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Kinevezték a KKV megbízott igazgatóját
Miután Bodrogi Bélának megszűnt az igazgatói megbí-

zatása a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalatban, 
az alapító, Szabadka város képviselő-testülete 2013. de-
cember 14-ével Ilinka Vukoja okleveles közgazdászt ne-
vezte ki a Szabadkai Piacok KKV megbízott igazgatójává. 
A megbízott igazgató megbízatási ideje az új igazgató ki-
nevezéséig, de a kinevezésétől számított legfeljebb hat hó-
napig tart. A Közlönyben bemutatjuk a KKV új vezetőjét.

- 1982-ben diplomáztam a szabadkai Közgazdasági 
Karon és tanulmányaim befejeztével azonnal elhelyez-

kedtem az egyik kereske-
delmi vállalatban, amelyben 
egészen 2006-ig dolgoztam. 
A privatizáció megtette a 
magáét és nem maradt más 
választásom, mint új mun-
kahely után nézni, ame-
lyet a Szabadkai Gázművek 
Kommunális Közvállalatban 
találtam megh. A számve-
vőség főnöke voltam és erről 
a munkahelyről jöttem át a 

Szabadkai Piacok közvállalatba. Úgy vélem, hogy korábbi 
munkahelyemen jó munkát végeztem, hiszen az elmúlt 
években mind a kereskedelmi vállalatban, mind pedig a 
Szabadkai Gázművekben számos ellenőrzést tartottak és 
egyszer sem találtak szabálytalanságot a munkánkban, 
noha a körülmények nem kedveztek a munkánknak, 
gyakran változtak a törvények, néha az előírások egy-
mással ellentmondóak voltak, ebben a jogi zűrzavarban 
fel kellett találnunk magunkat, ami egyáltalán nem volt 
könnyű, de sikerült. Remélem, hogy így lesz ez ebben a 
vállalatban is.

- Egy hónappal ezelőtt vettem át új feladatkörömet. Az 
első és legfontosabb dolgom volt megismerni a vállalat 
munkáját szabályozó törvényeket, az alapítói okiratot, az 
alapszabályt, a különböző szabályzatokat és határozato-
kat, egyszóval mindazokkal a dokumentumokkal, ame-
lyek a cég belső szerveződését és ügyvitelét szabályoz-
zák. Korábban azt mondogattam, hogy a Szabadkai Gáz-

művek sajátos vállalat, de most már mondhatom, hogy 
ugyanez vonatkozik a Szabadkai Piacok KKV-ra is, hi-
szen sajátos tevékenységgel foglalkozik, olyan vállalatról 
van szó, amelytől sokat vár el az alapító, tehát Szabadka 
városa is, továbbá a vásárlók és természetesen a közválla-
lat igazgatása alá tartozó piacokon működő bérlők is.  

- Komoly kötelezettségek állnak a vállalat előtt, a gaz-
dasági körülmények viszont nem túlságosan kedvezőek, 
ezért a feladatok maradéktalan teljesítése igazi kihívást 
jelent a számunkra. A vállalat eddigi vezetőivel folytatott 
megbeszéléseim során meggyőződhettem róla, hogy az itt 
dolgozók nagy lelkesedéssel végzik a munkájukat, magas 
szintű a fegyelem. Enélkül nem is teljesíthetnék minden 
feladatukat, amelyekből egyébként bőven kijut minden-
kinek, a foglalkoztatottak száma pedig korlátozva van, 
ezért gyakran kell túlórázniuk is. Nem lesz könnyű, hi-
szen városi szintről olyan jelzések is érkeztek, hogy a köz-
szférában szükség lesz a dolgozói létszám csökkentésére.

- A megbízott igazgatói munkakört az év végén vet-
tem át, amikor a 2014. évi terv számos eleme ismert volt, 
hiszen sok mindent meg kellett már határozni. A tervezés 
hosszantartó folyamat, amely sok előkészületet igényel és 
ezt a munkát nem lehet, nem elég elkezdeni december 31-
én.

Sajnos a piaci helyzet nem ígérkezik kedvezőnek, a 
múlt évre vonatkozó becslések szerint a fogyasztás az 
előző évihez képest 5 százalékkal csökkent, az idei évre 
pedig mintegy 7 százalékos csökkenés várható. Ez keve-
sebb pénzt is jelent, s figyelembe véve az összképet, sze-
rények a 2014-re szóló terveink. Sajnos a vállalatnak nem 
áll módjában komolyabb beruházásokat tervezni, pedig 
a költségeket maximálisan racionalizáltuk, ezért inkább 
csak a piacok állagának a megőrzésére, szépítésére jut 
majd pénz. A tervek reális alapokon nyugszanak, egyen-
súlyban vannak a tervezett bevételek és kiadások, így a 
gazdasági helyzettől függetlenül úgy vélem, hogy sikerül 
majd leküzdenünk a nehézségeket, s hogy a szolgáltatá-
saink igénylői az idén is elégedettek lesznek a Szabadkai 
Piacok KKV munkájával.
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Ajvár 300-400 din/kg
Bab 220-400 din/kg
Brokkoli 300 din/kg
Burgonya 50-60 din/kg
Cékla 30-40 din/kg
Csalamádé 150-200 din/kg
Csicsóka 50 din/kg
Fejes saláta 40-50 din/fej
Fekete retek 40-50 din/kg
Fokhagyma 200-250 din/kg
Gyömbér 450-480 din/kg
Jégcsap retek 30-60 din/db
Káposzta 20-30 din/kg
Karalábé 30-50 din/db
Karfiol 180-220 din/kg
Kelbimbó 120-160 din/kg
Kelkáposzta 50-60 din/db
Koktélparadicsom 400-420 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lila káposzta 60-80 din/kg
Lilahagyma 50-70 din/kg
Paprika 20-80 din/db
Paprika 250-350 din/kg
Paradicsom 200-220 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Pasztinák 80-150 din/kg
Petrezselyem 20-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 15-60 din/db
Reszelt sütőtök 60-80 din/kg
Sárgarépa 40-60 din/kg
Savanyú cékla 100-200 din/kg
Savanyú káposzta 60-100 din/kg
Savanyú paprika 150-250 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Spenót 120-150 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Sütőtök 30-60 din/kg
Tök 220-250 din/kg
Uborka 270-300 din/kg 

Újhagyma 30-50 din/csomó
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Zeller 25-60 din/db
Gyümölcs
Alma 20-120 din/kg
Körte 120 din/kg
Szőlő 200-250 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180-200 din/kg
Banán 80-120 din/kg
Citrom 110-120 din/kg
Gránátalma 250 din/kg
Grapefruit 120 din/kg
Japán alma 210-230 din/kg
Kivi 180 din/kg
Mandarin 120-130 din/kg
Narancs 85-90 din/kg
Tejtermékek 
Házi túró 280-350 din/kg
Öntött túró 320-400 din/kg 
Sajt 400-800 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 200-300 din/l 
Tejszín 400-600 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak  (tejszínsajt) 

900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 270-300 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 280-320 din/kg 
Csirkemell 330-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 450-500 din/kg 
Csirkeszárny 180-240 din/kg 
Csirkezúza 260-300 din/kg
Darált csirkehús 375-400 din/kg
Gyöngytyúk 600 din/kg
Kacsahús 500-550 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg

Kakashús 320-400 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 300-600 din/kg
Pulykahát 165-250 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 750-800 din/kg
Pulykanyak 250-290 din/kg
Pulykaszárny 285-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 165-180 din/kg
Amur 350 din/kg 
Busa 260 din/kg
Cápaharcsa –  filé /mélyh./ 300-

390 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 360-400 din/kg
Hekk filé 440 din/kg 
Kalmárhal 400 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320 din/kg
Pisztráng – füstölt 1100 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty – füstölt 900 din/kg
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 750-900 din/kg
Tengeri sügér 950 din/kg
Vegyes áru 
Tojás 7-13 din/db
Fürjtojás 10 din/kg
Áfonya - aszalt 2200 din/kg
Aszalt meggy 1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 600-700 din/kg
Aszalt szilva 250-400 din/kg
Brazíliai dió 1300-1500 din/kg
Datolya 450-500 din/kg
Dióbél 700-800 din/kg
Földimogyoró 450-500 din/kg 
Füge 400-600 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 160-1000 din/kg
Indiai dió 1100-1500 din/kg
Mák 500-680 din/kg

Mandulabél 1000-1200 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Mogyoróbél 900-1000 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Tökmag 500-800 din/kg 
Vörös áfonya 800 din/kg
Krémes lap 200-220 din/pár
Méz 450-650 din/kg 
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 500-700 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 220-480 din/kg 
Torta 80-100 din/szelet
Háziszappan 120 din/db
Virágok
Cserepes virág 50-400 dinár
Gerbera 50-120 din/szál
Írisz 70-100 din/szál
Kála 200 din/szál
Liliom 250-500 din/szál
Rózsa 150-200 din/szál
Vegyes csokor 100 dinártól
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 22-25 din/kg
Bükköny 110-130 din/kg
Fénymag 120-130 din/kg
Hajdina 180 din/kg
Hereszéna 200-400 din/bála
Kendermag 260-270 din/kg
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 16-25 din/kg
Kukoricadara 25 din/kg
Napraforgó - csemege 70 din/l
Napraforgó 40 din/kg
Olajrepce 60-70 din/kg
Proteincirok 35-40 din/kg
Rozs 70 din/kg
Szalma 120-150 din/bála
Szója 85 din/kg
Tönköly 60-100 din/kg
Tritikálé 22-25 din/kg
Zab 30-35 din/kg

/Január 18-i árak/
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Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
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Bodrogi Bélát, a Szabadkai Piacok KKV tanácsadóját kértük 
meg, hogy értékelje a január 14-én zárult téli vásárt.

- Amikor 2011-ben átvettük a téli vásár rendezését, tudtuk, 
hogy keményfába vágtuk a fejszénket, de tudtuk, hogy mit és 

hogyan szeretnénk megvaló-
sítani s ennek köszönhetően 
már az I. Winter Fest olyan ké-
pet nyújtott, amilyet már évek 
óta látni szerettünk volna a 
város főterén. Természetesen 
a kezdeti eredményekkel sem 
voltunk teljesen elégedettek, 
szerettünk volna még színvo-
nalasabb téli vásárt rendezni 
s ebben az önkormányzat is 
a segítségünkre volt. A vá-
ros anyagi támogatásának 
köszönhetően 2012-ben a téli 
vásárt vadonatúj faházakban 
tudtuk megrendezni, olyan 

arculattal, amely komoly érdeklődést váltott ki Szerbia szerte. 
Újvidéktől Leskovácig, Nagybecskerektől Nišig az összes piaci 
vállalat és közvállalat képviselője ellátogatott Szabadkára, hogy 
megtekintse a vásárt. Pancsováról és Nišből a küldöttséget a pol-
gármester vezette. Több városban egyszerűen lemásolták ezeket 
a faházakat, s igyekeztek tőlünk is minél több információt be-
gyűjteni. Számunkra ez egyáltalán nem volt meglepő, hiszen a 
Szabadkai Piacok KKV fennállásának 13 éve alatt a rokonválla-
latok számára többször szolgáltunk példaként az általunk alkal-
mazott megoldásoknak, munkamódszereknek, hozzáállásnak 
köszönhetően. Személy szerint annak külön is örülök, hogy a 
vásár évről évre folyamatosan fejlődik, tartalmasabb, amit az is 
bizonyít, hogy egy tartalmas megnyitóval vette kezdetét a vásár, 
amely alatt három hétvégén is szerveztünk szórakoztató műso-
rokat a vásár látogatói számára, nyereményjátékot szerveztünk, 
a legkisebbeknek – de a nagyobbaknak is – alkalmuk volt talál-
kozni a Télapóval, s ami még fontosabb, olyan bensőséges han-
gulatot sikerült teremtenünk, mint amilyen a hasonló budapesti 
vagy bécsi rendezvényeken tapasztalható. Ennek köszönhetően 
az idei Winter Fest végre társadalmi eseménnyé nőtte ki magát, 
ahova az emberek nem csak egyszer látogatnak ki azért, hogy 
megvásárolják az ajándékokat, hanem többször is, azért, hogy 
az ünnepi hangulatban találkozhassanak ismerősökkel, hogy 

SIKERES VOLT A TÉLI VÁSÁR
egy-egy forralt bor vagy tea mellett vitassák meg a világ dol-
gait, a családi eseményeket. Korábban hasonlókat tapasztaltam 
Bécsben és nem csak a téli vásáron, hanem az ottani piacokon 
is, amelyeken a lacikonyhákban, kis bódékban megtalálható az 
egész világ gasztronómiai kínálata, ahova az emberek a találko-
zás kedvéért térnek be néhány finom falatra vagy egy-egy pohár 
jó minőségű borra. 

Nagy örömömre szolgált, hogy az idei Winter Festen ezt 
a társadalmi légkört tapasztalhattam meg. Az árusok kitűnő 
hangulatban voltak, elégedettek, hiszen nem lehetett panaszra 
okuk a forgalom miatt, az időjárás is kedvező volt, a háttérben 
kellemes zene szólt. Hogy az árusok többsége megtalálta a szá-
mítását, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy nagyon sokan már 
jelezték: rész kívánnak venni a következő téli vásáron is. Ez azt 
mutatja, hogy jól sikerült a téli vásár. Nem csak az árusok, a 
vásárlók is elégedettek, hiszen nap mint nap velük is beszélget-
tünk, érdekelt bennünket a véleményük, a meglátásaik, a javas-
lataik, hiszen ezekből merítünk erőt és ötletet is ahhoz, hogy 
a Winter Fest még szebb, még jobb, még tartalmasabb legyen. 
Merem állítani, hogy a vásár évről évre gazdagabb választékkal 
várja a vásárlókat, s ami különösen fontos: kedvező áron tetsze-
tős ajándékokat, dísztárgyakat vásárolhattak, szebbnél szebb 
kézműves termékekkel találkozhattunk – az ünnepnapokon is. 
Tavaly bizony ezeken a napokon igen szerény volt a kínálat és 
a látogatottság is, most viszont a faházak óriási többsége nyitva 
volt és vásárló is bőven akadt. Szerintem ez az igazi értékmérője 
a vásárnak, ami azt bizonyítja, hogy a szabadkaiak tényleg el-
fogadták és a magukénak érzik a téli vásárt. A kihelyezett me-
legedőket egyszerűen imádták az emberek, körbevették, mint a 
tábortüzet, melegedtek, közben beszélgettek, falatoztak, iszo-
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gattak. A vásár tőszomszédságában felállított hóember-család is 
igazi látványosságnak bizonyult, aki csak tehette, fényképezke-
dett mellettük.

- Elkészítettük a számadást is. A közvállalat a téli vásár meg-
rendezését nem az anyagi haszonszerzés érdekében vállalta 
magára, hanem mert úgy éreztük, a város többet érdemel egy 
bóvlival megtöltött rendezvénynél. Rengeteg munkát, szaba-
didőt fektettünk a vásár megépítésébe, lebonyolításába – és ter-
mészetesen az elbontásába is – és amikor mindent aláhúztunk, 
akkor kiderült, hogy a költségek lefedését követően kevesebb, 
mint 50.000 dinár nyereséget valósítottunk meg. 

- A téli vásárnak van még egy nagyon fontos hozadéka. Min-
den évben felállítjuk a betlehemet, a járókelők által adományo-
zott pénzből pedig a legjobban rászorulókat támogatjuk. Első 
évben a Vöröskeresztnek vettünk lisztet 78.000 dinárért, hogy 
szétoszthassa a rászorulók között, tavaly a hajdújárási Lurkóház 
kapta a 48.000 dinár értékű adományt, az idén pedig az össze-
gyűlt pénzből egy nagyképernyős tévékészüléket és egy dvd-le-
játszót vásároltunk a Szabadkai Közkórház gyermekgyógyásza-
ti osztálya számára. Sajnos az adományozás örömét elrontották 
azok, akik rosszindulatúan azt híresztelték, hogy a betlehemes 
pénzt, 4-5.000 eurót (sicc!) valaki zsebre teszi. Szeretném ezúton 
is megnyugtatni a közvéleményt, hogy erről szó sincs. Minden 
begyűlt dinárról nyilvántartást vezettünk, és hivatalosan bevé-
teleztük. Az idén ez az összeg 91.500 dinárt tett ki, tehát sajnos 
meg sem közelítette a 4-5.000 eurót. A sajnost azért mondtam, 
mert ha annyi pénz befolyt volna, akkor még több embernek 
tudtunk volna segíteni. Épp ezért ezt a gyakorlatot a jövőben is 
folytatni szeretnénk.    

A műsorról ezúttal is a szabadkai Gyermekszínház művészei 
gondoskodtak és összesen 47 csomag szerzett örömet a legki-
sebbeknek.

Télapó a Szabadkai Piacoknál
A Szabadkai Piacok KKV a hagyományokhoz híven ezúttal 

is megszervezte a vállalat dolgozóinak és bérlőinek, valamint 
több kisebb vállalat dolgozóinak a gyermekei, unokái számára 
a Télapó csomagosztást. 



5

A hibridkukorica kiválasztása
A kukorica gazdaságilag jelentős haszonnövény, ami a 

növény tulajdonságaiból, a sokoldalú felhasználhatóságából 
és a termés mennyiségéből adódik. Szerbiában évente 
1.200.000 hektáron termesztenek kukoricát, amivel nálunk a 
legelterjedtebb haszonnövény lett, Szerbiát pedig a világ 10 
legnagyobb kukoricatermelője közé emelte. 

A hazai piacon sok hazai és külföldi cég van jelen változatos 
magbúza kínálatával. Minden évben több új fejlesztésű 
hibridet vonnak be a termelésbe, amelyeket Szerbia-szerte 
tesztelnek a mintaparcellákon, hogy áttekinthessék minden 
egyes hibrid tulajdonságait, illetve hogyan reagálnak az egyes 
térségek éghajlati viszonyaira. A Szabadkai Mezőgazdasági 
Szakszolgálat Rt. saját mintaparcelláján mintegy 70-90 kukorica 
hibridet tesztel. A vegetáció ideje alatt figyelemmel kísérik 
az egyes hibridek tulajdonságait, majd a kombájnnal történő 
betakarítás után lemérik a szemtermést.  Minden évben augustus 
végén, szeptember elejént nyílt napot tartanak, amelyen a 
mezőgazdasági termelők, a szakemberek és más érdeklődők 
tekinthetik meg a kukorica-választékot és ismerkedhetnek 
meg az új hibridukoricákkal. A kísérleti termesztés hasznos 
információkkal szolgál a magtermesztő vállalatok és a tanácsadó 
szolgálatok szakemberei számára, hogy milyen új hibrideket 
vonhatnak be a termelésbe és hogy térségenként milyen sajátos 
talajmegmunkálás szükséges.

A vetésre szánt hibridkukorica kiválasztásakor minden 
termelőnek több szempontot is mérlegelnie kell:

– az adott hibrid hozamát és a hozam állandóságát,
– milyen célból kívánja termeszteni és milyen a szemtermés 

minősége,
– a vetési időt és a kukorica betakarítása után másodvetésre 

tervezett növényfajtát, 
– a betakarítás és a tárolás módját,
– a vetőmag árát és minőségét.
A mintaparcellán elért hozam fontos tulajdonság, amely 

alapján a mezőgazdasági termelő dönthet egy-egy hibridkukorica 
mellett, de nem kell, hogy ez legyen az egyedüli mérce. Ha 
valamely hibrid egy évben magas hozamot ér el, nem jelenti 
azt, hogy a rákövetkező években is teljes mértékben kifejezésre 
jut a termőképessége. Minden évben más és más az időjárás, 
az elővetemény, a parcella, vagyis változnak a termesztési 
körülmények, amelyek kihatással vannak a hibridkukoricára, 
és ha ezek az oszcillációk nagyobbak a többi hibridhez képest, 
akkor alacsonyabb az adott hibrid alkalmazkodó képessége. 
Épp ezért van szükség legalább egy hároméves periódusra, 
hogy mérvadóan meg lehessen ítélni az adott hibrid hozam-

állandóságát és alkalmazkodó képességét a meghatározott 
növénytermesztési körülmények közepette. A termesztésbe azt 
a hibridet kell bevonni, amely minden évben magas és állandó 
hozamokat biztosít.

A termesztési cél is lényeges tényező, amely alapján 
a termelő egy adott hibrid termesztése mellett dönt. Ha a 
hibridet silótakarmánynak szánjuk, azokat a hibrideket kell 
kiválasztani, amelyeknek jobb a habitusuk és az egész növény 
nagyobb össztömeget biztosít. Újabban különleges hibrideket 
tenyésztenek ki silózásra. Ezek kevesebb lignint tartalmaznak, 
ezáltal javul az emészthetőségük, ezzel pedig javul a tejhozam 
is. Tudni kell azonban, hogy ezeket a hibrideket csak silózásra 
lehet használni, nem hagyhatók meg szemtermésért, mert az érés 
során megdől a szár. A szem minősége is fontos lehet a termelő 
számára, mert egyes hibridek termesztése kisebb hektáronkénti 
hozamot eredményez, viszont jobb a szem minősége.  Ennek 
felhasználása a saját gazdaságban jószágtakarmány készítésére 
azzal jár, hogy a súlynövekedéshez kevesebb takarmányra 
lesz szükség, néhány nappal lerövidül a hízlalási idő, vagyis 
jövedelmezőbb lesz a jószágtenyésztés. 

A kései vetéshez korai hibrideket kell választani, amelyeknél 
a betakarítás pillanatában kisebb lesz a szem nedvességtartalma. 
Ha a kukorica betakarítását követően búzát szeretnénk vetni, 
korábbi érésű hibrideket, FAO 300 és 400-as hibridet válasszunk, 
hogy a kukorica betakarítását követően maradjon elég idő a 
kellő időben történő vetéshez.

A kukorica betakarításának és tárolásának a módja 
ugyancsak olyan tényező, amely alapján a termelő egy-egy adott 
hibrid mellett dönt.  Amennyiben a kukoricát csövesen szeretnék 
betakarítani, amelyek könnyen elválaszthatók a szártól és 
könnyen foszthatók, miközben a nedvességleadás nem annyira 
fontos, mint amikor a szemtermést takarítjuk be. A csöves 
kukorica tárolása a górékban történik, azaz nem jelentkeznek 
szárítási költségek, míg a szemtermés esetében ezek a költségek 
is felmerülnek.

A vetőmag ára és minősége jelentős mértékben befolyásolják 
a termelők hibridválasztását. Minden évben széles az árskála, így 
a termelőknek alaposan kell mérlegelniük hogy mit is kapnak 
a pénzükért. Vannak hibridek, amelyek valamivel nagyobb 
hozamot biztosítanak, ám a vetőmagjuk sokkal drágább. Ha a 
hozamkülönbség nem indokolja a vetőmagok árkülönbségét, 
akkor indokolt annak a hibridnek a kiválasztása, amely 
valamivel kevesebbet fizet hozamban, de nagyobb nyereséget 
tesz lehetővé. A vetőmag minősége ugyancsak fontos, ám erre a 
termelők nem fordítanak kellő figyelmet. Eddig, kivétel nélkül, a 
hibrid vetőmagjának kiskereskedelmi árát a fizetési határidők és 
a megrendelt mennyiségek szabták meg. Megtörténik azonban, 
hogy a termelő ugyanannyit fizet egy szállítmányért, amelynek 
a csírázó képessége 90 százalékos, mint amelynél ez az arány 
eléri a 95 százalékot. Addig, míg a vetőmagtermelők nem tesznek 
különbséget a vetőmagok árában a minőségtől függően, addig 
azt tanácsoljuk a vásárlóknak, hogy alaposan tanulmányozzák 
át a vetőmag adatait tartalmazó gyártói nyilatkozatot, illetve, 
hogy a nagy vásárlók követeljék a vetőmag-szállítótól, hogy az 
adott árért megfelelő minőségű vetőmagot szállítson le.

/Folytatás a Közlöny következő számában./
Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
- Miért vannak a természetvédők a bundák ellen, miért nem a bőrka-
bátok ellen?
- ???
- Mert könnyebb idős hölgyeket molesztálni, mint motoros vagányo-
kat...

***
Nagytakarítás közben:
- Jenő, honnan származik az ágy alatt lévő rengeteg üres borosüveg?
- Nem tudom drágám, én még soha nem vettem üres borosüveget.

***
Pályakezdő orvosnál egyik beteg a másiknak:
- Mondtam az orvosnak, hogy két helyen eltörtem a lábam. 
- És ő mit mondott erre? – kérdezi a másik.
- Azt, hogy máskor ne menjek arra a két helyre. 

***
- Mi lesz ha elütnek egy matematikust? 
- Már nem számít...

***
Az orvos tanácsolja az alkoholista feleségének:
- Úgy tudja legegyszerűbben leszoktatni a férjét, hogy a fürdőszobában 
egy lavórt megtölt alkohollal, és beledob egy döglött macskát, és bezár-
ja oda a férjét. Garantáltan megundorodik egy életre.
Az asszony így is tesz, majd megy az orvoshoz.
- Na, sikerült a terápia?
- Hát, nem igazán. Mindent úgy csináltam, ahogy tanácsolta. Fél óra 
múlva benyitottam, hát ott áll a férjem tök részegen, és rázogatja a 
macskát: „Cicus...kám, van még ben...ned?“

***
A férj életében először veszi a bátorságot, hogy a munkaidő vége előtt 
fél órával lelépjen a munkahelyéről. Boldogan megy haza, hogy meg-
lepje a feleségét, azonban a bejárati ajtón belépve drága szivar füstje 
üti meg az orrát. A hálószobába belesve aztán meg is látja a főnökét, 
amint meztelenül hancúrozik a feleségével. Visszarohan az irodájába, 
gyorsan ledobja a kabátját a fogasra, beül a székébe, és még mindig 
hevesen zakatoló szívvel megtörli a homlokát:
- Huhh! Most majdnem lebuktam! 

***
Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni mennek, felállítják a sátrukat, 
és elalszanak. Néhány óra múlva Holmes felébreszti hűséges társát:
- Watson, nézzen fel az égre és mondja meg, mit lát!
- Millió csillagot látok.
- És mit mond ez önnek?
Watson eltöpreng egy darabig.
- Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis 
létezik, és potenciálisan milliárdnyi bolygó. Asztrológiailag ez azt 
jelenti, hogy a Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő tekintetében ez 
azt jelenti, hogy körülbelül negyed négy van. Teológiai szempontból 
ez a bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható és hogy mi kicsinyek és 
jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai nézőpontból ez arra enged kö-
vetkeztetni, hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És Önnek mit mond ez?
- Hogy ne nyújtsam a szót, csak azt, hogy VALAKI ELLOPTA A 
SÁTRUNKAT!

***
A stewardess kérdezi az utastól:
- Parancsol vacsorát?
- Miből lehet választani?
- Igen vagy nem.

***
A vállalatban Kovács egy ideje egy nagy 2-es felirattal a hátán végzi 
munkáját. Megkérdi az egyik kollégája: 
- Te Józsi! Miért hordod azt a nagy kettest a hátadon? 
- Mert azt hallottam, hogy egyeseket kirúgnak a cégtől.

HOROSZKÓP FEBRUÁRRA
a HALAK hónapja

„ Minden élőben Halak a Lélek, az örökké vándorúton lévő. A Lélek, ami egyedül nem po-
láris, a Lélek, ami mindenkiben egy. A Lélek, ami változatlan és örökké változó, ami időt-
len és  mindig újrakezdő, ami szétdarabolt és mégis mindent összekötő, az Örök Teremtés 
mozgatója, mindent átható szubsztanciája, kezdete és vége: a szeretet.” /Rákos Péter/
KOS: A magad igazának védelme talán soha nem volt olyan nehéz, mint ezekben a 
hetekben. A személyiséged változik, egyre komolyabb és elkötelezettebb leszel – és 
ez jó. A  munkahelyeden olyan pozícióba kerülsz, hogy kedvezően tárgyalhatsz munka-
adóiddal. Bármennyire is forr körülötted a levegő, otthon szerencsére béke van. Minden 
megpróbáltatást, nehézséget megoldotok kedveseddel.
BIKA: Cselekedj, az idő telik, visszaforgatni semmit nem lehet! Jól teszed, ha most 
erősen hivatásodra összpontosítasz, és beleadsz apait, anyait! Emellett ne feledkezz 
meg egyéb kötelezettségeidről sem. Március első hetében kiéleződhetnek a konfliktus-
helyzetek. De van jó hír is, hisz sok apró örömteli pillanat is követi egymást. Pénzügyi 
lehetőséged is most hozza meg gyümölcsét. Türelem!
IKREK: Figyelj önmagadra, cselekedeteidre, környezetedre. Március első napjaiban 
légy sokkal körültekintőbb a közlekedés terén! A munkahellyel, karrierrel kapcsolatos 
változások kedvezőek rád nézve, különösen 14-e után. Barátokra, támogatókra számít-
hatsz. Szívügyek terén kellemes időszak várható, de ha túl magasra csap a szenvedély, 
akkor szükség lehet némi higgadtságra.
RÁK: Kedvez a mostani bolygóállás, amennyiben új munkahelyen szeretnél bizonyí-
tani, vagy vezetői ambíciókat dédelgetsz. Kapcsolataid révén nem remélt előnyhöz 
juthatsz. Légy bátor! A karriered előmozdításával egy időben megszaporodnak az ott-
honi tennivalóid is, a szokottnál sokkal több időt vesz igénybe a család. A Vénusz egy új 
szerelem bontakozását is elhozhatja.
OROSZLÁN: Valami újra, különlegességre vágysz. Menj el egy olyan helyre, ahol eddig 
egyáltalán nem jártál, aminek a hatására tele leszel lelkesedéssel, ami inspirál és fel-
ébreszti az érdeklődésedet. Minden újdonság iránt légy nyitott. Olyan hírt is hallhatsz, 
amelynek kevés a valóságtartalma. Ne higgy a mesebeszédnek. Lehet, hogy megsza-
kad egy régi barátságod, de újat találhatsz a munkád révén.
SZŰZ: Vénusz egész hónapban nagy segítségedre lesz, s arra hívja fel a figyelmedet, 
hogy szánj több időt családodra, barátaidra! Fontos dolgok várhatóak szívügyek terén, 
ha még nincs párod, akkor most megtalálhatod az igazit. Járj nyitott szemmel, ne uta-
síts vissza senkit. Március második felétől fellélegezhetsz a munka és egyéb kötelezett-
ségek terhei alól, ami még a múlt hónapokban gyakran elvette a kedved.
MÉRLEG: Munkahelyi kapcsolataiban a Neptunusz mindent összekuszáló hatása miatt 
ködös viszonyok állhatnak be. Lesz, aki végleg kivonul a szakmából, de te ne aggódj! 
Minden változás új lehetőségeket is teremt. Márciusban rendezheted a magánéleti 
problémáidat, a lényeg, hogy ne beszélj meggondolatlanul! Gondoskodj arról, hogy 
családodnak érdekes és pezsgő legyen az élete.
SKORPIÓ: Izgalmas napokra számíthatsz,   pároddal, a hónap második felében sor 
kerülhet  egy komoly beszélgetésre, melyben a jövőbeli terveitekről lehet szó. Legyél 
őszinte hozzá! Munkáddal kapcsolatban biztonságosan támaszkodhatsz korábbi ered-
ményeidre. Ennek ellenére ügyelj arra, hogy gondjaidról illetéktelenek ne tudjanak, 
mert akad, aki a helyzetet a saját javára fordítaná.
NYILAS: Ha rendet szeretnél tenni az életedben, nem biztos, hogy a nagy, világmeg-
váltó tervekkel kell kezdened. Félreértések alakulhatnak ki a magánéletedben, kide-
rülhet ugyanis, hogy párod egészen más igényekkel rendelkezik, mint ahogyan azt te 
hitted. Fókuszálj az apróbb elintéznivalókra, e téren most sikeresen tudsz intézkedni! A 
hónap vége romantikus hangulatban telik.
BAK: Jól érzed magad a bőrödben, annak ellenére, hogy bizonyos elégedetlenség la-
kozik benned. Ügyes problémamegoldó készséged most előrébb mozdíthat egy üzleti 
ügyet, az pedig hogy türelmesen kivársz, meghozhatja számodra a szerencsét is. Most 
mindenféle kapcsolatod csoportokkal, ismerősökkel vagy üzlettársakkal nagyon har-
monikussá tud válni. Ez egy jó időszak a tárgyalásokra itt!
VÍZÖNTŐ: A gondok házában járó Uránusz arra figyelmeztet, hogy vigyázz jobban a 
pénzedre! A munkahelyen lévő sikereidet most a magad javára is fordíthatod. Fejlődési 
lehetőséged 13-a környékén használhatod ki leginkább. Mivel egy nagyon összetett 
hatás érvényesül, komoly energiák mozdulnak meg, minden megtörténhet. Napok 
múltával szerelmi életed együtt javul a pénzügyeiddel.
HALAK: Nyűgös és morcos vagy? Nos, nem csoda, hisz elég sokat tevékenykedtél, ezért 
meglehetősen fáradt lehetsz! Ideje, hogy pihenj, most van itt a lehetősége egy kis ki-
kapcsolódásnak. A bolygók intenzív hatásának köszönhetően mély érzések irányítják 
lelkedet. Kedvező változások mutatkoznak munkád területén is. Április napjai nagy 
változást hozhatnak!

Braun Mária


