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Folytatás a 3. oldalon

XIII. évfolyam • 4. szám • 2013. április 25.
Ingyenes példány

A Közlöny minden pravoszláv olvasójának kellemes húsvéti ünnepeket kíván a Szabadkai Piacok KKV dolgozói közössége.

 Április 5-én Belgrádban a Képviselők Klubjában 
rendezték meg a Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetsége 
Közgyűlésének díszülését a jelentős gazdasági tömö-
rülés megalapításának 10. évfordulója alkalmából.

A meghívottak között voltak a szerb Kormány,  a 
Kül- és Belkereskedelmi valamint Távközlési Minisz-
térium,  Az Építészeti és Városrendezési Minisztéri-
um,  a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási 
Minisztérium, a Szerb Gazdasági Kamara, több város 
polgármestere és képviselő-testületi elnöke, 25 szerbi-
ai város piacigazgatóságának a képviselője, továbbá 
piaci tevékenységekkel foglalkozó cégek és szerveze-
tek képviselői Magyarországról,  Horvátországból,  a 
boszniai Szerb Köztársaságból és Macedóniából.

A SZPÜSZ Közgyűlésének díszülésén jelen volt 
Velimir Ilić építési és városrendezési miniszter, aki 
üdvözlő beszédében hangsúlyozta, hogy a piacok 
jelentik az egyedüli helyet, ahol a mezőgazdasági 
termelők közvetlenül találkozhatnak a vásárlókkal. 
A piac minden város életében egyfajta barométer, a 
város eredményességének a barométere, de ha körbe-
néznek a piacokon, megláthatják azt is, milyenek az 
állapotok az országban. „Mi a kormányból, amikor 
megjelenünk a piacokon, megkapunk minden infor-
mációt – mondta Ilić miniszter, majd hangsúlyozta, 
hogy a piacok a városok lelkületét tükrözik, s hogy a 

Kormány épp ezért sohasem akart tárgyalni azoknak 
a lokációknak az átengedéséről, amelyeken a piacok 
találhatók, noha voltak ilyen jellegű kérelmek.

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetsége 2003. ápri-
lis 3-án alakult meg Újvidéken. Ma a székhelye Belg-
rádban van, jelenleg 26 állandó taggal, amelyek ka-
pacitásaikat, felszereltségüket tekintve az ágazathoz 
tartozó összes vállalat közül a piaci tevékenység 70 
százalékát képviselik.

- A szövetség a ta-
gok folyamatos szak-
mai továbbképzése és 
a piaci tevékenység-
hez tartozó szolgálta-
tások standardizáció-
ja mellett most a pia-
cokról szóló törvény 
megfogalmazásán 
dolgozik, hogy egy 
külön jogszabály tel-
jes részleteiben sza-
bályozza, rendezze 
ezt a tevékenységet – 
mondta a díszülésen 
Bodrogi Béla, a Szer-
biai Piacok Ügyviteli 

Szövetsége igazgató bizottságának elnöke, aki egyike 
volt a szövetség 10 évvel ezelőtti megalakulását kez-
deményező piacigazgatósági vezetőknek.

- A piacok fontos szerepet töltenek be, hiszen egy-
részt gondoskodnak a városok, települések lakóinak 
friss terményekkel, termékekkel, elsősorban gyü-
mölccsel és zöldségfélékkel való ellátásáról, ugyanak-
kor pedig közvetlen kapcsolatot teremtenek a terme-
lők és a vásárlók között. Ezáltal hozzájárulnak a hazai 
termelés értékének a fenntartásához és növeléséhez, 
ezáltal pedig a vidék fejlődéséhez is – mondta Predrag 
Veinović, a belgrádi Gradske pijace KKV igazgatója, a 
Szerb Gazdasági Kamara piaci tevékenységekkel fog-
lalkozó ágazati bizottságának elnöke.

Velimir Ilić miniszter beszél a díszülésen

10 ÉVES A SZERBIAI PIACOK SZÖVETSÉGE
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 200-400 din/kg
Bimbós kel 160 din/kg
Brokkoli 300 din/kg
Burgonya 60-90 din/kg
Cékla 30-60 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fejes saláta 30-80 din/fej
Fekete retek 50-60 din/kg
Fokhagyma 350-400 din/kg
Fokhagyma 50-60 din/csomó
Gyömbér 300 din/kg
Hónapos retek 10-60 din/csomó
Káposzta 20-40 din/kg
Karfiol 230-250 din/kg
Kelkáposzta 70 din/kg
Koktélparadicsom 350-400 din/kg
Lila hagyma 80-100 din/csomó
Lila káposzta 100 din/kg
Mángold 40-70 din/csomó
Padlizsán 250-300 din/kg
Paprika 20-100 din/db
Paprika 350-400 din/kg
Paradicsom 200-250 din/kg
Paraj 80-120 din/kg
Pasztinák 100-150 din/kg
Petrezselyem - új 30-60 din/cs.
Petrezselyem 100 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs.
Póréhagyma 20-60 din/db
Rukkola (borsmustár) 1200 din/kg
Sárgarépa 60-80 din/kg
Sóska 30-40 din/rakás
Sütőtök 100 din/kg
Tök 170-200 din/kg
Uborka 170-200 din/kg 
Újburgonya 160-200 din/kg
Újhagyma 15-30 din/csomó

Újkáposzta 80-100 din/kg
Vöröshagyma 30-60 din/kg
Zeller 20-100 din/db
Gyümölcs
Alma 40-170 din/kg
Földieper 200-250 din/kg
Körte 280 din/kg
Szilva 400 din/kg
Szőlő 500 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 280 din/l
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 300-350 din/kg
Kecsketúró 600 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 360-750 din/kg 
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 440-550 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt) 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100-110 din/kg 
Csirkecomb 310-330 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkemáj 300-340 din/kg 
Csirkemell 385-430 din/kg 
Csirkemell cs/n. 500-530 din/kg 
Csirkeszárny 215-230 din/kg 
Csirkezúza 280-300 din/kg
Gyöngyös 600-700 din/kg
Kacsahús 420-500 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 320-700 din/kg
Pulykahát 180-280 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 800 din/kg
Pulykanyak 270 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy bérlőnk, 

MARIJA VOJNIĆ TUNIĆ
(1928–2013)

életének 85. esztendejében elhunyt.
Nyugodjon békében!

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

TERMÉKÁRAK A DOROZSMAI 
NAGYBANI PIACRÓL

Mint arról a Közlöny előző számában beszámoltunk, a 
Szabadkai Piacok KKV  és a Dorozsmai Nagybani Piacot 
Üzemeltető Kft. igazgatója a már korábban kialakított 
nemzetközi együttműködés keretében megállapodtak az 
együttműködés folytatásáról. Ennek egyik formája, hogy 
mindkét cég a saját honlapján közzéteszi a másik cég 
aktuális terményárait. Most a Közlönyben csupán néhány 
termékcsoport árait, minőségi besorolását ismertetjük a 
Dorozsmai Nagybani Piacról, akit pedig részletesebben 
is érdekelnek az ottani árak (a Dorozsmai Nagybani Piac 
/6791 Szeged, Kettőshatár út 2-4./ Szabadkától 50-70 
kilométerre van, attól függően, hogy Horgos-Röszkén 
vagy Kelebia-Tompán keresztül lépik át a határt), azokat a 
www.dornagypiac.hu internetes honlapon találhatják meg 
számos egyéb információ kíséretében. 
Tájékoztató termékárak a Dorozsmai Nagybani Piacon  /Az átszámításhoz: 300 FT ≈ 1 EUR/
Termék Min. osztály Egys.  Min.ár/Ft. Max.ár/ Ft.
Burgonya hazai I. oszt. kg 130 140
Újburgonya import I. oszt. kg 300 
Újburgonya hazai I. oszt. kg 800 
Újhagyma hazai I. oszt. csomó 50 80
Lilahagyma  hazai I. oszt. kg 180 200
Vöröshagyma hazai I. oszt. kg 100 
Fokhagyma hazai I. oszt. kg 900 1000
Póréhagyma hazai I. oszt. db 80 120
Vöröshagyma import import I. oszt. kg 100 
Fokhagyma import import I. oszt. kg 860 
Lilahagyma import import I. oszt. kg 180 
Fejeskáposzta hazai I. oszt. kg 90 100
Kelkáposzta hazai I. oszt. kg 210 230
Brokkoli import I. oszt. kg 700 
Karfiol  import I. oszt. kg 360 
Új fejeskáposzta hazai I. oszt. kg 380 400
Primőr Paradicsom hazai I. oszt. kg 460 
Koktélparadicsom import I. oszt. kg 900 
TV paprika hazai I. oszt. db 80 90
Lecsópaprika hazai I. oszt. db 60 70
Sárgarépa hazai I. oszt. kg 110 120
Petrezselyemgyökér hazai I. oszt. csomó 200 240
Paszternák hazai I. oszt. kg 150 
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Folytatás az 1. oldalról

Kétségtelen, hogy a piaci tevékenység irigylésre 
méltó számú ember megélhetését biztosítja, ezért saját 
infrastruktúrájának további fejlesztésével, a korszerű 
követelményekhez való alkalmazkodásával további 
foglalkoztatást generálhat – hangsúlyozta Veinović.

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetségének 11 tagja 
részesült az Arany Mérleg-díjban. A piacok szövetsé-
ge munkájában elért eredményekért Arany Mérleg-dí-
jat nyújtottak át Bodrogi Bélának, a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatójának /akit újabb kétéves megbízatási 
időre megválasztottak a SZPÜSZ igazgató bizottságá-
nak elnökévé/, és ugyanebben az elismerésben része-
sült Savo Duvnjak, az ügyviteli szövetség ügyvezető 
igazgatója is.  A díszülésen több egyénnek és szerve-
zet képviselőjének nyújtották át elismerő oklevelet, 
köztük Fodor Mátyásnak, a Szabadkai Piacok KKV 
kereskedelmi-pénzügyi részlege igazgatójának is. 

Az ügyviteli szövetség állandó gyakorlata kereté-
ben ezúttal is éltek a lehetőséggel, hogy folyamato-

san áttekintsék a piaci tevékenység helyzetét, így a 
közgyűlés díszülésének munkajellegű részében két 
előadás hangzott el: Savo Duvnjak, a Szerbiai Piacok 
Ügyviteli Szövetségének ügyvezető igazgatója a piaci 
tevékenység további szerbiai távlatait tekintette át, a 
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisz-
térium organikus termeléssel foglalkozó osztályának 
vezetője, Lidija Aćimović pedig az értékes, organikus 
termékek piaci forgalmazásáról beszélt. 

Az Arany Mérleg-díj dijazottjai

A piaci tevékenység fejlesztéséért kaptak emlékplakettet

Az Arany Mérleg - díj

/Az árusokkal 
kötött szerződése-
ken és a szabad piaci 
asztalok és üzlet-
helyiségek alapján 
megfizettetett hely-
pénzre alapuló becs-
lések szerint Szer-
biában a 410 piac 
mintegy 70 ezer áru-
sítóhelyén /amelyek 
80 százaléka asztal/ 

naponta mintegy 80 
ezer ember üzletel. A 

mind kifejezettebb konkurencia mellett is – a Köztár-
sasági Statisztikai Hivatal adatai szerint – a piaci áru-
forgalmazás folyamatosan nőtt az elmúlt öt év alatt. A 
szerbiai piacokon 2012-ben forgalmazott mezőgazda-
sági termékek értéke meghaladta a 28 milliárd dinárt, 
ami az előző évihez képest folyó árakon számítva 
9,5 százalékos növekedést jelent. A Szerbia területén 
2012-ben forgalmazott és felvásárolt mezőgazdasági 
termékek 19,5 százaléka jutott a piacokra - ezeket az 
adatokat A piaci tevékenység fejlesztési kilátásai Szer-
biában című publikációból vettük át./
/ A díszülés fotó anyagáért köszönet a szabadkai PiaR Ügynökségnek /

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Szövetsége Közgyűlésé-
nek díszülése előtt, amelyet a tömörülés megalapításának 
10. évfordulója alkalmából tartottak, Belgrádban ülése-
zett az igazgató bizottság és a közgyűlés is. Határozatot 
hoztak az alapszabály módosításáról, mivel a szövetség 
26 tagúra bővült, ezzel együtt az igazgató bizottság tag-
jainak a létszámát 11-ről 13-ra növelték, s az igazgató bi-
zottságnak egy helyett a jövőben két elnökhelyettese lesz. 
Bodrogi Bélát, a Szabadkai Piacok KKV igazgatóját ismét 
megválasztották az igazgató bizottság elnökévé, a két el-
nökhelyettes pedig Predrag Veinović, a belgrádi Gradske 
pijace KKV igazgatója, valamint Radovan Milojević, a 
niši Tržnica KKV igazgatója lett. A Közgyűlés elnökévé 
Dragan Vulićot, a kraljevoi Pijaca KKV igazgatóját vá-
lasztották meg. 
Az új vezetőség és tisztségviselők megbízatási ideje 2 év.

A SZPÜSZ IB É S KÖZGY Ű L É SÉ N EK Ü L É SE
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A napernyő nem véd a hófúvástól...

A Certop Nemzetközi Tanúsítványozó Cég ellen-
őrei március 25-én végezték el a Szabadkai Piacok 
KKV integrált QMS és EMS Irányítási rendszere mű-
ködésének a felülvizsgálatát. Ezt megelőzően Zónai 
József, a közvállalat vezetősége minőséggel megbízott 
képviselőjének a vezetésével a rendszer minden egyes 
elemét teljes alapossággal megvizsgálták a kötelező 
belső ellenőrzés keretében. Ezt követően Čudić Vero-
nika és Horváth Tibor, a magyarkanizsai Certop Co. 
Kft. ellenőrei tekintették át a rendszer működését.

- Az auditról készült hivatalos jegyzőkönyvet még 
nem kapta meg cégünk – mondta Zónai József, a mű-
szaki részleg vezetője – de azt már tudjuk, hogy a leg-
apróbb részletekbe menő ellenőrzés során a rendszer 
működésében nem találtak nem megfelelőségeket, 
ami annyit jelent, hogy az integrált irányítási rendszer 
(amely magában foglalja a minőségirányítási rendszert 
és a környezetközpontú irányítási rendszert is) sikere-
sen vizsgázott. Vagyis, minden jel szerint a Certop Co. 
Kft. az idén is megerősíti a Szabadkai Piacok KKV szá-
mára kiadott tanúsítványt.

Valószínűleg a Közlöny olvasói – mivel a minőség-
biztosítási rendszer már több éve működik a vállalat-
ban – erről többet tudnak, de jó alkalom ez a mosta-
ni, hogy elmondjuk, a Környezetközpontú irányítási 
rendszer bevezetését és működését az ISO 14 001-es 
nemzetközi szabvány illetve az Európai Unió 1836/93 
EK irányelve szabályozza. Ezek a vállalaton belül 
szükséges tevékenységek, intézkedések rendkívül 
széles körét ölelik fel a hulladékgazdálkodástól és a 
szennyvízkibocsátástól a légszennyezésig és az ener-
gia felhasználásáig. A szabványok természetesen meg-
követelik a folyamatos ellenőrzést és biztosítanunk kell 
az állandó javulás lehetőségét. Az integrált irányítási 
rendszert tavaly vezettük be, működését most tekintet-
tük át és szerintem, szerintünk a külső audit eredmé-
nyeivel is elégedettek vagyunk, lehetünk. Természete-
sen az általunk bevezetett és működtetett rendszerről 
sem állíthatjuk, hogy tökéletes, de tulajdonképpen ez 
a jó benne, hiszen a vállalat minden egyes tagját arra 
készteti, hogy feladatait maximális odaadással, figye-
lemmel és felelősséggel lássa el, mind a szolgáltatások 
minőségének, mind a környezet megóvásának, mind 
pedig a vállalat gazdálkodásának, ügyvitelének az elő-
mozdítása – egyszóval a vállalat által kitűzött minő-
ségbiztosítási politika megvalósítása érdekében.

A dokumentáció áttekintése

JÓL MŰKÖDIK AZ 
INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI 

RENDSZER

A VÁSÁRI 
ELŐKÉSZÜLETEKRŐL
A Szabadkai Piacok KKV idei munkatervével összhang-

ban március végén megkezdődtek a VII. Nemzetközi és Re-
gionális Gazdasági Vásár szervezési előkészületei. A vásár-
nak a szokásos helyszín, vagyis a sétaerdei Sportcsarnok és 
környéke ad otthont június 5-től 8-ig.

A potenciális kiállítóknak elküldték az első vásári infor-
mációkat, a meghívót, a jelentkezési lapot és a vásári szol-
gáltatások díjszabását. 

A VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár - Sza-
badka 2013 tematikája az élelmiszertermelés, -feldolgozás 
és -elosztás.

A VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár teret 
és lehetőséget kíván nyújtani a szerbiai és környező orszá-
gokból érkező vállalkozók bemutatkozására, ismerkedésre, 
szakmai kapcsolatteremtésre, amivel hozzájárul a határon 
átnyúló együttműködés kiépítéséhez, erősítéséhez. A szer-
vezők célja bemutatni a szabadkai kommunális és közválla-
latokat, elsősorban a szabadkai polgároknak nyújtott szol-
gáltatásaik tükrében. 

A szakmai program keretében hazai és külföldi vendégek 
tartanak előadásokat. Emellett az üzletember-találkozókon 
a szakemberek számára lehetővé válik a kapcsolatteremtés, 
a vélemény- és tapasztalatcsere. A kiállítók rendezésében 
számos terméknépszerűsítő eseményre, kóstolóra, termék-
bemutatóra kerül sor, a Sportcsarnok előterében pedig ti-
pizált asztalokon rendezik meg a népi kézművesek vásárát. 

Azok a vendégek, aki meglátogatják a Vásárt, megismer-
kedhetnek majd az egész Szerbiából érkező mezőgazdasági 
termelőkkel és élelmiszertermelőkkel is, mivel a Nemzetkö-
zi és Regionális Gazdasági Vásárral párhuzamosan mintegy 
40-50 kiállító, termelő részvételével június 7-e és 9-e között 
rendezik meg a Szerbiai Piacok Napjai elnevezésű rendez-
vényt Szabadka főterén.

A Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt ezúttal is a 
Szabadkai Piacok KKV szervezi, a védnökök Szabadka városa 
és a Tartományi Gazdasági Titkárság, a társszervezők pedig 
a szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara és a V-Lend Kiállítá-
sok Kft.
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O l a j t ö k
Az olajtök (Cucurbita pepo) a tökfélék családjába tartozik, 

nevét pedig a magas olajtartalmú magja után kapta. A mag alap-
ján kétfajta olajtököt különböztetünk meg:

A héjas olajtök, amelynek magja kemény fehér vagy sárga 
héjjal van bevonva.

A héjnélküli olajtök, amely a héjnélküli magjáról kapta a ne-
vét, s ha az olaj nyerésére szánt olajtök termeléséről beszélünk, 
általában a héjnélküli fajtára gondolunk. 

Az olajtök magjának legfontosabb összetevői az olaj, a fehér-
jék és a vitaminok, mindenekelőtt az E vitamin. Az olajt vegy-
szerek felhasználása nélkül, sajtolással nyerjük. Alacsony forrás-
pontja miatt a tökmagolaj sütésre alkalmatlan, salátaolajként 
használják, illetve gyógyhatása miatt a gyógyszergyártásban. Az 
olaj jótékonyan hat a prosztata-panaszokra.  

Az olajtök az ún. alternatív növények közé tartozik, mivel 
a hagyományos növényekhez képest jóval kisebb területeken 
termesztik, de jelentős bevételi forrást jelenthet a családi kis-
gazdaságok számára, mivel területegységenként nagyobb jöve-
delmet biztosít. Hektáronként mintegy 300-400 kg tökmag-olaj 
nyerhető, mivel általában a kis sajtolókban kisebb az olaj kinye-
rési aránya, vagyis általában 100 kg mag 37-45 liter olajat ad. 
Az ilyen olaj literje a német piacon mintegy 40 euróba kerül. Ha 
Ausztriában termelőtől vásároljuk, akkor alacsonyabbak az árak, 
literenként 15-20 eurót kell fizetnünk. A tökmag-olajéhoz képest 
magasabb árat csak az extra minőségű olívaolaj ér el. Ebből adó-
dik, hogy függetlenül az olajtök területegységenkénti viszonylag 
kis hozamára, ígéretes a termesztése a nyers tökmagolaj magas 
ára miatt. 

Az olajtök melegigényes növény a teljes vegetáció alatt. A -1 
˚C hőmérsékleten is a fiatal növények gyorsan tönkremennek. 
Az érés időszakában különösen káros, ha huzamosabb ideig tar-
tanak a 30 ˚C feletti hőmérsékletek.  Az olajtök jó gyökérrend-
szerének köszönhetően könnyebben viseli el a szárazságot, mint 
a többi haszonnövény, de az elnyúló aszályos időszakok megfe-
lezhetik a magtermést. 

A tök termesztésére a legjobb a 2-2,5% feletti humusztartal-
mú, mély, jó termőképességű talaj, de a gyakorlat azt mutatja, 
hogy szolid hozamok érhetők el a könnyű, homokos területeken 
Szabadka és Horgos környékén, valamint a bánsági réti földeken.

Olajtök nem termeszthető az azonos családhoz tartozó 
növények után (uborka, görögdinnye, sárgadinnye) az azonos 
növényi betegségek okozta gondok miatt, de ugyanilyen prob-
lémák miatt előveteményként kerülni kell a burgonya, a paradi-
csom és a paprika termesztését. A napraforgó sem jó elővete-
mény a különböző magról kelő növények miatt, mivel azok túl-
zott gyomosodáshoz vezetnek. Jó előveteménynek számítanak a 

lucerna, a szója és a kalászosok. Oda kell figyelni az elővetemé-
nyeknél használt gyomirtókra, mivel a tök rendkívül érzékeny a 
földben található gyomirtó-maradványokra (imazetapi – Pivot, 
Ritam). Ugyanazon a területen 3-4 évenként szabad ismét tököt 
termeszteni.

Az olajtök jelentős mennyiségű zöldtömeget és termést hoz, 
emiatt kifejezetten tápanyag-igényes növény. A közepes termő-
képességű talajokon NPK műtrágyából hektáronként a követke-
ző mennyiségű hatóanyagot kell a talajba juttatni: 8-120, 90-130 
és 120-150 kg. Ennél nagyobb mennyiségekre van szükség a ho-
mokos talajokon. Az olajtök jól reagál az istállótrágyára, amely-
ből hektáronként mintegy 40 tonna szükséges. A legjobb az is-
tállótrágyát a teljes területen szétteríteni, s ebben az esetben az 
NPK hatóanyag-mennyiség csökkenthető hektáronként 40-80, 
60-100 és 30-50 kg-ra. A foszfor és a kálium valamint a nitro-
gén 1/3-át be kell szántani, a nitrogén 2/3 pedig a vetés előtt 
a területre juttatni. A levéltrágyák, különösen a bór-tartalmúak 
rendkívül hasznosnak bizonyultak az olajtök termesztésénél. E 
készítmények a legjobb hatásfokkal az intenzív növekedés és a 
virágzás előtti szakaszban használhatók. Ajánlatos minél keve-
sebb menetben elvégezni a permetezést, ezért minél nagyobb 
munkaszélességű permetezőgépet kell használni. 

Az olajtök termesztéséhez kötelező az őszi szántás, kivéve az 
észak-bácskai könnyű talajokat,a hol lehetséges a tavaszi talaj-
megmunkálás, de az őszi mindenképpen jobb eredményekkel 
kecsegtet. Kora tavasszal, amikor az időjárás megengedi, le kell 
zárni a barázdákat és a vetésig még két-három menetben sekély 
talajmegmunkálást kell végezni boronával vagy vetéselőkészítő-
vel.  Az utolsó előkészületeket legfeljebb 5-7 nappal a vetés előtt 
kell befejezni.

Az olajtök optimális vetésideje szeptember április végé-
től május közepéig tart, amikor a talaj hőmérséklete a vetési 
mélységben tartósan meghaladja a 12 ˚C-ot. A vetés mélysége 
normális talajoknál 3-5 cm, homokon 4-6 cm. Csak jó csíraké-
pességű, fertőtlenített fajtamagot használjunk a  vetéshez. A nö-
vénysűrűség az egyik legfontosabb előfeltétel a magas hozamok 
eléréséhez. Az Olinka és az Olivia fajtáknál a sortávolság 140 
cm-ig, a tőtávolság pedig 60-70 cm, ami hektáronként 10-12.000 
növényt biztosít. A jó termőképességű, öntözött talajokon a nö-
vénysűrűség még nagyobb is lehet. Általában a biztonság oká-
ért a vetést 30 centiméteres tőtávolsággal végezzük, a végleges 
sortávolságot pedig ritkítással érjük el a növények 3-4 leveles 
fázisában. Hektáronként 5-6 kg vetőmagra van szükség.
/ Folytatás a Közlöny következő számában. /

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Tévé kvíz, utolsó kérdés a fődíjért: 
– Ön tehát mindent tud a fociról? 
– Igen. 
– Nos, akkor árulja el nekünk, hogy hány lyuk van a hálón... 

***
John, a cowboy és hűséges indián társa, Bátor Bika, együtt lovagolnak 
a prérin. Egyszer csak száz vad, vérszomjas indián veszi körül őket. 
John odafordul társához: 
- Hát most mi lesz velünk, hű társam, Bátor Bika? 
- Hogy érted, hogy „velünk”, sápadtarcú?

***
Egy férfi elmegy az orvoshoz, mert feldagadt a lába. A doktor megvizs-
gálja, majd a kezébe ad egy nagy szem tablettát. 
– Várjon egy kicsit, hozok vizet – mondja, és kimegy. 
A beteg nagyon türelmetlen, un várakozni, odasántikál az ivócsaphoz 
és gyorsan beveszi a tablettát. Ezután visszatér az orvos egy vödör 
vízzel: 
– Na, most feloldjuk ebben a tablettát, aztán áztassa benne a lábát 30 
percig! 

***
Az ötvenedik házassági évfordulóját ünnepli a házaspár, a férj köny-
nyezik. 
Feleség: Nem is tudtam, hogy ilyen szentimentális vagy! 
Férj: Emlékszel, amikor a csűrben megfogott minket az apád, és azt 
mondta: „Ha nem veszed el a Mariskát, akkor 50 évre lecsukatlak!”... 
Hát épp ma szabadulnék!

***
Két barátnő beszélget egy harmadikról, akinek nemsokára esküvője 
lesz:
- Szerinted milyen lesz majd a házassága?
- Hát, majd elválik...

***
Megy két részeg ki a kocsmából, majd mikor már elhagyták úgy 300 
méterre, megszólal az egyik:
- Te, nagy gond van, elfelejtettem pisilni!
Mire a másik:
- Semmi baj, majd megtanítalak...

***
- Te Géza, ki az a lotyó, akinek a rúzsnyomai a bokszereden találha-
tók?
– Nos drágám, ő Mónika, az új titkárnőm.
– Ráadásul ugyanaz a keresztneve, mint nekem?
– Így van drágám. De ez nem megcsalás, ezt úgy hívják, hogy márka-
hűség!

***
- Kezdő sofőr az autósboltban olajpálcát kér.
- Talán elhagyta az eredetit?
- Nem hagytam el, csak elromlott, mert nem éri el az olajat.

***
Japán turista megy ki a reptérre. Egyszer csak a taxit megelőzi egy 
Honda.
- Á, Honda, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel a japán.
Mennek tovább, amikor egy Toyota előzi meg őket.
- Á, Toyota, nagyon gyors, Japánban készült! - kiált fel ismét a japán.
Harmadszorra egy Mitsubishi suhan el mellettük.
- Mitsubishi, nagyon gyors, Japánban készült! - mondja ismét a japán.
A sofőr nem szól semmit, hamarosan kiérnek a reptérre.
- 40.000 forint lesz - mondja a taxis.
- Micsoda? Az nagyon sok - hápog a japán.
- Taxióra, nagyon gyors, Magyarországon készült! - válaszolja a sofőr.

HOROSZKÓP MÁJUSRA
A BIKA HAVA

 
„Bika a sivatagi vándor sóhaja, mikor szomját oltja az oázis hűvösében. Bika a 
madár füttye, amellyel a hosszú tél után  a tavaszt köszönti. Bika a messzi útról 
visszatért szerelmes ölelésre tárt karja.“ /Rákos Péter/

KOS: Óriási hivatástudattal rendelkezel, és így is végzed minden feladatodat. Motivált 
vagy, és elsősorban az elismerésre fogsz hajtani. A hónap inkább a szellemi munka vég-
zésének kedvez. A hónap második felében lehetőséget kapsz, hogy érzelmeid nyíltan 
és színesen mutasd meg a külvilágnak, ezzel nem kis meglepetést okozva.
BIKA: Boldog születésnapot kedves BIKA!   Most, bizonyos fokig közszemlére kerül-
hetsz, karriereddel kapcsolatban. A teljes őszinteség jelent belépőjegyet a sikerekhez. 
A koncentrációval sem lesz probléma. Előbbre léphetsz szakmádban vagy hivatásod-
ban és elismerésben részesülhetsz. Kétségtelen, hogy jól alakulnak dolgaid.
IKREK: Nem lesz mindenki őszinte hozzád ezekben a hetekben, és könnyen olyan 
csapdába csalnak, ahonnan csak veszteség árán tudsz kikeveredni. A hónap második 
felében felpörögnek az események. Olyan feladattal találod szembe magad, ami „meg-
oldhatatlan”. De nem neked! A hónap vége felé sikeresen túl is leszel rajta.
RÁK: A közelmúltban lángra kapott párkapcsolati nehézségeid csak lassan enyhülnek. 
Úgy érzed, párod mindenben akadályoz, de nem nézed a vád hátterében álló okokat. 
Pedig azokat önmagadban találod meg, személyiségednek csapdái ezek.  Szüleidhez 
fűződő kapcsolatod most fontossá válhat, valamilyen üzleti összefüggésben. 
OROSZLÁN: Amilyen bizonytalan vagy az érzelmek terén, annyira magabiztos a mun-
kában. Önbizalmad töretlen, ennek köszönheted, hogy még a lehetetlent is képes vagy 
megvalósítani. Amit eddig elhatároztál, azt többnyire el is érted. Kritikus szemmel 
tekints önmagadra és nézd meg, hogy azon az úton jársz-e, amerre valóban menni 
akarsz.
SZŰZ: Lehet, hogy a hónap elején a barátok, pártfogók olyan ötlettel állnak elő, ami 
nagyon csábító (főleg anyagilag), de ne mondj azonnal igent. Adj magadnak gondol-
kodási időt, ugyanis addig sok pluszinformációt szerezhetsz a feladatról is, a körülmé-
nyekről, valamint a környezeti adottságokról is. És az anyagiakról is.
MÉRLEG: Változó lesz ez a hónap - csendesen indul, később érdekesebbé válik. Szí-
vesen elmélkedsz életed értelmén, kevés időt szánsz viszont a gyakorlatias dolgokra. 
Munkádat közepes lelkesedéssel végzed. Párkapcsolatodban szeretnéd fokozni az iz-
galmakat. Ha egyedül vagy, sport vagy érdekes hobbitevékenység közben keresd az 
igazit.
SKORPIÓ: Legjobb védekezés a támadás. Ez sokszor igaz. Azért mérd fel jól annak az 
erejét is, akibe belemarsz. Ami a karrierjében hasznosnak és előrevivőnek bizonyul, az 
a társas kapcsolatban nem mondható előnyösnek. Egyre erősödő személyiséged nem 
tesz vonzóvá, szerelmi életed zűrössé válhat: óvakodj a titkos viszonyoktól, kalandoktól!
NYILAS: Érdemes igényesnek lenni, főleg az emberi kapcsolatok, szerelem területén. 
Munkahelyeden már több kompromisszumra lehet szükség. Sikerhez vezethet kiváló 
kommunikációs készséged, bátorságod, lendületed, de szerencsédre is számíthatsz. 
Rendezheted vitás ügyeidet. Általában kedvezően alakulhatnak a dolgok. 
BAK: Szerelmi életed megélénkül ebben az időszakban, nem annyira a romantika, 
mint inkább az érzékiség oldaláról. Munkahelyeden a hónap vége felé élénkülnek fel 
a dolgok - gondoskodó hajlamaid félretéve szívesen versenyezel másokkal, keresed az 
érdekes feladatokat, ahol teljesíthetsz. Jó hónap lesz ez a Május.
VÍZÖNTŐ: A hónap elején még a munka lesz a maghatározó, és jól tudod, csak akkor le-
szel igazán sikeres, ha a folyamatban lévő feladatokat igyekszel befejezni, és csak utána 
kezdesz bele valami újba. A magánéletedben is a stabilitás hozhat most boldogságot. 
Még akkor is, ha a kalandok csábítóak. Ne játssz a tűzzel. Nem éri meg!
HALAK: Magas lesz az energiaszinted. Új terveket kovácsolsz, melyek végrehajtásá-
hoz lehet, hogy változtatni fogsz a viselkedéseden, esetleg személyiséged is átalakul 
valamennyire. Munkahelyeden megfontolással szövöd terveidet.   Magánéletedben 
nehezen kezeled a megoldatlan problémákat, túlságosan a szívedre veszel mindent, 
ami a kedveseddel kapcsolatos.

Braun Mária


