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Ingyenes példány

Folytatás a 3. oldalon

A Szabadkai Piacok KKV szervezésében a szabadkai 
Sportcsarnokban június 5-e és 8-a között rendezik meg a 
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt. Lapzár-
takor javában zajlottak a vásári előkészületek, amelyekről 
Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója szá-
mol be.

- Három hét múlva már a vá-
sár eredményeiről beszélhetünk 
majd, most viszont egyelőre még 
az előkészületekkel vagyunk el-
foglalva. A korábbi gyakorlattal 
összhangban mindent megte-
szünk azért, hogy a vásár rang-
jához méltó színvonalat biztosít-
sunk mind a kiállítók, mind pedig 
a látogatók számára, ami egyéb-
ként nem könnyű, hiszen a gaz-
dasági válság szinte minden té-

ren érezteti a hatását és emiatt évről évre mind nehezebb 
megrendezni egy-egy színvonalas rendezvényt. Emiatt a 
régióban nem egy vásár szűnt meg vagy vált kérdésessé 
egy-egy vásári rendezvény folytonossága. Szerencsére a 
szabadkai gazdasági vásárt teljes mértékben támogatja 
Szabadka város önkormányzata, a tartományi gazdasá-
gi titkárság valamint a társszervezők, mivel mindannyi-
an tudjuk, hogy épp a gazdasági válság idején van nagy 
szükség az ilyen rendezvényekre, amelyeken főként a 
kis- és közepes vállalatok, vállalkozások mutatkozhatnak 
be, mutathatják meg magukat illetve azt, hogy milyen 
eredményeket értek el az előző vásár óta, esetleg milyen 
új termék gyártását kezdték el, illetve meddig jutottak a 
gyártási eljárások, a gépek, berendezések megújításában 
az elmúlt évben illetve az idén.

- Jelenleg biztosra vehető, hogy a hazai cégek mellett 
s VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron jelen 
lesznek magyarországi és horvátországi kiállítók, illetve 
még 2-3 ország vállalatai. A magyarországi vállalkozások 

JÚNIUS 5-ÉN NYÍLIK A GAZDASÁGI VÁSÁR

A szervezők, a támogatók és a vendéglátó város nevében a VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár minden 
kiállítójának és vendegének eredményes vásári bemutatkozást és kellemes időtöltést kívánunk városunkban!

Dobó Márta, a szabadkai Városi Tanács nemzetközi és re-
gionális együttműködéssel megbízott tagja a Közlöny olvasói 
számára külön is nyilatkozott a VII. Nemzetközi és Regionális 
Gazdasági Vásárról.

- Nagy érdeklődés nyilvánul meg a külföldi partnerek ré-
széről a vásár iránt, különösen a magyarországi cégek részéről. 
A vásár eredményesnek bizonyult az előző években, s épp ezért 
a város továbbra is maradéktalanul támogatja a vásár megren-
dezését, annál is inkább, mivel ezek a rendezvények lehetővé 
teszik, hogy esetleg olyan termékek, szolgáltatások vagy egyéb 

lehetőségek kerüljenek a vállalkozók 
érdeklődésének a homlokterébe, ame-
lyek más körülmények között talán 
elkerülnék az emberek figyelmét. Épp 
ezért bízom benne, hogy ezúttal is jö-
vedelmező együttműködés, gazdasági 
kapcsolatok alakulhatnak ki a részt-
vevő vállalatok és a vásárra látogató 
üzletemberek között. A kis- és köze-
pes vállalatok, vállalkozások számára 

a jelenlegi gazdasági helyzetben igencsak meggondolandó, 
hogy részt vegyenek-e a nagy vásárokon a nagy üzletkötések 
reményében, hiszen az sok kiadással jár, s nem biztos, hogy a 
befektetés megtérül. Épp ebben rejlik az ilyen regionális szintű 
rendezvények jelentősége, hiszen hasonló gazdasági erejű cé-
gek képviselői találkozhatnak, nagyobb a valószínűsége, hogy 
megtalálják a közös nevezőt, s ha egy-egy családi vállalkozás, 
kisvállalat – amelyekből a legtöbb van ebben a térségben – a 
vásárnak köszönhetően nagyobb árbevételt valósít meg, vagy 
olyan üzletet köt, amely akár egyetlen újabb munkás alkalma-
zását teszi lehetővé, akkor már megérte, s igazából az ilyen, 
úgymond apró lépések teremthetik meg az általános gazdasági 
fellendülés alapjait. Annál is inkább, mivel sajnos sok kis vál-
lalkozás arra kényszerül, hogy becsukja a kapuit. Ha sikerül 
megmenteni ezeket a kis cégeket, akkor az az önkormányzat 
számára is siker, hiszen tudjuk, hogy Szabadkán sok a mun-
kanélküli, s ha sikerül megakadályozni a számuk növekedését, 
akkor mindenképpen megérte a sok erőfeszítés, hiszen ezek-
nek az embereknek lesz munkájuk, lesz biztos megélhetésük, 
egészség- és nyugdíjbiztosításuk, jövőképük. A vásár támoga-
tásával ehhez kíván hozzájárulni a szabadkai önkormányzat.    
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PIACI ÁRAK
Zöldségféle 
Bab 220-400 din/kg
Brokkoli 200 din/kg
Burgonya 80-100 din/kg
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fokhagyma - új 30-50 din/cs.
Gyömbér 300 din/kg
Hónapos retek 15-30 din/csomó
Káposzta 40 din/kg
Karfiol 90-150 din/kg
Koktél-paradicsom 250 din/kg
Mángold 30-60 din/csomó
Medvehagyma 50 din/csomó
Metélőhagyma 20 din/csomó
Padlizsán 250 din/kg
Paprika - Kaliforniai 400 din/kg
Paprika 10-50 din/db
Paradicsom 120-150 din/kg
Paraj 100 din/kg
Petrezselyem 50-100 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 20-50 din/db
Sárgarépa - új 30-70 din/csomó
Sárgarépa 90-100 din/kg
Sóska 30-40 din/rakás
Spárga 60 din/csomó
Tök 80-100 din/kg
Uborka 100 din/kg 
Újburgonya 100-150 din/kg
Újhagyma 10-40 din/csomó
Vöröshagyma 25-70 din/kg
Zeller 50-100 din/db
Palánta - különféle 10-80 din/db
Savanyúságok
Csalamádé 150 din/kg
Savanyú káposzta 60-80 din/kg
Savanyú karfiol 150-250 din/kg

Savanyú paprika 120-150 din/kg
Savanyú uborka 120-150 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-170 din/kg
Földieper 130-150 din/kg
Görögdinnye 150 din/kg
Körte 280-300 din/kg
Nectarin 350 din/kg
Őszibarack 400 din/kg
Sárgabarack 400 din/kg
Sárgadinnye 250 din/kg
Szőlő 500 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 220 din/kg
Banán 80-120 din/kg
Citrom 150-180 din/kg  
Grapefruit 120-200 din/kg
Mandarin 120-140 din/kg
Narancs 120-140 din/kg
Tejtermékek 
Birkasajt - füstölt 900 din/kg
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 450-550 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak (tejszínsajt)  
 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100-130 din/kg 
Csirkecomb 300-380 din/kg 
Csirkehús - darált 400-420 din/kg
Csirkehús 230-340 din/kg 

MEGEMLÉKEZÉSÜL
A Szabadkai Piacok KKV fájdalommal tudatja, 

hogy 

JOSIP IVKOVIĆ
(1948–2013)

életének 65. esztendejében váratlanul elhunyt.
Nyugodjon békében!

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

Csirkeláb 60-90 din/kg
Csirkemáj 300-420 din/kg 
Csirkemell 360-460 din/kg 
Csirkemell cs/n. 460-560 din/kg 
Csirkeszárny 190-220 din/kg 
Csirkezúza 250-330 din/kg
Gyöngyös 600-700 din/kg
Kacsahús 450-500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-700 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 450-500 din/kg 
Pulykamell 800 din/kg
Pulykanyak 270 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140 din/kg
Amur 320-350 din/kg
Busa 290-310 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 390 din/kg
Csuka 430-440 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 360-400 din/kg
Hekk filé 480-500 din/kg
Kalmárhal 350-370 din/kg
Kárász 150-180 din/kg
Lazac 700 din/kg
Makrahal 320 din/kg 
Pisztráng 530 din/kg
Ponty 400-430 din/kg
Süllő 750 din/kg
Törpeharcsa 330 din/kg
Vegyes áru 
Ajvár 350-400 din/kg
Aszalt meggy 1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 700-800 din/kg

Aszalt szilva 350-400 din/kg 
Aszalt vörösáfonya 900-1000 din/kg
Brazíliai dió 1500 din/kg
Csicseri borsó 600 din/kg 
Dióbél 1000-1100 din/kg
Földimogyoró 500 din/kg 
Füge 450-600 din/kg
Fűszerpaprika 800-1300 din/kg
Gomba 160-250 din/kg
Indiai dió 1400 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Lencse 300-400 din/kg
Mák 400-600 din/kg
Mandulabél 900-1200 din/kg 
Mazsola 450-700 din/kg 
Méz 450-600 din/kg
Mogyoróbél 900-1000 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Réteslap 180-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tésztafélék 200-500 din/kg 
Tojás 9-15 din/kg
Torta 60-100 din/szelet
Tökmag 500-800 din/kg 
Virágok
Cserepes virág 100-400 dinár
Csokor 100 dinártól
Gerbera 50-80 din/szál
Írisz 20-50 din/szál
Kála 60-120 din/szál
Liliom 200-500 dinártól
Margaréta 100-150 din/szál
Orchidea 150-200 din/szál
Rózsa 100-150 din/szál
Szegfű 50 din/szál
Virágpalánta /különféle/ 
 25-200 din/db

/Máj. 17-i árak/ 
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Folytatás az 1. oldalról

bemutatkozását nagyban segíti Magyarország szabadkai 
Főkonzulátusa valamint a Magyar-Szerb Kereskedelmi és 
Iparkamara, a szegedi MacLine cég illetve a szabadkai V-
Land Kiállítások Kft. Horvátország szabadkai Főkonzulá-
tusa is sokat tett a vásár sikeréért, amelyen a horvát cégek 
ezúttal a verőcei (viroviticai) gazdasági kamara szerve-
zésében mutatkoznak be. A szabadkai Körzeti Gazdasá-
gi Kamara társszervezőként folyamatosan munkálkodik 
azon, hogy a korábbi vásárokhoz hasonlóan minél több 
regionális gazdasági kamara illetve gazdasági térség mu-
tatkozzon be a szabadkai vásáron. Szabadka városával és 
a társzervezőkkel együttesen létrehoztunk egy szervező-
bizottságot, amely heti rendszerességgel ült-ül össze és 
vitatja meg a legfontosabb teendőket. 

- A tavalyi vásár résztvevői körében végzett körkér-
dés azt bizonyította, hogy jó ötlet volt a megrendezés 
időpontjának elmozdítása június elejére. Ez viszont azt is 
jelentette, hogy minden tevékenységet előbbre kellett hoz-
nunk, lefolytatni a közbeszerzési eljárásokat, előkészíteni 
a szerződéseket, lefolytatni az anyagiakkal kapcsolatos 
megbeszéléseket és előkészíteni a szakmai programot. 
Az idén is a vásár tematikájához kapcsolódó előadásokat, 
rendezvényeket szervezünk a Sportcsarnokban illetve 
a régi városházán. Természetesen a látogatók számára 
ezúttal is megszervezzük a szokásos nyereményjátékot. 
Vagyis, az előkészületekkel jól állunk, egyelőre csupán 
a résztvevők számát nehéz megbecsülni, de az előzetes 
érdeklődés alapján véleményem szerint az idei vásár sem-
miben sem fog elmaradni a tavalyi mögött.  

A 2011. évi vásár díjazottjai

A Szabadkai Piacok KKV ezúton is kéri azokat 
a bérlőket, akik az éves rezervációval kapcsolatos 
adatlapban azt a rovatot írták alá, hogy kötelezettsé-
geiknek két részletben, legkésőbb 2013. június 11-ig 
tesznek eleget, hogy ezt tegyék is meg. 

Amennyiben elmulasztják befizetni az esedékes-
sé vált részletet, a közvállalat kénytelen lesz meg-
tenni a szükséges törvényes lépéseket, ami akár a 
bérleti szerződés felbontásával is járhat.

FON TOS – FON TOS – FON TOS

A SZERBIAI PIACOK 
 NAPJAI SZABADKÁN

A Szerbiai Piacok Napjai elnevezésű első rendezvényt 
Szabadka központjában rendezik meg 2013. június 7-e és 
9-e között. A Szerbiai Piacok Napjait a Szerbiai Piacok 
Ügyviteli Szövetsége szervezi a szabadkai PiaR Marke-
ting- és Propaganda Ügynökséggel valamint a Hagyo-
mány Ízei Egyesülettel közösen.

A rendezvény célja egy helyen összegyűjteni és bemu-
tatni a házias ízű élelmiszerek gyártóit Szerbia egész te-
rületéről, népszerűsíteni a piacigazgatóságokat és a piaci 
tevékenységet, amely kifejezetten fontos formája az élel-
miszerek értékesítésének. 

A Szerbiai Piacok Napjai elnevezésű rendezvényen 
részt vesznek Szerbiából a legnagyobb piacigazgatóságok, 
amelyek piacaik kínálatának a legjobb részeit mutatják 
meg. A szervezők számítanak a házi termékek gyártóinak 
a jelenlétére, akik a régiójukra jellemző termékeket kínál-
ják majd, valamint az organikus élelmiszerek gazdag vá-
lasztékával vesznek részt a rendezvényen.

A Szerbiai Piacok Napjai elnevezésű rendezvényen a 
niši, leskovaci, kruševaci, kraljevói, pancsovai, belgrádi, 
újvidéki és szabadkai... piacigazgatóságokon kívül ven-
dégként részt vesznek a Macedón Piaci Csoportosulásnak 
valamint a Horvát Nagybani Piacok Szövetségének a kép-
viselői is. 

A Szerbiai Piacok Napjai elnevezésű rendezvény a Ha-
gyomány Ízei elnevezésű étel-, bor- és pálinkavásár részét 
képezi majd, amelyet ezúttal harmadszor rendeznek meg. 
A háromnapos rendezvényre és a két esti szórakoztató 
műsorra a szervezők mintegy 10.000 látogatót várnak.



A szervezők május 13-án sajtótájékoztatón számoltak 
be a VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár elő-
készületeiről. 

Dobó Márta, a szabadkai Városi Tanács nemzetközi és 
regionális együttműködéssel megbízott tagja köszöntötte 
az egybegyűlteket, kiemelve, hogy a város a június 5-e és 
8-a között megrendezésre kerülő vásáron számít a test-
vérvárosok és a partnervárosok részvételére, mivel a ren-
dezvény kiváló alkalmat nyújt egymás még jobb megis-
merésére. A partnertelepülések bemutathatják gazdasági 
potenciáljukat, termelési, technológiai vívmányaikat, mi 
pedig emellett meg szeretnénk őket ismertetni azzal, mit 
kínálhat fel ez a város a gazdasági együttműködés vagy 
a beruházások terén. A vásár megrendezését anyagilag 
támogatja Szabadka város önkormányzata, a Tartományi 
Gazdasági, Foglalkoztatási és a Nemek Egyenjogúságá-
val Foglalkozó Titkárság, a fő szervező a Szabadkai Pia-
cok KKV, társszervezőként pedig a szabadkai Regionális 
Gazdasági Kamara valamint a V-Land Kiállítások Kft. 
működik közre. Az a tény, hogy immár a VII. vásár kerül 
megrendezésre, azt bizonyítja, hogy a vásárnak van létjo-
gosultsága, s mi mindannyian abban bízunk, hogy az az 
előző években megnyilvánuló nagy érdeklődéshez hason-
lóan ezúttal is sok látogatója lesz.

Bodrogi Béla, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója el-
mondta, hogy a szervező bizottság már több mint egy hó-
napja munkálkodik a vásár sikere érdekében. 

- Szeretnénk minél színvonalasabb vásárt megrendez-
ni, ezért célunk, hogy a kiállítók is termékeik, szolgálta-
tásai, tevékenységük legjavát mutassák be a Sportcsar-
nokban. A jelenlegi adatok illetve várakozásaink szerint a 
vásáron 5 ország legalább 100 kiállítója képviselteti majd 
magát, s ami a látogatók számára külön is érdekes lehet, 
több vállalat már jelezte, hogy vásári kedvezménnyel kí-
vánja értékesíteni termékeit a rendezvény ideje alatt. A 
visszajelzések szerint a tavalyi vásár az üzletkötések, üz-
leti kapcsolatok kialakítása szempontjából is sikeres volt, 
márpedig egy-egy vásárnak igazából akkor van létjogo-
sultsága, ha nem csupán a termékek bemutatását célozza 
meg, hanem egy-egy vállalat számára lehetővé teszi a piac 
kibővítését, új partnerek megismerését. Joggal reményke-
dünk tehát abban, hogy az idei vásár is hasonlóan sikeres 
lesz. Ehhez kívánunk hozzájárulni azzal is, hogy az idén 
sem fizettetünk belépődíjat, illetve hogy ennek ellenére ez-
úttal is szervezünk nyereményjátékot a látogatók számára.

Slobodan Vojinović, a szabadkai Körzeti Gazdasági 
Kamara elnöke kiemelte: a szabadkai vásár is megmutatta, 

hogy nem kell minden ilyen rendezvényt csak Belgrádban 
vagy Újvidéken megrendezni. Ha összefognak mindazok, 
akik bármit is tehetnek a gazdasági eredmények javításá-
ért, akkor az eredmények sem maradnak el. A kamarai 
rendszeren keresztül igyekszünk biztosítani a különbö-
ző regionális gazdasági kamarák bemutatkozását, és már 
biztosra vehető, hogy az idei vásáron fehéroroszországi 
vendégek is lesznek. Tavaly a kuršumlijai régió vállalatai, 
vállalkozói, iparosai mutatkoztak be a kamara meghívá-
sára, az idén pedig hasonló bemutatkozási lehetőséget kí-
vánunk biztosítani Preševo, Bujanovac és Medveđa térsé-
gének. A szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara az elmúlt 
egy év alatt több IPA projekt megvalósításában vett részt, 
s a vásár kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a Csongrád Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Magyar-
Szerb Kereskedelmi és Iparkamarával együtt tekintsük 
át ezeknek a projekteknek a megvalósítását, illetve, hogy 
milyen konkrét eredményeket hoztak. Az elmúlt időszak-
ban sajnos egy valamit nem sikerült megoldanunk, s ez 
a kérdés évről-évre felvetődik a vásár kapcsán, ugyanis a 
rendelkezésre álló terület szűkösnek bizonyult, ezért meg-
oldást kellene találnunk a vásár helyiséggondjaira, akár 
úgy, hogy az egykori kaszárnya, akár úgy, hogy az ipari 
park illetve a vámszabad övezet területére helyezzük át.

Siniša Kuktin, a társszervező V-Land Kft. igazgató-
ja a magyarországi vállalatok bemutatkozásáról beszélt. 
Ennek kapcsán köszönetet mondott a Szabadkai Piacok 
KKV-nak valamint a többi társszervezőnek, hogy az elő-
ző évekhez hasonlóan idén is szervezetten munkálkodtak 
a magyar kis- és közepes vállalatok vásári részvételén. A 
VII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásáron a ma-
gyar cégek a tavalyinál nagyobb, mintegy 200 négyzetmé-
ternyi zárt és szabadtéri kiállítói mutatkoznak be. Jelenleg 
14 cég szerepel a kiállítók listáján, de mivel a jelentkezések 
még folyamatban vannak, várhatóan 22-23 vállalat, vállal-
kozás él majd a vásár nyújtotta lehetőségekkel. A cégek 
között építőipari, mezőgazdasági és élelmiszeripari válla-
latok szerepelnek, amelyeknek a megjelenését a magyar 
Nemzeti Külgazdasági Hivatal, a  HITA közvetítésével 
anyagilag támogatja Magyarország Kormánya is. A szak-
mai programban is részt vesznek a magyar kiállítók, így a 
Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamarával együttmű-
ködve június 6-án a régi városháza dísztermében megren-
dezésre kerül a Magyar Szakmai Nap.

A vásárt megrendezésének a költségeit a szervezők 
mintegy 5.200.000-5.300.000 dinárra becsülik.

4

A HORVÁT CÉGEK BEMUTATKOZÁSÁRÓL
A Verőcei Megyei Kamara internetes honla-

pjának az adatai szerint a Horvát Gazdasági Kama-
ra kereskedelmi szektorának és a verőcei kamarának 
az együttes szervezésében – ez utóbbi koordinálja a 
horvát cégek bemutatkozását a VII. Nemzetközi és 
Regionális Gazdasági Vásáron – a horvát termelők 
jól ismert illetve sajátos termékeit mutatják be a 
kiállítók. 

Eddig 9 kiállító erősítette meg a részvételét, 
közülük 8 a Verőce-Drávamente, 1 pedig a Požega-
Szlavónia Megye területéről.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A VÁSÁRRÓL
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O l a j t ö k
/Folytatás az előző számból/

A tök vetése jó minőségben végezhető pneumatikus vető-
géppel. Az olajtök vetésekor a vetőgép nyílása 3,5-4,5 mm kell, 
hogy legyen. Palánták szétültetésére az üresen maradt helyek 
kitöltésekor van szükség, amelyek jól láthatóak alig 10 nappal 
a kelés után. A tök nagyon érzékeny a szétültetésre és a földdel 
együtt kell átvinni, elkerülve a gyökérzet legkisebb sérülését is. 

A fajtaválasztással kapcsolatban ki kell emelni, hogy az újvi-
déki Mezőgazdasági és Konyhakertészeti Intézet két új olajtök-
fajtát tenyésztett ki. Ezek a héjatlan Olinka és a héjas Olivia. Az 
Olinka sajátos fajta, mivel lerövidült a szár két szárcsomó közti 
része, azaz félbokros a növény, ami területegységenként na-
gyobb számú növény termesztését teszi lehetővé, ezáltal na-
gyobb a hozama is. A fajta másik nagyon fontos tulajdonsága, 
hogy növényenként 2, 3, sőt 4 termést is hoz, ami tovább növeli 
a hozamokat. Az Olivija és Olinka olajtök-fajtákat a magas hoza-
mok (40-50 t/ha) és szárazmag-termés (600-800 kg/ha) jellemzi, 
emellett magas a tökmag olajtartalma is (45-47%).

A termesztés során nagyon fontos a sorköz megmunkálása 
amint kialakulnak a sorok és ezt a munkát az intenzív szárfej-
lődés fázisáig folyamatosan kell végezni. A gyomtalanítást és a 
ritkítást kézi kapálással végezzük a fokozott gyomosodás idősza-
kában. A kapálás alkalmat nyújt a beteg növények eltávolítására 
is, amelyeket a föld végében feltétlenül meg kell semmisíteni. 

Az olajtököt általában nem fenyegetik betegségek illetve 
kártevők. A vegyszeres gyomirtás vagy a különböző betegségek 
illetve kártevők elleni vegyszeres védekezés általában szükségte-
len, ha pedig a magot gyógyászati célokra termelik, akkor egye-
nesen tilos vegyszereket használni.

Ha mégis szükség mutatkozik a vegyszeres gyomirtásra, ak-
kor azt a következő szerek kombinálásával lehet végezni: Dev-
rinol, Devrinol + Cotofor, Treflan, Cotoran, Cotofor, Cotofor + 
Dual, Dual + Afalon és hasonlók, mégpedig a gyártók által java-
solt mennyiségben.

A növények földalatti részeire a drótférgek és a cserebogár-
lárvák a tökmag csírázásakor és kelésekor jelentik a legnagyobb 
veszélyt. A kártevők megszámlálásához tavasszal el kell végezni 
a talaj vizsgálatát próbalyukak ásásával. Ha szükséges, az egész 
területet vagy – vetéskor – csak az egyes sorokat kell vegyszerek-
kel kezelni, mint például a Galation, a Volatin, stb. 

A tök leggyakoribb betegségei a lisztharmat, a peronoszpó-
ra, a fuzáriumos hervadás, a termés rothadása illetve némely 
vírusos megbetegedés. Megelőzésként a vegyszerrel kezelt mag 
vetését, a megfertőzött növények eltávolítását és megsemmisí-
tését javasoljuk a vetésforgó tiszteletben tartása mellett. 

Az olajtök érését a kabak kocsányának barnulása, illetve a 
szár és a levelek leszáradása jelzi. Az érés során a héjatlan Olin-
ka kabakjai citromsárga színt kapnak sötét narancssárgás-zöldes 
színű csíkokkal, az Olivia kabakjai pedig egyszínűek, sötét na-
rancssárga színűek lesznek. 

Az érett szemek kemények és teltek. A betakarítás akkor 
kezdhető, ha beért a kabakok 80-85%-a. Betakarításkor és szál-
lításkor vigyázni kell, hogy a kabakok ne sérüljenek meg, mert 
különben gyorsan rothadásnak indulnak. 

A betakarítást és a kimagozast kézzel és géppel is lehet vé-
gezni. A magvazó kombájn elválasztja a magot a korábban össze-
roppantott termés húsától. A géppel kinyert magokat azonnal 
meg kell mosni és eltávolítani róluk a bélanyag- és héjmarad-
ványokat. A biológiailag értékes készítményekhez minél tisztább 
és minél jobb minőségű magokra van szükség, ezt pedig kézi 
kinyeréssel lehet elérni. A magokat ezután szárítóban vagy na-
pon szárítják. A szárítóban a levegőáram hőmérséklete nem ha-
ladhatja meg a 40 °C-ot. Természetes úton történő szárításnál a 
szárítás kezdetén a nedves magréteg vastagsága nem haladhatja 
meg a 2-3 centimétert. A szárítást addig kell végezni, míg a mag 
nedvességtartalma 8-10 %-ra csökken. A túlzottan lassú illetve a 
túlságosan gyors szárítás a héjatlan magnál a vékony zöld mag-
hártya leválását eredményezi, amely így fehér csíkos színt kap, 

a héjas tökmag pedig könnyen penészessé válik. A száraz mag 
mind vastagabb rétegben szárítható, a szellőztetés végett időn-
ként meg kell keverni. A magot végleges zsákolása előtt szelelés-
sel meg kell tisztítani.

Az olajtök átlagos száraz szemtermése hektáronként álta-
lában 400-700 kg, a hústermés tömege pedig 50-70 tonna kö-
zött alakul hektáronként. Az olajtök húsát szerves trágyaként 
be lehet szántani, de frissen takarmányként is felhasználható. 
Az egészséges, sértetlen kabakok viszonylag hosszú ideig tá-
rolhatók, a magot pedig olyan intenzitással nyerik ki, amilyen 
ütemben takarmányként fogy a növény húsa. Ha a magvakat 
egyszerre nyerjük ki, a növény húsát gyorsan fel kell használni, 
mert mindössze 24 óra múlva rothadásnak indul. A kabak húsát, 
amely akár 90%-os nedvességtartalmú is lehet, száraz kukorica- 
szárral együtt silózható, mégpedig 1 rész tökhús 5 rész kukorica-
szár arányban. 

Damir Varga, okl. mérnök

/Helyreigazítás. Az olajtökről szóló cikkünk első részének utolsó be-
kezdésébe egy értelemzavaró hiba csúszott az optimális vetési idő leírá-
sánál. Az eredeti mondat így szólt: „Az olajtök optimális vetésideje szept-
ember április végétől május közepéig tart, amikor a talaj hőmérséklete 
a vetési mélységben tartósan meghaladja a 12 ˚C-ot. A mondat helyesen 
így hangzik: „Az olajtök optimális vetésideje április végétől május köze-
péig tart, amikor a talaj hőmérséklete a vetési mélységben tartósan meg-
haladja a 12 ˚C-ot.“ Olvasóink és a szerző elnézését kérjük./
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Viccözön
János bácsi ittasan támolyog be a körzeti orvoshoz. A doki a fejét 
csóválja:
- Ejnye, János bátyám, azt ígérte, hogy januártól más ember lesz 
magából!
- Lett is, de hát az is iszik.....
- Az én anyósom olyan, mint egy jó pohár sör!
- Miért, olyan finom?
- Nem. Jéghideg, és mikor elém kerül, habzik a szája.

***
A főnök odahajol titkárnője füléhez, és súgva kérdezi:
- Mondja Gizike, van valami programja ma estére?
- Nincs, főnök úr - mondja elpirulva Gizike.
- Jó, akkor feküdjön le korán, mert már nagyon unom, hogy minden 
reggel elkésik!

***
Egy vállalat vezetője egy nap új alkalmazottat vesz fel.
- Mi a neve? - kérdezi a jelentkezőtől.
- István - válaszol a férfi.
 A főnök arca elborul:
- Nézze, nem tudom, eddig milyen helyen dolgozott, de nálunk senkit 
nem szólítanak a keresztnevén. 
Ez csak fölösleges bizalmaskodáshoz vezetne, ami tudvalevőleg a 
tekintély rombolását eredményezi. Alkalmazottaimat kizárólag a 
vezetéknevükön szólítom - Kovács, Kiss, Varga - csak a vezetéknév, 
érti, ugye? Magának én Nagy igazgató úr vagyok. Semmi haverkodás, 
és akkor minden rendben lesz. 
Akkor kezdjük még egyszer. Mi a teljes neve?
A jelentkező sóhajt, majd kiböki:
- Drágám. A nevem Drágám István.
- Rendben István, akkor beszéljünk a fizetéséről...

***
A tyúk és a tojás ül a pszichológiai rendelő várójában. Nyílik az ajtó, 
kijön az asszisztens, rájuk néz, majd megszólal:
- Melyikük volt előbb?
Mire azok ketten:
- Na, elmész te a jó francba...

***
Ha valaki azt hiszi, attól lesz jó keresztény, hogy sok időt tölt a 
templomban, ezzel az erővel akár abban is hihetne, hogy ha eleget ül a 
garázsban, autóvá változik.

***
- Miért nem képesek a nők focizni?
- Mert 11 nő képtelen ugyanabban a ruhában egymás mellett lenni...

***
Minden reggel, amikor felébredek, azonnal tornázni kezdek. Azt 
mondom magamnak:
- Rajta! Fel, le! Fel, le!
Két perc gyötrelem után azt mondom magamnak:
- Jól van! Most próbáld ugyanezt a másik szemhéjaddal is!

***
Az amerikai és a japán sétálnak az erdőben. Egyszer csak rohan felé-
jük egy oroszlán. Az amerikai elkezd futni, és döbbenten látja, hogy a 
japán elővesz egy futócipőt.
- Mit csinálsz, te szerencsétlen? Az oroszlán elől nem tudsz elfutni!!
- Nem baj. Nekem az is elég, ha téged lehagylak!

HOROSZKÓP JÚNIUSRA
IKREK hava

„Ikrek a tó sima felszíne fölött cikázó, a víztükröt szárnyával meg-megérintő 
szitakötő. Ő a világra kíváncsi, mert önmagát szeretné megismerni. Ikrek a fák 
levelét borzoló nyári szél, Ikrek a felhők játéka egy napos délután.“ / Rákos Péter/

KOS: Ez a hét kedvező lesz szerelmi téren. Most a legjobb idő arra, hogy új kapcsolato-
kat alakíts ki! Fel kell venned a tempót szerelmi céljaid megvalósításához. Venned kell 
a bátorságot, és belevágnod valami újba. Rájöhetsz arra is, hogy néhány munkatársad 
jobban kedveled, mint ezt a szimpla munkatársi kapcsolat indokolná.
BIKA: Szépen, lassan megvalósíthatod az elképzeléseidet, feszültségek csak a hónap 
végén várhatók. Sokat foglalkozol családoddal, de nem érdemes mindig ugyanazt a 
hibát felhánytorgatni, ez csak sértődéshez vezet. Inkább tapintatosan keress megol-
dást a problémákra. Szakmai céljaid nagyobb lendülettel és kreativitással tudod elérni 
ebben a hónapban.
IKREK: Szép Születésnapot! A bolygóállások sok erőt és energiát adnak neked. Hasz-
náld ki, hogy sok külső segítséget kaphatsz a fizikai és a szellemi fejlődéshez. A most 
következő időszakban barátaid és támogatóid játszanak főszerepet az életedben. Ren-
geteg új emberrel ismerkedhetsz meg, akik szerencsét és változást hozhatnak számod-
ra.
RÁK: Sok lehet a konfliktus mostanában, szerencsére, érzékenységed miatt téged ál-
talában kihagynak a nagyobb csetepatékból. Gyors döntéseket kell hoznod valamiben, 
amit nehezen teszel meg, főleg, ha vezető beosztásban dolgozol. Általában érdemes 
kerülnöd a feszült helyzeteket és azokat az embereket, akik sürgetnek téged.
OROSZLÁN: Nagyon pörögsz mostanában, akkor érzed jól magad, ha nagy nyüzsgés-
ben lehet részed. Nagy vágyat érezhetsz arra is, hogy utazgass, valamilyen napsütötte 
helyre. Szívesen teszel eleget baráti meghívásoknak, vagy te hívod meg őket. Te aztán 
nemcsak ábrándozol, hanem teszel is valamit a vágyaid megvalósításáért.
SZŰZ: Ha jól meggondolod, lehet, hogy te is belátod, hogy ideje lassítani egy kicsit. Ne 
siess el semmit, amiben nem vagy biztos, végy inkább egy mély lélegzetet és gondold 
újra a következő hetekben, hogy mi lenne számodra a legjobb megoldás. Vedd figye-
lembe azt, hogy a szerencsédre is támaszkodhatsz, annak érdekében, hogy kiaknáz-
hasd lehetőségeidet.
MÉRLEG: Ha reális terveid vannak, akkor bátran vágj bele a megvalósításba, mert a 
sors támogatja azokat. Sokat haladhatsz a már megkezdett dolgokban is, csak légy 
kitartó. Jó alkalom ez arra is, hogy valamin változtass, legyen az akár a munka, akár 
a magánélet. Arra azonban vigyázz, hogy csak a valóban reális terveidet vidd véghez.
SKORPIÓ: Nehéz téged befolyásolni a munkádban, de mégis van valaki, aki hatással 
tud lenni rád. Most jól teszed, ha hallgatsz az illetőre. Valami felzaklató történhet veled 
a közeljövőben, talán a szerelmi életedben történhet valami változás. Nem kell persze 
feltétlenül rosszra gondolni, mert úgy tűnik, a változás, habár felkavaró, pozitív lesz.
NYILAS: Változtatáson töröd a fejed. Legyél nagyon körültekintő, mert e hónap fo-
lyamán könnyen elhamarkodottan dönthetsz egy fontos ügyben. Változtatás iránti 
igényed jogos, de ez közvetlen környezeteddel konfliktusba sodorhat. A Jupiter segít-
ségére számíthatsz, elsietett döntés esetén is kihúz a bajból. A közlekedésben legyél 
óvatosabb.
BAK: A tavaszi napsugárral a készség is fellobbant a szívedben. Rengeteg a tennivalód, 
és ehhez most a kellő erő is megvan benned. Ne halogasd hát, kápráztasd el a mun-
katársaidat bátor ötleteddel, merész újításaiddal. Próbálj meg a középpontba kerülni. 
Ha új szerelmet keresel, akkor ebben a hónapban van esélyed rá, hogy meg is találd.
VÍZÖNTŐ: Fontos lesz a szerelem, lehet, hogy több partner is megjelenik a láthatáron. 
Szívesen ismerkedsz, vagy meglévő kapcsolatod teszed érdekesebbé. Amennyiben 
munkád nem különösebben érdekes, a társasági élet pótolja ezt a hiányt. Feldobhat az 
is ha megpróbálod a hivatásbeli teendőket vagy munkahelyi környezeted érdekesebbé 
tenni.
HALAK: Keményen kell hajtanod, most mégis, pihenésre, meditációra lehet szükséged. 
Ha teendőid hajtanak, akkor is időt kell adnod magadnak azért, hogy úgy érezhesd, 
tele vagy energiával, a régi fényében tündökölsz. A szerelemben is szinte szárnyakat 
kapsz, valósággal elbájolod kedvesed. Figyelmes és odaadó vagy mindenkivel, és ezzel 
boldoggá teszed környezeted.

Braun Mária


