tojás 50-400 din/db
Húsvéti díszek 50 – 800 din/db
Különböző csokifigurák, 
csokoládék 40 – 250 din/db
Tojásfesték 5-150 din/db
Tojás-matricák 30-50 din/lap
Virágok
Barka 25 dinártól
Cserepes virág 100-400 dinár
Csokor 100 dinártól
Gerbera 80-100 din/szál
Írisz 80-100 din/szál
Jácint 80-250 din/csokor
Kála 100 din/szál
Liliom 200 dinártól
Margaréta 200 din/szál
Nárcisz 80-100 din/csokor
Rózsa 80-150 din/szál
Szegfű 70-80 din/szál
Tulipán 100 din/szál
Takarmány
Árpa 28-32 din/kg
Búza 28-32 din/kg
Bükköny 100-110 din/kg
Fénymag 120-130 din/kg
Hajdina 120 din/kg
Hereszéna 300-500 din/bála
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 28-30 din/kg
Napraforgó 60-65 din/kg
Olajrepce 60-80 din/kg
Proteincirok 45-50 din/kg
Rozsbúza 28-32 din/kg
Szalma 150 din/bála
Szója 80-100 din/kg
Takarmányborsó 70-80 din/kg
Tönköly 85-90 din/kg
Zab 35-40 din/kg

/Márc. 23-i árak/
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PIACI ÁRAK

Zöldségféle 
Bab 240-350 din/kg
Bimbós kel 160 din/kg
Brokkoli 220 din/kg
Burgonya 40-70 din/kg
Cékla 30-50 din/kg
Csicsóka 80 din/kg
Dughagyma 200 din/kg
Fejes saláta 15-40 din/fej
Fekete retek 50 din/kg
Fokhagyma 150-250 din/kg
Hónapos retek 20-60 din/csomó
Káposzta 20-25 din/kg
Karfiol 220-250 din/kg
Kelkáposzta 50-60 din/db
Lila káposzta 60-80 din/kg
Lilahagyma 60-80 din/kg
Paprika - csípős 25-30 din/db
Paprika 350 din/kg
Paradicsom 220-230 din/kg
Pasztinák 70-100 din/kg
Petrezselyem 40-80 din/csomó
Petrezselyem 80-100 din/kg
Póréhagyma 10-50 din/db
Rukkola (borsmustár) 1200 din/kg
Sárgarépa 50-60 din/kg
Spenót 60-80 din/kg
Tök 220 din/kg
Uborka 250-300 din/kg 
Vöröshagyma 15-50 din/kg
Zeller 15-80 din/db
Savanyúságok
Csalamádé 150 din/kg
Paradicsomlé 100-120 din/l
Savanyú cékla 150 din/kg
Savanyú káposzta 50-100 din/kg
Savanyú karfiol 150-250 din/kg
Savanyú paprika 120-150 din/kg
Savanyú pepperoni 300 din/kg
Savanyú uborka 120-150 din/kg

Gyümölcs
Alma 30-170 din/kg
Földieper 420-450 din/kg
Körte 230-280 din/kg
Szőlő 450-500 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Banán 65-100 din/kg
Citrom 130 din/kg  
Gránátalma 250 din/kg
Kivi 150-170 din/kg
Narancs 75-100 din/kg
Tejtermékek 
Házi túró 300-350 din/kg
Kecsketúró 600 din/kg
Öntött túró 350-460 din/kg 
Sajt 450-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 400-500 din/l
Vaj 700-800 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt) 
 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 90-100 din/kg 
Csirkecomb 300-340 din/kg 
Csirkehús - darált 390-420 din/kg
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 400-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 500-520 din/kg 
Csirkeszárny 200-220 din/kg 
Csirkezúza 270-290 din/kg
Gyöngyös 600-650 din/db
Kacsamáj 2000 din/kg
Kakashús 300-350 din/kg
Nyúlhús 500 din/kg
Pulykacomb 400-730 din/kg
Pulykahát 170-280 din/kg 
Pulykahús 440-500 din/kg 
Pulykamell 800-880 din/kg



FOLYTATNI AZ  
EGYÜTTMŰKÖDÉST

A Szabadkai Piacok KKV már több éve együttműködik 
Magyarországról a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető 
Kft-vel és a szegedi Cserepes-sori Piac Kft-vel, az együtt-
működés elveit pedig külön megállapodásban rögzítették. 
Időközben a magyarországi partnerszervezeteknél vezető-
ség- illetve igazgatóváltásra került sor. Március elején az 
együttműködés folytatása érdekében látogatott Szabadká-
ra Pap Róbert, a Dorozsmai Nagybani Piacot Üzemeltető 

kft. ügyvezető igazgatója. Bodrogi Béla, a KKV igazgatója 
és Fodor Mátyás, a KKV kereskedelmi és pénzügyi részle-
gének igazgatója tájékoztatta a vendéget az együttműkö-
dés eddigi menetéről, formáiról, a közvállalat tevékenysé-
géről, a piacok működéséről, az árakról és a piaci szolgálta-
tások díjáról. Mindkét fél hasznosnak ítélte meg az eddigi 
együttműködést, s abban állapodtak meg, hogy ezt további 
tartalmakkal gyarapítják. Mint elhangzott, a határ közel-
sége mindkét irányban megkönnyíthetné az áruellátást, 
ám azt egyelőre a hatályos jogszabályok – mivel Szerbia 
még nem tagja az Európai Uniónak – fékezik, pontosabban 
hosszadalmassá teszik a behozatalt, ami a zöldségfélék és 
a gyümölcsök esetében kihatással van az áru minőségére 
és növeli a költségeket. Ennek ellenére folytatni kell az 
együttműködést – hangzott el a Szabadkai Piacok KKV és 
a Dorozsmai Nagybani Piac Üzemeltető Kft. képviselőinek 
szabadkai találkozóján. 
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A SZPÜK 10 ÉVE
A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége az idén ünnepli 

fennállásának 10. évfordulóját, ez pedig jó alkalom, hogy 
elemezzünk, milyen eredményeket értünk el ez alatt az idő 
alatt. Nem kevés az, amit elértünk – mondta Bodrogi Béla, a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatója, a SZPÜK igazgató bizott-
ságának az elnöke a piacigazgatóságok szervezete Közgyű-
lésének közelgő díszülése előtt.

Április 4-én munkajellegű 
ülést tart az ügyviteli közösség 
igazgató bizottsága, a Szerbi-
ai Piacok Ügyviteli Közössége 
Közgyűlésének díszülésére pe-
dig április 5-én 11 órakor kerül 
sor Belgrádban, a Képviselők 
Klubjában. Ezt az ügyviteli kö-
zösséget a 20 legnagyobb szer-
biai piacigazgatóság alkotja, 
amelyek összességében a szer-
biai piaci tevékenység 80 száza-
lékát adják. A piacok ügyviteli 
közössége eddigi tevékenysé-
gének (is) köszönhetően a mind 

nagyobb piaci versengés ellenére az ország mezőgazdasági 
termékei forgalmának 22 százaléka a piacokon bonyolódik 
le, s ebből a tevékenységből naponta mintegy 80 ezren pró-
bálják meg biztosítani a maguk és családjuk megélhetését. 

A piacok fontos szerepet töltenek be kommunális tevé-
kenységként és a friss zöldségfélék és gyümölcsök kereske-
delmi csatornájaként is.    

Ez a közösség együttműködik a környező országok pi-
acaival is, így még 2010. októberében Belgrádban kétnapos 
nemzetközi konferenciát tartottak „A nyugat-balkáni nagy-
bani piacok és piacok együttműködése” címmel, amelyen 
összehangolták és aláírták a Hálózatépítésről szóló közös 
nyilatkozatot, valamint vázolták a jövőbeni együttműködés 
lehetséges módozatait. A dokumentumot Szerbia, Magyar-
ország, Horvátország, Macedónia és a Bosznia-Hercegovi-
nai Föderáció piacigazgatóságainak a képviselői írták alá. A 
tanácskozás a nyugat-balkáni országok nagybani piacainak 
és piacainak regionális kapcsolatteremtését szolgálta. Az el-
múlt időszakban a legnagyobb szerbiai piacigazgatóságok 
képviselői meglátogattak több hasonló tevékenységgel fog-
lalkozó vállalatot Macedóniában, Magyarországon, Horvát-
országban és Bosznia és Hercegovinában. 

A díszülés jó alkalommal szolgál, hogy elismerésben ré-
szesítsük azon tagjainkat, akik sokat tettek a piaci tevékeny-
ség előmozdításáért és ügyviteli közösségünk népszerűsítés-
éért. Sajnos két kollégánk, Krsto Stojadinović és Srboljub Jer-
ković posztumusz részesül ebben az elismerésben. Az Arany 
Mérleg Díjat még nyolcan veszik majd át, az együttműködés 
és a piaci tevékenység fejlesztése terén elért eredményekért 
pedig 30 egyén és 11 hazai és külföldi intézmény illetve vál-
lalat vehet át oklevelet és plakettet. 

A díszülésre meghívtuk a Szerb Kormány, több minisz-
térium képviselőjét, polgármestereket és más vendégeket 
Szerbiából illetve azokból a piacigazgatóságokból, amelyek-
kel már évek óta együttműködünk.

A díszülést követő munkajellegű összejövetelen a Szer-
biai Piacok Ügyviteli Közössége Közgyűlésének tagjai meg-
vitatják a piaci tevékenység továbbfejlesztésével kapcsolatos 
elképzeléseiket.



A Certop Nemzetközi Tanúsítványozó Cég ellenőrei ez-
úttal - március 25-én, vagyis lapzárta után - már ötödször 
vizsgáztatják a Szabadkai Piacok KKV minőségbiztosítási 
rendszerét. Erről beszél Zónai József, a közvállalat vezető-
ségének a minőséggel megbízott képviselője.

- Mivel a közvállalat tavaly vezette be az integrált minő-
ségbiztosítási rendszert, ennek egyéves működését most 
tekintjük át. Mielőtt ugyanis a tanúsítványozó cég ellen-
őrei megvizsgálnák a rendszer működését, nekünk kell el-
végeznünk egy belső ellenőrzést, vagyis a teljes rendszert, 
minden egyes munkafázissal, tevékenységgel kapcsolatos 
dokumentációt, az eljárásokat. A belső ellenőrzés felölel 
minden részleget, s az ezekben elvégzett tevékenységet 
az erre kiképzett és megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező 
alkalmazottaink ellenőrzik, mégpedig úgy, hogy senki sem 
ellenőrizheti a saját munkáját, tevékenységét, hogy minél 
pártatlanabb legyen a szemle, s hogy még a külső vizsgá-
lódás előtt mi magunk tegyük meg a szükséges lépéseket. 
Amennyiben a belső ellenőrzés során feltárunk valamilyen 
- ezt így mondják nem megfelelőséget, akkor el kell végez-
nünk a minőségbiztosítási rendszer felülvizsgálatát, és meg 
kell tennünk a szükséges javításokat. A belső ellenőrzésnek 
megvannak a saját szabályai, lépésről lépésre előírja, hogy 
mely szabvány mely elemével kapcsolatban milyen kérdé-
sekre kell választ adni, s minderről feljegyzést kell készíteni. 
Nem csak az elméleti tudást ellenőrizzük, hanem minden 
egyes kérdéssel, elemmel kapcsolatban tárgyi bizonyítékkal 
(jelen esetben valamilyen írásos dokumentummal) kell ren-
delkeznünk. Csak egy példa. A Szabadkai Piacok tevékeny-
ségi körébe hivatalosan is bejegyezték a vásár- és rendez-
vényszervezést, a vállalat idei tevékenységi programjában 
- amelyet az alapító, a szabadkai Városi Képviselő-testület 
is jóváhagyott, szerepel egy új munkaerő, akinek a feladata 
a vásár- és rendezvényszervezés lesz. Egyelőre még nincs 
alkalmazásban, tehát nem is dolgozhatta ki a munkaköré-
vel kapcsolatos eljárásokat, dokumentációt. Ez a munka-
kör nem is szerepel a vállalat minőségirányítási rendszer-
ében, ezért már meg kellett fogalmaznunk egy korrekciót, 
intézkedést, amely majd akkor lép életbe, amikor az adott 
munkakört betöltjük. Mindez egy meglehetősen bonyolult 
folyamat, feladat, hiszen a felülvizsgálat során valóban a 
minőségirányítási rendszer legkisebb elemét is górcső alá 
vesszük. Amikor viszont elkészülünk ezzel, a legapróbb 
részletekig áttekinthetővé válik a közvállalat tevékenysége, 
munkája, hiszen mindent le kell írnunk, mindennel kapcso-
latban –ahol szükséges – számszerűsített adatokkal rendel-
kezünk, értékelve az egész évi munkánkat, meg azt is, hogy 
az előző felülvizsgálat során megállapított nem megfelelő-
ségeket, eltéréseket korrigáltuk-e, megtettük-e a szükséges 
intézkedéseket. Ezt összegezzük egy belső jegyzőkönyvben. 

Úgy érezzük, hogy amit kellett, megtettünk a minőség-
irányítási rendszer megfelelő működése, működtetése ér-
dekében, s reményeink szerint nincs semmi akadálya an-
nak, hogy a CERTOP auditorai ne erősítenék meg a Szabad-
kai Piacok KKV számára kiadott tanúsítványt.
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A napernyő nem véd a hófúvástól...

Hó és jégcsapok mindenfelé

Piacnyitásra tiszta a járda a Zöldikénél

VIZSGÁZIK A 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI 

RENDSZER

MÁRCIUSI TÉL
Március 15-re (meg aztán 26-ra is) szó szerint befújta az 

utat a hó. Viharos erejű széllel és havazással tört ránk a tél, 
nem kis fejtörést és hatalmas munkát okozva a Szabadkai 
Piacok KKV dolgozóinak, akik hajnaltól dolgozva rövid 
idő alatt eltakarították a havat. Így minden piac idejében 
megnyithatta kapuit, ami alábbi képriportunkból is kiderül.
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A kalászosok tavaszi növényvédelme 
Az őszi árpa és az őszi búza hazánk sík vidékein a legfonto-

sabb kalászos. Szabadka város területén az ősszel 21.750 ha ve-
tettek őszi búzát és 3.900 ha őszi árpát, ami a bevetett szántó-
földi területek 32%-a.

A vetések jelenleg jó állapotban vannak, többségüknél a szo-
kottnál nagyobb sűrűség, ami annak köszönhető, hogy a vetés 
idején kedvezőek voltak az időjárási körülmények. Az idén janu-
ár és február folyamán négyzetméterenként 125 liternyi csapa-
dék hullott, ami azt jelenti, hogy a talaj elegendő víztartalékok-
kal rendelkezik a búza és az árpa növekedésének a kezdetéhez, 
ugyanakkor azonban a hőmérséklet emelkedésével a kedvező 
nedvességtartalom következtében megfelelő feltételek alakul-
nak ki a búza és az árpa kártevőinek a kifejlődéséhez is. 

A búza legnagyobb gazdasági károkat okozó betegségei kö-
zül vidékünkön a leggyakoribb a szeptóriás levélfoltosság, a liszt-
harmat és a levélrozsda. A spórák vagy konídiumok a tél előtt 
is megjelenhetnek, de a betegség nem terjed tavaszig, amíg a 
hőmérséklet nem kezd el emelkedni. A lisztharmat a száron és 
a leveleken észlelhető fehéres bevonat formájában jelentkezik, 
először a talaj-közeli részen, kedvező feltételek közepette pedig 
a zászlóslevélre is kiterjedhet. A szeptóriás levélfoltosság ovális 
barna foltokban jelentkezik, a levélszövet elhal, a foltok köze-
pében pedig szabad szemmel is láthatók az apró fekete pontok. 
Ezek a piknídiumok, amelyekben a betegséget terjesztő pik-
nospórák találhatók. A rozsda a levelet és a búza szárát egyaránt 
támadja. 

Éghajlati viszonyaink közepette az árpa egyik leggyakoribb 
betegsége a rinhospóriumos levélfoltosság (Rhynchosporium 
secalis) és az árpa halózatos levélfoltossága (Pyrenphora teres).  
A rinhospóriumos fertőzésnél a leveleken 1-2 cm hosszú ovális, 
kezdetben vízenyős foltok jelentkeznek, majd pedig kékesszürke 
árnyalatot vesznek fel. Az erősen fertőzött levelek teljesen elszá-
radnak.  A hálózatos levélfoltosság tünetei a nekrotikus foltok és 
csíkok, amelyekből kialakul a jellegzetes foltosság. Ha a beteg-
ség a fejlődés korai szakaszában jelentkezik, a növények elkor-
csosulnak és a hozamcsökkenés akár 30-50% is lehet.

A felsorolt betegségek fejlődéséhez a 20 0C körüli hőmérsék-
let és a magas páratartalom szükséges, épp olyan körülmények, 
amelyek idén tavasszal is kialakulnak, vagyis szükség lesz a meg-
előző vegyszeres kezelésre, amikor a bokrosodásból a kalászoso-
dásba megy át a növény, egészen amíg az őszi kalászosokon meg 
nem jelenik a két szárcsomó.

Védekezésre számos törzskönyvezett szer áll a rendelkezé-
sünkre:

Antre plus (tebukonazol-tiofanát-metil), 1,5 l/ha, gyártó a 
Galenika-Fitofarmacija,

Acanto Plus (pikoxistrobin+ciprokonazol), 0,6 l/ha – DU 
PONT,

Alert-S (carbendazim+ flusilazol ), 0,6 l/ha – DU PONT,
Punch 40-EC (flusilazol), 0,3-0,4 l/ha – DU PONT,
Falkon (spiroxamin+tebukonazol+triadimenol), 0,6 l/ha – 

Bayer CropSciences,
Bumper 25-EC (Propikonazol), 0,5 l/ha, Makhtesim, Beer 

Sheva,
Zamir 400-EW (prochloraz+tebukonazol), 0,75-1 l/ha, Makh-

tesim, Beer Sheva,
Duett ultra (tiofanát-metil+epoxikonazol), 0,4-0,6 l/ha – 

BASF AG,
Amistar extra (azoxistrobin+ciprokonazol), 0,5-0,75 l/ha – 

Syngenta Agro,
Artea 330 EC (propikonazol+ciprokonazol), 0,5 l/ha – Syn-

genta Agro,
Alto combi 420-EC (carbendazim+ciprokonazol), 0,5 l/ha – 

Syngenta Agro.
Meg kell jegyezni, hogy a kelések vegyszeres kezelésekor a 

permetezőgépben nem keverhető össze a carbendazim ható-
anyagú gombaölő szer és a Cicocel növekedés-szabályzó.

A felsorolt szerek mindegyike keverhető a gabonában alkal-
mazható gyomirtókkal.

Vidékünk mezőgazdasági-időjárási körülményei közepette 
gyakran jelentkezik a búzakalász fuzáriózisa. Ezt a betegséget 
a Gibberella zeae gomba okozza, az első tünetek pedig a virág-
zás után észlelhetők a búza kalászán. A kalász rendes zöld színe 
eltűnik, a kalászban pedig különbözően telítődött búzaszemek 
alakulnak ki, amelyeket befon a gomba micéliuma. A fuzáriózis 
következtében csökkennek a hozamok és gyengébb lesz a szem-
termés minősége a ZEARALENON mikotoxin következtében, 
amely káros az egészségre. A betegség tömegesen jelentkezik 
ha májusban több az esős nap. Védekezni a kalászosodástól a 
virágzásig lehet. A más felsorolt szerek közül a fuzáriózis ellen 
használható: Antre plus, Duett Ultra, Zamir 400-EW, Artea 330 
EC, valamint a következő gombaölők:

Bumper P 490 EC (prochloráz+ propikonazol), 0,75-1 l/ha, 
Makhtesim, Beer Sheva,

Prosaro 250 EC (protiokonazol+tebukonazol), 0,75-1 l/ha, 
Bayer CropSciences.

A kalászosodás időszakában ajánlatos a Fastac nevű rovarölő 
szert is használni 0,1-0,15 l/ha mennyiségben, amely az árpabo-
gár és a gabona tripszek ellen véd.

Damir Varga okl. mérnök

Rhynchosporium secalis
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Viccözön
A maci beszalad az erdei tóba, onnan kiszalad, meghempergőzik a 
parton a homokba, utána vissza a vízbe és így tovább. 
A nyuszika jó ideje figyeli őt. Egyszer közelebb lép a macihoz, és 
megkérdi: 
- Te maci, hát te megőrültél? 
A maci furán a nyuszikára néz, aztán rávágja: 
- Meg.

***
Mórickáék az ötéves tervet tanulják. Másnap tanfelügyelő érkezik, 
és a tanító néni felszólítja Mórickát, hogy feleljen az ötéves tervből. 
Móricka: 
- Az ötéves tervnek köszönhetően annyi krumpli fog az idén teremni, 
hogyha azt egy halomba hordanák, felérne a jóisten lábáig. 
- Na de Móricka! - szól rá a tanító néni - Tudod jól, hogy nincsen 
jóisten. 
- Miért? Krumpli van?

***
A hajótörött – összeszedve utolsó erejét – kiúszik a lakatlan szigetre. 
Partot ér és a fáradtságtól elájul. Arra tér magához, hogy ott áll mel-
lette a felesége és üvölt: 
– Hol voltál, Józsi?! A hajó már tegnap elsüllyedt!!

***
Két fogpiszkáló megy fel a hegyre, elmegy mellettük egy süni. 
Erre az egyik megszólal: 
- Te nem is tudtam, hogy megy a hegyre busz is! 

***
Valahol a Szovjetunióban felveszi a párttitkár a telefont, és a jereváni 
pártközpontot kéri: 
– Elvtársam! Tudomásunkra jutott, hogy önöknél 8-as erősségű föld-
alatti mozgások lesznek a Richter skála szerint. 
– Köszönöm, elvtárs, intézkedünk. 
Eltelik egy hét, semmi visszajelzés. Két hét, semmi ... Egy hónap múlva 
csörög a telefon, Jerevánból jelentkeznek: 
– Elvtárs! Köszönjük a figyelmeztetést. Richtert és hét társát letartóz-
tattuk, ki is végeztük, a földalatti mozgolódásokat megszüntettük, 
csak nem tudtunk eddig telefonálni, mert rettenetesen nagy földrengés 
volt errefelé ...

***
Éjjel kirohan a konyhába az asszony, és azt kérdezi: 
– Mi ez az üvöltés? 
Erre a férj: 
– Hát a nádi farkas! 
– De hát erre nincs is nád! 
– Éppen ezért üvölt.

HOROSZKÓP ÁPRILISRA 
A KOS HAVA

„KOS a rügyek, a bimbók, a magzat burkát felrepesztő, világba kirobbanó erő. Kos 
a nyári zivatar, a kitörő vulkán, a gátat átszakító áradás. A Kos az Élet ereje, úgy, 
ahogy az az univerzumban megjelent. Kos az életerő, az élni akarás és az életben 
maradás mindent elsöprő ösztöne. Célja, hogy fenntartsa, életben tartsa saját 
magát.” /Rákos Péter/

KOS: Boldog születésnapot, kedves KOS! Április bizony a te hónapod, a te szerencséd, 
a te sikered. Javul az idő, a kedélyállapotod is. Csordultig leszel szeretettel, szerelem-
mel. Hivatásodat illetően remek hangulatban indul ez a hónap, igaz hogy egyre több a 
tennivalód, mégis jól tennéd, ha a családodra, barátaidra is odafigyelnél, és esténként, 
hétvégenként velük töltenéd szabad óráidat.
BIKA: Amibe belekezdesz ebben a hónapban, azt sikerrel be is fejezed. Lesz néhány 
konfliktusod is, de nagyon jó diplomáciai képességednek köszönhetően ezeket na-
gyobb összezördülések nélkül le is zárod. Különösen nagy sikert vagy akár előrelépést 
munkád, karriered terén érhetsz el, ha új munkát keresel, most nagy valószínűséggel 
megtalálod. Kellemes és nyugodt hétvégek várnak rád.
IKREK: Jó hatások jellemzik április havát. Sok szempontból szerencsésnek érezheted 
magad. Régebbi ötleteid közül valósíthatsz meg jó néhányat most, itt az idő, hogy 
végre belevágj egyikbe, másikba. Utazáshoz, üdüléshez kifejezetten kellemesek most 
a feltételek. Érzelmek terén jelentős változásra nem számíthatsz, a magányosoknak a 
hónap utolsó napjai hozhatnak változást.
RÁK: Túlzott komolyságod, rugalmatlanságod problémák forrása lehet közted és sze-
relmed között. Fogalmazz nagyon körültekintően, mert lehet, hogy szarkasztikus stí-
lusoddal megbánthatsz valakit. Járj többet társaságba, ismerkedj idegen emberekkel, 
távoli kultúrákkal. Mozogj minél rendszeresebben és intenzívebben, de ne egyik napról 
a másikra erőltesd meg magad, csak fokozatosan növeld a terhelést. 
OROSZLÁN: Kiütközhetnek a különbségek közted és a partnered között. Készülhetsz 
néhány kellemetlen vitára. Ideje lenne eltűnődnöd azon, hogyan lehetne ez a kapcso-
lat jobb mindkettőtöknek. Pénz, biztonság érdekében, ragyogó alkalmak adódnak arra, 
hogy értékeld mindazt, ami a témában ebben körülvesz. Ezért a nagyvonalúságod is 
jelentős lehet ebben a hónapban.
SZŰZ: Ez a hónap kedvező időszakot jelenthet számodra, különösen párkapcsolati 
téren. Ha van partnered jelentősen több figyelmet szentel neked, mint ami tőle meg-
szokott. Április első napjaiban még kevésbé, de 9-e után kifejezetten szerencsésen 
alakulnak anyagi, munka- és magánügyeid, jobb eredményeket fogsz elérni, mint azt 
eredetileg remélted. Itt az ideje, hogy hosszú távú terveken törd a fejed!
MÉRLEG: Minden kollégád megpróbál meggyőzni a maga igazáról, de most nem en-
nek van itt az ideje. Koncentrálj a saját munkádra, és állj ki a véleményedért. Ne hagyd, 
hogy rávegyenek arra, ami több munkával és kevesebb haszonnal jár. Képviseld a saját 
érdekeidet, és ne hagyd magad befolyásolni. Szerelmi életedet a túláradás minden for-
mája jellemzi ebben a hónapban.
SKORPIÓ: Ebben az időszakban te leszel a párkapcsolatodnak testi-lelki motorja, 
azonban, mint derült égből a villámcsapás, vége lehet a harmonikus időknek. Ha nem 
leszel elég tapintatos és megértő, egy személyes tárgyú összetűzés miatt megromlik 
a viszonyod egy vagy néhány kollégáddal és ez mély nyomot hagy a közösen végzett 
munkátokban, és te nehezen fogod viselni a konfliktust. 
NYILAS: Valaki vagy valakik titkolóznak előtted? Bizony nem érzed rosszul. A fő prob-
léma, hogy ez lelki válságot okozhat neked. Légy okos és türelmes, próbáld meg ki-
puhatolni, mi lehet az a dolog, ami a hátad mögött folyik. Sikerülni fog, ha nyugodt 
körülmények között tisztázzátok a fontos kérdéseket. A hónap végén már jelentősen 
jobban fogod magad érezni a bőrödben. 
BAK: Ismert, hogy a Baknak a munka, a hivatás nagyon fontos. Ebben a hónapban 
olyan kreatív, fantáziád megmozgatását igénylő feladattal bízhat meg felettesed már 
a hónap elején, aminek nagyon fogsz örülni, szinte lubickolsz az új lehetőségekben. 
Úgy érezheted, hogy régen nem volt alkalmad kiélni magad, és végre szabadjára en-
gedheted alkotóerődet.
VÍZÖNTŐ: Baráti kapcsolataid, gyereked, és nem utolsó sorban kreatív ötleteid jelen-
tenek annyit, hogy jobban tudd érezni magad még akkor is, ha korántsem azt csinálod, 
amit valójában szeretnél. Függetlenségedben korlátozottnak érezhetted magad mos-
tanában, amit persze nehezen viselsz. Ettől a hónaptól kezdve ez fokozatosan jobbra 
fog változni.
HALAK: Olyan természetesség és kedvesség árad belőled ezekben a hetekben, hogy 
ember legyen a talpán, aki ellen tud állni annak. Elképesztő a kisugárzásod, legyen 
az férfi, vagy nő, ifjú vagy idősebb, mindenkiben felkelted az életörömöt. Mégis úgy 
érezheted, hogy nehezebben sikerül elérned azokat a célokat, amiket kitűztél magad 
elé az elmúlt hónapban.

Braun Mária

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


