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Ingyenes példány

A SZABADKAI PIACOK A 
CELJEI VÁSÁRON

Szeptember 11-e és 17-e között rendezték meg a 46. 
celjei Nemzetközi Gazdasági Vásárt, amelyen 34 or-
szág 1600 kiállítója vett részt, köztük a Szabadkai Pia-
cok Kommunális Közvállalat is. Erről a rendezvényről 
számol be a Közlöny olvasóinak Bodrogi Béla.

- A Tartományi Gazdasági Kamara illetve a Tar-
tományi Gazdasági Titkárság szervezésében vettek 

részt a vajdasági vállalatok 
ezen a jelentős rendezvényen, 
amely méreteiben az Újvidéki 
Mezőgazdasági Vásár illetve 
a szabadkai Nemzetközi és 
Regionális Gazdasági Vásár 
között foglal helyet. Szept-
ember 13-án rendezték meg 
a Vajdaság napját, amelyen 
jelen volt Miroslav Vasin gaz-
dasági, foglalkoztatás-ügyi és 
a nemek egyenjogúságával 
foglalkozó tartományi titkár 

és alkalmunk volt találkozni Radovan Žerjav szlovén 
gazdasági miniszterrel is. Tartalmas megbeszéléseket 
folytattunk, amelyekbe bekapcsolódtak a belgrádi és 
az újvidéki vásárok igazgatói is. Alkalmam nyílt meg-
beszéléseket folytatni a celjei Vásár Kft. igazgatójával, 
Breda Obrez Preskarral, akivel a vásárszervezésről, a 
gazdasági társaság működéséről, a kapcsolatok fej-
lesztéséről cseréltünk véleményt. Számunkra min-
denképpen érdekes az, hogy a vásárt egy mindössze 
8 alkalmazottat foglalkoztató kft. szervezi, a többi 
munkát, szolgáltatást pedig külső cégek végzik szer-
ződéses alapon. Maga a vásár lebonyolítása is érde-
kes, hiszen csupán 3 állandó, szilárd anyagból épült 
vásárcsarnokkal rendelkeznek, a többi pedig mon-
tázs-sátor, amelyeket a szükséges számban építenek 
meg a vásár idejére. Ezek természetesen nagyobb 
méretűek, egy-egy sátorban 10-12 kiállító kaphat he-
lyet, ágazatonkénti csoportosításban (építőanyag, szi-

getelőanyag, fűtéstechnológia, kézi szerszámok, stb.). 
Ami számunkra különösen érdekes volt (s ez látható a 
fényképről is), hogy a vásáron nem a nálunk előnyben 
részesített hagyományos standokat alakítottak ki, ha-
nem a szellős, nyitott standok a menők.

- A magam részéről mindenképpen hasznosnak 
ítéltem meg a vásáron való részvételt, hiszen lehető-
ségem nyílt megbeszéléseket folytatni a szabadkai és 
a celjei vásárok együttműködéséről. Mivel mindkét 
ország, Szerbia és Szlovénia is érdekelt a gazdasági 
kapcsolatok fejlesztésében, egymás adottságainak, 
kínálatának jobb megismerésében pedig továbbra is 
a vásárok jelentik az egyik legfontosabb lehetőséget. 
Épp ezért megbeszéléseket folytattunk arról, hogy a 
két vásár miként segítheti az adott térség gazdaságá-
nak a bemutatkozását a másik országban. Megálla-
podtunk abban, hogy segítjük egymást, megszervezni 
a vállalatok bemutatkozását, de hogy ez milyen ered-
ményekkel fog járni, az nagyban függ majd a gazda-
sági helyzet alakulásától is. Úgy vélem, hogy jelenleg 
Szerbia Szlovénia számára kaput nyithat a harmadik 
országok piacaira, amit nyilvánvalóan a szlovén cégek 
szeretnének felhasználni, de ehhez mindenképpen 
szorosabbra kell fűzni a gazdasági kapcsolatokat.

Részlet a celjei vásárról

OKTÓBER  26-ÁN  ZÖLDSÉGVÁSÁR  A MIRKO  BOGOVIĆ  UTCAI  NAGYBANI  PIACON!
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Ajvár 300-400 din/kg
Bab 220-450 din/kg
Brokkoli 60-100 din/db
Burgonya 30-50 din/kg
Cékla 40-60 din/kg
Csicsóka 60-80 din/kg
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fekete retek 50-60 din/kg
Fokhagyma 150-250 din/kg
Gyömbér 400 din/kg
Hónapos retek 30-50 din/csomó
Jégcsap retek 50-80 din/db
Kapor 40-50 din/csomó
Káposzta - reszelt 30-40 din/kg
Káposzta 20-40 din/kg
Karalábé 20-50 din/db
Karfiol 40-50 din/kg
Kelkáposzta 100-150 din/db
Koktélparadicsom 200 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lilahagyma 60-80 din/kg
Mángold 30-60 din/csomó 
Padlizsán 60-70 din/kg
Paprika 5-30 din/db
Paprika 80-150 din/kg
Paradicsom 80-150 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Paraj 150-200 din/kg
Petrezselyem 150 din/kg
Petrezselyem 30-80 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs.
Póréhagyma 30-50 din/db
Sárgarépa 25-50 din/csomó
Sárgarépa 50-60 din/kg
Savanyú cékla 120-260 din/kg
Savanyú káposzta 80-150 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sült paprika 350 din/kg
Sütőtök - reszelt 80-100 din/kg

Sütőtök 50-60 din/kg
Tök 80-150 din/kg
Uborka 100-150 din/kg 
Vöröshagyma 40-60 din/kg
Zeller 30-60 din/db
Zöldbab 100-150 din/kg
Gyümölcs
Alma 20-100 din/kg
Birsalma 50-100 din/kg
Füge - friss 300 din/kg
Körte 60-120 din/kg
Szőlő 60-200 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Banán 110-130 din/kg
Citrom 120 din/kg
Grapefruit 150 din/kg  
Kivi 150 din/kg
Mandarin 110-120 din/kg
Narancs 180 din/kg
Tejtermékek 
Házi túró 280-350 din/kg
Kecsketúró 600-800 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 420-750 din/kg 
Tejföl 200-300 din/l 
Tejszín 350-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak  (tejszínsajt)  

900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 100-150 din/kg 
Csirkecomb 330-360 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 320-380 din/kg 
Csirkemell 420-430 din/kg 
Csirkemell cs/n. 520-530 din/kg 
Csirkeszárny 285-400 din/kg 
Csirkezúza 300 din/kg
Gyöngytyúk 700 din/kg

Kacsahús 450-500 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg
Kakashús 350-400 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-600 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 800 din/kg
Pulykanyak 210-290 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-165 din/kg
Amur 320-350 din/kg 
Busa 260-310 din/kg
Cápaharcsa –  filé /mélyh./ 

 295-400 din/kg
Dévérkeszeg 220 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Hekk 360-400 din/kg
Hekk filé 440 din/kg 
Kalmárhal 370-400 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Süllő 750 din/kg
Törpeharcsa 450 din/kg
Vegyes áru 
Áfonya - aszalt 1600 din/kg
Aszalt meggy 1200 din/kg
Aszalt sárgabarack 550-600 din/kg
Aszalt szilva 200-400 din/kg
Brazíliai dió 1300-1500 din/kg
Dióbél 800-1000 din/kg
Földimogyoró 450-500 din/kg 
Füge 500-600 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 180-800 din/kg
Indiai dió 1100-1500 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1100-1200 din/kg 
Mazsola 450-600 din/kg 

Méz 450-650 din/kg 
Mogyoróbél 1000-1200 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Tojás 6-13 din/db
Torta 60-100 din/szelet
Tökmag 600-800 din/kg 
Vörös áfonya 800-900 din/kg
Háziszappan 120 din/db
Virágok
Árvácska 40-50 din/db 
Cserepes krizantém 80-400 din/db
Cserepes virág 30-400 dinár
Gerbera 50-100 din/szál
Kála 200-250 din/szál
Krizantém 80-100 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 50-150 din/szál
Rózsa 50-150 din/szál
Szegfű 40-50 din/szál
Vegyes csokor 100 dinártól
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 100-110 din/kg
Fénymag 120-130 din/kg
Hajdina 130-180 din/kg
Hereszéna 150-300 din/bála
Kendermag 260-270 din/kg
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 16-20 din/kg
Kukoricadara 25-30 din/kg
Napraforgó 35-45 din/kg
Olajrepce 60 din/kg
Proteincirok 40-55 din/kg
Rozsbúza 25 din/kg
Szalma 120-150 din/bála
Szója 80 din/kg
Zab 30-35 din/kg

/Okt. 20-i árak/
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Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100

Virágárusítás 
a piacokon

A Szabadkai Piacok KKV vezetősége úgy dön-
tött, hogy az idén október 30-a és november 2-a 
között meghosszabbítja a Virágpiac munkaidejét, 
illetve a többi piacon is lehetővé teszi a virágáru-
sítást a piacok hivatalos munkaidejének befejezte 
után, hogy mindenki megvásárolhassa a virágo-
kat mindenszentekre illetve a halottak napjára. A 
virágárusok egészen sötétedésig dolgozhatnak, 
azzal, hogy egyes helyeken a helypénzszedők 
utasításaival összhangban a virágárusokat átcso-
portosítják, hogy el lehessen végezni a piacterek 
takarítását.

Az önkormányzat rendeletével összhangban 
kijelölték azokat a közterületeket is, amelyeken 
idényjellegű termékek, termények árusíthatók, s 
ez vonatkozik a virágokra is. 

Akik tehát a közterületeken szeretnének virá-
got árusítani, azok Janó Alekszándártól, a piacok 
koordinátorától kaphatnak részletesebb felvilá-
gosítást a: 024-555-013-as telefonon.

A SZABADKAI PIACOK KKV 
 WINTER FEST – SZABADKA 2013

elnevezéssel karácsonyi és újévi VÁSÁRT szervez
2013. 12. 05-e és 2014. 01. 14-e között

Szabadka főterén
 

A Winter Fest elnevezésű téli vásáron a kézmű-
vesek, népművészek és iparművészek, magánvállal-
kozók meghívásos alapon vehetnek részt. Az eddigi 
szabadkai rendezvényeken sikerrel bemutatkozott 
iparosok, magánvállalkozók, kereskedők olyan termé-
kekkel mutatkozhatnak be, amelyek tükrözik a régi 
hagyományokat és szokásokat, de kielégítik a mai 
igényeket és illeszkednek a karácsonyi ünnepkörhöz, 
továbbá ritkaságszámba menő, illetve kihalóban lévő 
szakmák termékeit árusíthatják majd a téli vásáron.

A Szervező bizottság és a jelentkezéseket elbíráló 
bizottság döntésével összhangban a résztvevő meste-
rek, iparosok, vállalkozók a vásári részvételért térítést 
kötelesek fizetni a szervező hatályos árjegyzékével 
összhangban.

Információ: www.supijace.co.rs
Telefon: 024/ 555-013

Kapcsolati személyek: Samu Teréz és  
Karlo Rumenjaković

winterfest logo copy.pdf   1   10/22/2013   7:25:11 AM
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A KKV ÚJ NYUGDÍJASA
Fodor Mátyás, a Szabadkai Piacok KKV kereskedelmi és 

pénzügyi részlegének eddigi vezetője szeptember 17-ével, 40 év 
és 5 hónapnyi szolgálati idővel nyugdíjba vonult. Ebből az alka-
lomból készült a következő beszélgetés.

- A szolgálati időm java részét, 27 évet a Zorka Vegyi Művekben 
töltöttem el. Ez akkoriban Szabadka egyik legnagyobb és leg-
erősebb vállalata volt, amelyben közel 2500-an dolgoztak. Egy 
jó hangulatú vállalat volt, de sajnos  mindaz, ami a kilencvenes 
években az akkori országunkban és országunkkal történt, kiha-
tott a Zorkára is. Az ott eltöltött utolsó néhány esztendő igen 
nehéz volt, de mégis csak nagyon nehezen szántam rá magam, 
hogy más munkát keressek. Amikor eljöttem a vállalatból, az 
építészeti részleg munkavezetője voltam. Kicsit kapóra jött, 
hogy 2000. szeptember 26-án Szabadka község megalapította a 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalatot, amely hivatalo-
san 2001. január 1-jével kezdte meg hivatalosan is a működését 
és attól kezdve voltam munkaviszonyban ebben a közvállalat-
ban. Az alapító igazgató, Bodrogi Béla kért meg, hogy vállaljak 
megbízatást az alakulóban levő vállalatban, vegyek részt az új 
alkalmazottak felkészítésében, a vállalat-szerkezet kialakításá-
ban, tehát tulajdonképpen 2000 végén már részt vettem a köz-
vállalat életében.

- Számomra ez egy teljesen új feladatkört jelentett. Négy 
csoportra osztottam a teendőket: a vásárlók és az árusítási fel-
tételek, a bérlőkkel való kapcsolat, a közvállalat és az alapító 
viszonya valamint a közvállalaton belüli viszonyok, munka-
szervezés, stb. Ez utóbbival kapcsolatban szeretném elmonda-
ni, hogy ez alatt a 13 év alatt a munkatársaimmal nagyon közeli 
kapcsolatot sikerült kialakítanom és szinte családtagnak érzem 
őket. Számomra ők nagyon fontosak voltak, hiszen egy vállalat 
sem működhet tervek nélkül, a cég pedig akkor lehet eredmé-
nyes, ha megvalósítja mind a rövid-, mind a közép-, mind pedig 
a hosszú távú terveket. Mi ezt minden évben megvalósítottuk, 
a közvállalat fennállása alatt soha nem volt veszteséges, márpe-
dig ezt egy jól összekovácsolódott munkaközösség nélkül nem 
lehetett volna elérni.

- Nagyon fontos volt számomra a bérlőkkel, az árusokkal 
való viszony. Az elképzelések, a tervek megvalósítása nem 
ment mindig zökkenőmentesen, adódtak nézeteltérések, voltak 

komoly vitáink, de nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy 
munkám során mindig az a cél vezérelt: minél jobban felsze-
relt, rendezett piacokat biztosítsunk az értékesítéshez, ahova 
szívesen jönnek a vásárlók, amelyek megfelelnek a törvényes 
előírásoknak. Még ha csak 13 évet tekintek is át, egy rendkívül 
gazdag, munkával eltöltött periódusról beszélhetek. És hogy 
mit értünk el, elég, ha csak a kezdeteket említem. A rendsze-
res piaci vásárlók bizonyára emlékeznek még arra, hogy 2001 
januárjában a piacon szabadtéri tüzeket gyújtottak, a tető alá 
beszorult a füst, a vásárlók alig várták, hogy kiszabaduljanak a 
piacról. Mások – amíg árultak – megfőzték az asztalon az azna-
pi ebédet, vacsorát és bizony nem kevesen voltak, akik hálószo-
bának, de még mosdónak is használták a piacokat és környé-
küket, ami miatt a kezdetek kezdetén rengeteg panasz érkezett 
hozzánk, lakóktól, vásárlóktól, az alapítótól egyaránt. Nagyon 
rövid idő alatt sikerült felszámolnunk ezeket az áldatlan álla-
potokat, s ugyanez volt a helyzet a különböző (összesen 11) kül-
területi piacon, mint amilyenek működtek az Elektrovojvodi-
nával szemben, vagy a Majsai úton illetve más közterületeken. 
Sok gondunk volt a korábban megépült Zöldike piacon is a Har-
cosok sorakozója lakótelepen, amelyet egyszerűen nem akartak 
használni az árusok. Erre elment a közvállalat első három-négy 
éve. Ezt követően folyamatosan javítottuk az árusítási körül-
ményeket szinte minden piacon, megszüntettük a beázásokat, 
a huzatot, a nagy meleget. Arról nem is beszélve, hogy amikor 
az alapító kommunális tevékenységgé nyilvánította a piaci tevé-
kenységet és megalapította a közvállalatot, kötelezettséget vál-
lalt arra, hogy az átvett piacok értékét kifizeti a Tržnica Kft-nek. 
Jelentős összegről volt szó, de hogy mielőbb rendeződjön a hely-
zet, úgy döntöttünk, hogy átvállaljuk ezt a kötelezettséget és 
önerőből kifizettük ezt a „tartozást”. Tehát, mindent összegez-
ve, elégedettek lehetünk, elégedett lehetek ezzel a 13 éves leltár-
ral, hiszen amit elértünk, önerőből értük el. Rengeteg munkát 
fektettünk be, hiszen azt sem szabad elfelejtenünk, hogy hosszú 
ideje létszámstop van érvényben a közvállalatokban, mi pedig 
ma is 25-en dolgozunk, mint 10 évvel ezelőtt. Pedig azóta ma-
gunkra vállaltuk a Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár 
megszervezését, amely a térség egyik meghatározó gazdasági 
rendezvényévé nőtte ki magát, és most már mi szervezzük a 
Karácsonyi Vásárt, amely több, mint egy hónapig tart s olyan 
színvonalat sikerült elérnünk, amely önmagáért beszél. 

- És milyeneke Fodor Mátyás nyugdíjas tervei?        
- Erre a kérdésre igazából még nem tudok válaszolni, hi-

szen annyira új még számomra a nyugdíjas élet. Arra számítok, 
hogy majd több lesz az időm, több időt tudok a családomnak, 
az ismerősöknek, rokonoknak szentelni, de a tapasztalt nyug-
díjasoktól hallom, hogy kevesebb idejük van, mint amikor dol-
goztak. Most egyelőre azt kell megszoknom, hogy nem kell ko-
rán reggel kelnem, hogy nem kell munkába indulnom, hogy a 
hétvégeken sem kell a telefonra figyelnem, hogy mikor hívnak, 
mert valamilyen gond merült fel a piacon. Szokatlan még ez a 
tudat, de majd igyekszem valamilyen hasznos elfoglaltságot ta-
lálnom magamnak. Végül engedje meg, hogy a Közlöny útján 
mondjak köszönetet az együttműködésért, a hasznosan eltöl-
tött évekért a Szabadkai Piacok KKV vezetőségének, minden 
munkatársának, valamint a bérlőknek, árusoknak és azoknak 
a vásárlóknak, akik építő jellegű kritikával igyekeztek jobbá, 
eredményesebbé tenni a munkánkat.
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A korszerű burgonyatermesztésről
A burgonya (Solanum tuberosum L.) nagy jelentősé-

gű növény, hiszen könnyen alkalmazkodik a legkülön-
bözőbb talaj- és éghajlati viszonyokhoz, nagy a termő-
képessége és a gumó tápértéke, felhasználhatósága is, 
hiszen az étkezésben, a feldolgozásban, sőt még az ipari 
alkoholgyártásban is felhasználható. A burgonyát a Vaj-
daságban 10-15.000 hektáron termesztik, az átlaghozam 
pedig 15-20 t/ha. Korszerű talajműveléssel ezek a hoza-
mok jelentősen megnövelhetőek lehetnének.

A burgonya gazdag, jó szerkezetű és kellően napfé-
nyes területeket igényel. Kerülni kell a vizes területeket, 
a termesztésére pedig a legjobb a kissé savas illetve sem-
leges talaj. A burgonya sikeres csírázásához és keléséhez 
a biológiai minimum a 7-10 ˚C-os talajhőmérséklet. 
A burgonya számára a legjobb elővetemény a borsó, a 
szója és az őszi gabona. A korszerű termelési elvek sze-
rint nem ajánlott a burgonyát hosszabb ideig monokul-
túrában termeszteni, és ne ültessünk burgonyát paprika, 
paradicsom és dohány után. 

Az alapművelést kötelezően ősszel kell elvégezn, a 
stabil, jó minőségű, nagy hozam eléréséhez pedig a ta-
lajelemzés alapján kell felhasználni istállótrágyát és 
műtrágyát is. A vegetáció ideje alatt a talaj tápanyag-tar-
talmától függően a fejtrágyázásra ásványi és levéltrágya 
használható. A burgonya ültetése előtti talajművelésnek 
jó minőségűnek kell lennie, hogy a burgonya ültetésekor 
vagy közvetlenül az ültetés után szabályos, trapéz alakú 
bakhátat alakítsunk ki, ami a burgonyatermesztésben az 
egyik legfontosabb művelet. 

A krumpli ültetési ideje nagyban befolyásolja a ho-
zamot és a minőséget. A gumó alatti és feletti földnek 
porhanyósnak kell lennie, Vajdaságban pedig az ültetést 
10-15 nappal korábban kellene elvégezni. A burgonyater-
mesztés előmozdításához lehetséges a gumók darabolása 
illetve előhajtatása. Az optimális gumósűrűség a fajtától 
illetve a termelési céloktól fögg. A kelést követő talajmű-
veléssel kialakul a földfelszín megfelelő szerkezete, me-
chanikusan megtörténik a gyomirtás és szabályozzuk a 
talaj levegő- és vízháztartását.

 A vegetációs idő alatt a Vajdaságban 460-480 milli-
méternyi vvizet (csapadék + öntözés), illetve ha korán 
szedjük fel az újburgonyát, akkor ez a mennyiség 260-280 
mm.  Ez azt jelenti, hogy száraz tavasz esetén 1-2, a vege-
táció második részében pedig legalább 2-3 öntözést kell 
biztosítanunk.   A gumók intenzív fejlődése idején a bur-
gonya a mezei földek vízkapacitásának legalább 70-80 
százalékát igényli. A burgonya öntözési szabályai négy-
zetméterenként 15-25 liter vizet írnak elő, míg a kelés és 
a fejlődés korai szakaszában ez lehet kevesebb is. A bur-
gonya kritikus szakaszai illetve legvízigényesebb perió-
dusai: a keléstől a sorok kialakulásáig, a gumók kialaku-
lásakor illetve a gumók feltöltődésekor. A Vajdaságban a 
burgonya legmegfelelőbb öntözési módja a mesterséges 
esőztetés. Ha nem megfelelő az öntözés, illetve váltakoz-
nak a száraz és az esős időszakok, a burgonya fejlődése 

szabálytalan alakú és kinövésekkel teli gumókat eredmé-
nyez. A tól sok nedvesség is kedvezőtlenül befolyásolja a 
hozamokat, megnövekszik a gumók nedvességtartalma, 
csökken a szárazanyag- és a keményítőtartalom, emellett 
pedig fokozódik a burgonya gombás megbetegedésének 
a veszélye. A korszerű és intenzív burgonyatermesztés-
hez egészséges, jó minőségű magburgonya szükséges, a 
burgonyaföldeken pedig gondot kell viselni a betegsé-
gek, a kártevők és a gyomok elleni védekezésről.

A vegetáció ideje alapján a burgonya felosztása a 
következő: nagyon korai (60-710 nap), korai (70-90 nap), 
közepesen korai (90-120 nap), közepesen kései (120-135), 
kései (135-150 nap) és nagyon kései (150 napnál is hosz-
szabb). 

A fogyasztásra alkalmas korai fajták:
Riviéra – magas hozamú nagyon korai fajta, fólia alatt 

és szántóföldön egyaránt termeszthető. Jó hozamokat ad 
a kelést követő 40 nap után. Rendszeresen védeni kell a 
peronoszpórától. A gumó ovális alakó, húsa és gumója 
világos sárga színű.

Tresor – korai fajta, halványsárga felbőrrel. Magas a 
hozama, nagy gumók.

Amarosa - korai fajta, attraktív pirosas-bordó felbőr-
rel, a gumók húsa pedig világos sárga. Magas hozamokat 
ad nagy gumókkal.

A fogyasztásra alkalmas közepesen korai fajták:
Almera – halványsárga, síma felbőrű fajta, nyújtott, 

nagy gumókkal. 
Arizona – sárga színű felbőrre és hússal. A gumók 

szabályos gömb alakúak és igen nagyok.
Zafira – sárga színű felbőrre és hússal, oválisan el-

nyújtott gumókkal.
Kondor – piros, elnyújtott gumókkal rendelkező fajta, 

a húsa világos sárga.
A fogyasztásra alkalmas közepesen kései fajták:
Aladin – nagyhozamú fajta, pirosas-bordós felbőrrel.
Rudolph – rendkívül nagy hozamot adó fajta, a felbőr 

pirosas színű, gumói egyenletesen nagyok.
Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
- Maga minden este részegen megy haza - korholja a falu plébánosa 
Józsi bácsit.
- Nem bántja a lelkiismerete?
- Az nem, csak a feleségem...

***
Egy férfi fürödni készül a tengerben a Nílus torkolatánál. Levetkőzik, 
de azért a biztonság kedvéért megkérdezi egy helyi bámészkodótól:
- Mondja, vannak itt cápák?
- Nincsenek - hangzik a válasz.
Emberünk már éppen beugrana, amikor a biztonság kedvéért újra 
megkérdezi:
- Ugye, egész biztosan nincsenek itt cápák?
- Persze, hogy nincsenek, hiszen azok is félnek a krokodiloktól!

***
- Irány a konyha! - vezényel az őrmester.
- Én nem mehetek, mert vírushordozó vagyok - mondja egy baka.
- Nem baj, azokat majd széthordja valaki más! 

***
- Ügyvéd úr, szeretnék végrendeletet írni, de sajnos nem tudom, ho-
gyan kell. Segítene megírni?
- Persze, hagyja csak rám az egészet!
- Nos, gondoltam, hogy Ön szeretné a legnagyobb részt, de én azért 
szeretném, ha a gyerekeim is kapnának egy részt az örökségből...

***
Két cserebogár beszélget télen a föld alatt:
- Te én már nagyon fázom!
- Nem baj, van nálam madzag.
- Az meg mire jó?
- Hogy kihúzzuk vele a telet.

***
Egy katonai teherautó elakad a sárban. Egy perccel rá megjelenik egy 
tiszti terepjáró négy tiszttel. A tisztek kitolják a teherautót a sárból, 
majd az egyik megkérdezi a sofőrt:
- Mit szállít maga?
- Ezredes úrnak jelentem, harminchat újoncot.

***
A súlyos anyagi helyzetben levő múzeumot sorban hagyják el az alkal-
mazottak. Az egyik új teremőr első munkanapja után jelentést tesz az 
igazgatónak:
- Direktor úr, igazán elégedett lehet velem. Ma sikerült eladnom egy 
Chagallt meg egy Rembrandtot.

***
Felirat a szigorú főnökről hírhedt iroda ajtaján:
„Szereti a repülést?
Szeret új emberekkel megismerkedni?
Szereti a szabadságot?
Mindez az Öné lehet, ha lazsáláson kapom!”

***
A részeg felszáll a buszra, és ledobja magát egy székre egy öregasszony 
mellett. Az öregasszony végigméri, majd rosszallóan megszólal:
- Fiam, te a legjobb úton haladsz a Pokolba!
A részeg felugrik:
- Affene, már megint rossz buszra szálltam??!! 

***
Egy férfi bemegy egy étterembe. Azt mondja:
- Ha adnak nekem 2 üveg bort ingyen, zongorázni fog magának a 
kutyám.
Adnak neki. Leülteti a kiskutyát a zongorához. Az játszik 5 percet, 
mire beront egy nagy kutya és kiviszi. Megkérdezi a pincér:
- Hát ez meg mi volt?
- Csak az anyja. Ő azt akarta, hogy orvos legyen belőle.

HOROSZKÓP NOVEMBERRE
A SKORPIÓ hava

 „Skorpió a mozdulatlanságban növekvő energia, a kifeszített húr feszültsége, s 
a mélyben moccanó ismeretlen erő. Skorpió az anyagon áthaladó sugárzás. Min-
den élőben a Skorpió életlángja lüktet. A Skorpió szítja az élet tüzét, a Teljes Éle-
tét, amelyben egyesül az Innen és a Túl, amelyben találkozik a Mély és a Magas, 
a Látható és a Rejtett, a Fény és a fényt elnyelő titokzatos Sötét.” /Rákos Péter/

KOS: Amennyiben nem teljesen érted, mi miért történik otthon vagy a munkádban, 
csukd be a szemed és gondolkodj. Figyelj és elemezz, hogy tisztább legyen a kép. Dol-
gozz ki új terveket a jövőre nézve, mert néhány kiváló lehetőség kerül majd az utadba, 
tartsd nyitva ezekre a szemedet. A legszerencsésebb események egy pénteki napon 
fognak bekövetkezni.
BIKA: Ne dőlj be a hamis ígéreteknek ebben a hónapban. Mielőtt döntéseket hoznál, 
kicsit mélyedj el egyedül a gondolataiban. Akkor tudsz jó megoldást találni, ha mér-
legre teszed a párod igényét, majd mindkettőtöknek megfelelően választasz a lehe-
tőségek közül. Minden lehetőséged adott, hogy ragyogj ebben a hónapban. Töltekezz 
belőle, amennyire csak tudsz.
IKREK: Ebben a hónapban a nagy szerencsebolygó kedvezően hat, így minden olyan 
tevékenységet érdemes elvégezni, amihez a lendület és a szerencse kell. Ilyenkor jó 
belekezdeni új dolgokba, akár egy régebbi ötletet is megvalósíthatsz most, sokáig ve-
led lesz a szerencse. A hónap végére egy kis feszültséggel kell számolnod, de ez inkább 
ösztönöz, mint gátol majd.
RÁK: Szerelmi életedben folyamatosan jelen lesz valami pezsgés, és bizsergés. Szak-
mai életedben való tevékenykedésed újító szándékaid uralják ezekben a hetekben, 
azonban a környezeted akadályokat emelhet megvalósulásra váró törekvéseid elé. Ne 
hagyd, hogy külső körülmények letérítsenek kiválasztott utadról, légy magabiztos és 
kitartó. A türelem rózsát terem.
OROSZLÁN: Alkalmazkodó képességed most a békafeneke alatt van. Furcsának, kicsit 
lelassultnak érzékelheted az életed, de ne aggódj, ez csak átmeneti pihenési lehetőség. 
A hónap közepe táján az érzékelt feszültség alábbhagy, és 20-a után egy igazi érzelmi 
katarzisban lesz részed. A lényeg, hogy fogadd nyitottan, és élvezd, inkább kényezte-
tésként éld meg, ne legyenek elvárásaid.
SZŰZ: Érzelmi kérdésekben az egész hónap a te igényeid szolgálja. Sugárzik belőled az 
életöröm. A hónap első felében az egyetlen dolog, ami kizökkenthet az éteri boldog-
ságból, a rád háruló munka túlzott mennyisége. A hónap második felében új emberek-
kel kötött ismeretségekkel számíthatsz. Az időszak nem komoly megbetegedésekkel, 
ellenben némi elhízással fenyegethet.
MÉRLEG: A szerelmi életben, eddig sosem ismert érzéseket élsz át, ami jelentősen 
megváltoztatja párkapcsolatod. Kinyílik a szíved, és vele együtt a világ is kitárul. A 
hónap olyan váratlan lehetőséget tartogat, melyet érdemes megragadni. Minden jól 
alakulhat, nemcsak a kedveseddel sikerül szót értened, hanem a családdal is. Ötleteid 
sziporkáznak, szellemileg és fizikailag pedig, fáradhatatlan vagy.
SKORPIÓ: Szép Születésnapot, kedves Skorpió! E hónap első napjaiban megfigyelhe-
tő konstellációk különösen az érzelmeidre lesznek erős hatással. Kicsit magányosnak 
érezheted magad. Sokat törődsz önmagaddal, akár annak az árán is, hogy baráti vagy 
rokoni kapcsolataidat kissé elhanyagolod. Pénzügyeket illetően igen szerencsés vagy.
NYILAS: Sok lehet az újdonság az életedben, talán túlságosan is dúskálsz a szerencsés 
lehetőségekben. Szívesen álmodozol, de a megvalósításhoz már több realitásérzék 
szükséges. Lehetőség nyílik az önvizsgálatra, az eddig elért eredmények értékelésé-
re, legyen szó munkahelyi sikerekről vagy párkapcsolatról. Csak azon változtass, amire 
végképp nincs szükség.
BAK: Egy csoportos tevékenység hatására spirituális dimenziók nyílhatnak meg előt-
ted. Kedvező változásokat tapasztalhatsz a munkádban, megvalósíthatod új ötletei-
det, továbbá kiléphetsz az előítéletek béklyójából. Nagy fejlődési lehetőség a hónap 
közepén vár. Novemberben fontos párkapcsolati döntést kell meghoznod, ha a szívedre 
hallgatsz, nem ér csalódás. 
VÍZÖNTŐ: Ez a hónap nem lesz a nagy tettek ideje. Maradj nyugton, és koncentrálj 
azokra a feladatokra, melyek személyesen csak hozzád kötődnek. A munkahelyeden 
ne bocsátkozz vitákba, még akkor sem, ha úgy érzed jobb vagy, mint a hangoskodók. 
Tudatosítsd magadban, hogy ezeken a viharokon felül tudsz emelkedni. A szerelemben 
10-20-a között számíthatsz érzelmi újdonságra.
HALAK: Az év vége felé lelassulnak a mindennapjaid. Ha már nincs annyi megoldandó 
feladat a munkahelyeden, add át magát a tervezgetés, a jövőépítés érzésének. Gondo-
lataid kösse az a bizonyos nagy cél, amit régóta dédelgetsz. Magánéletedben is csen-
desebb napok várhatóak. Több okod van optimizmusra, mint hinnéd, hisz olyan párt 
találtál, aki mellett minden lecsitul és lenyugszik.

Braun Mária


