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Ingyenes példány

Legalizálni az árusítást
A Szerb Gazdasági Kamarában a hónap elején a ke-

reskedelmi és a kommunális tevékenység-ügyi társulás 
szervezésében megbeszélést tartottak a piacigazgató-
ságok, a piaci árusok és a piaci felügyelőség képviselői. 
Egész Szerbiából mintegy 20 piacigazgatóság igazgatói il-
letve képviselői, továbbá a SZGK kereskedelmi társulása 
szürkegazdaság-ellenes reszortközi munkacsoportjának 
a tagjai vettek részt.  Azért került sor a megbeszélésre eb-
ben az összetételben, mert a piaci tevékenységet Szerbiá-
ban két törvény szabályozza, a kereskedelemről illetve a 
kommunális tevékenységekről szóló törvény, az apropót 
pedig a szerbiai piacokon tervezett felügyelőségi ellenőr-
zés szolgáltatta, amelynek célja felszámolni a szürkegaz-
daságot – mivel ezt az illegális tevékenységet leggyakrab-
ban a piacokkal hozzák kapcsolatba.  

Goran Macura, a Bel- és Külkereskedelmi Minisztéri-
um piaci felügyeleti részlegének osztályvezetője a piaci 
árusok kötelezettségeiről a forgalmazható árukról illetve 
a tilalom alá eső árucikkekről tájékoztatta a résztvevőket. 
„A piaci asztalról történő árusítás olyan elbírálás alá esik, 
mint az üzletből történő kereskedés, piaci árusítással pe-
dig csak azok a kereskedők foglalkozhatnak, akik be van-
nak jegyezve a Cégnyilvántartási Ügynökségnél, függet-
lenül attól, hogy vállalkozók-e, vagy jogi személyek. 

MÁRCIUS 8-A, A NŐK KÖZELGŐ NAPJA ALKALMÁBÓL A SZABADKAI PIACOK KKV DOLGOZÓI 
KÖZÖSSÉGE ÉS A KÖZLÖNY SZERKESZTŐSÉGE SZERETETTEL

 KÖSZÖNTI A SZABADKAI LÁNYOKAT ÉS ASSZONYOKAT!

A Szabadkai Piacok KKV ezúton is kéri azokat a 
bérlőket, akik az éves rezervációval kapcsolatos 
adatlapban azt a rovatot jelölték be, miszerint 
kötelezettségeket egy összegben, 2014. március 10-
ig törlesztik, hogy ezt tegyék is meg. 
Amennyiben ezt elmulasztják, abban az esetben 
2014. április 1-től nem lesz érvényes bérleti 
szerződésük a piaci létesítmények használatáról.

FON TOS – FON TOS – FON TOS

Anyám mesélte
Anyám mesélte, régen, amikor
még együtt ültünk a kapunk elé
padnak kidöntött tölgyfa derekán,
hogy lánykorában mily szelídek és
egyszerűek voltak az emberek.
Nem volt még ennyi baj, mondotta, nem volt
ilyen gonosz a nép: mint mezei
virágok nőttek s minden nemzedék
egymás mellett s egymás után nyugodt
derűvel ment meghalni, – rá se gondolt,
hogy szomorúnak tartsa a halált
vagy lázadozzon ős végzete ellen.
Ma romlott a világ, mondotta, és
más még a levegő is: íze nincs,
nincs nedve, s a szeretet is hideg,
mint a februárvégi napsugár.
Tizenöt éve már, hogy így beszélt.
Azóta megöregedett s talán
el is feledte szép emlékeit,
de én, ki akkor nem hittem neki,
emlékszem, pontosan, minden szavára,
s ha esténként egyedül maradok,
el-eltünődöm rajtuk, mintha most is
együtt ülnénk a kis kapu elé
padnak kidöntött tölgyfa derekán.

Szabó Lőrinc

Folytatás a 3. oldalon
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 200-500 din/kg
Brokkoli 300 din/kg
Burgonya 40-50 din/kg
Cékla 40 din/kg
Csicsóka 50-60 din/kg
Fejes saláta 20-50 din/fej
Fekete retek 50 din/kg
Fokhagyma 200-500 din/kg
Gyömbér 700 din/kg
Káposzta 15-30 din/kg
Karalábé 40-50 din/db
Kelbimbó 140 din/kg
Kelkáposzta 50-60 din/kg
Koktélparadicsom 450 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lilahagyma 50-100 din/kg
Paprika 25-80 din/db
Paprika 300-350 din/kg
Paradicsom 200 din/kg
Paraj 140-150 din/kg
Pasztinák 60-100 din/kg
Petrezselyem 30-70 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 15-60 din/db
Reszelt sütőtök 80-100 din/kg
Sárgarépa 20-50 din/kg
Sütőtök 40-60 din/kg
Tök 200-220 din/kg
Uborka 280 din/kg 
Újhagyma 30-40 din/csomó
Vöröshagyma 50-60 din/kg
Zeller 40-60 din/db
Savanyú káposzta 60-80 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Savanyú paprika 150-200 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Csalamádé 150-200 din/kg
Savanyú cékla 100-200 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Gyümölcs
Alma 20-80 din/kg

Földieper 500 din/kg
Körte 170-180 din/kg
Szőlő 120-220 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Banán 120 din/kg
Citrom 130-140 din/kg
Gránátalma 200-210 din/kg
Grapefruit 120 din/kg
Kivi 170-180 din/kg
Mandarin 130-140 din/kg
Narancs 80-120 din/kg
Tejtermékek 
Birkatarhó 280 din/l
Házi túró 280-350 din/kg
Kecsketúró 500 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 90-100 din/kg 
Csirkecomb 260-300 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-70 din/kg
Csirkemáj 300-320 din/kg 
Csirkemell 320-350 din/kg 
Csirkemell cs/n. 450-470 din/kg 
Csirkeszárny 190-240 din/kg 
Csirkezúza 280-300 din/kg
Darált csirkehús 375-400 din/kg
Galambhús 150-200 din/db
Gyöngytyúk 600-700 din/kg
Kacsahús 500-550 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg
Kakashús 350-400 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 500-600 din/kg

Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 760 din/kg
Pulykanyak 250-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140-165 din/kg
Amur 350 din/kg 
Aranydurbincs 350 din/kg
Busa 260 din/kg
Cápaharcsa – filé / mélyh./ 300-

390 din/kg
Csuka 400 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 435-440 din/kg 
Kalmárhal 435 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 600-900 din/kg
Tengeri sügér 950 din/kg
Vegyes áru 
Áfonya - aszalt 2000-2200 din/kg
Aszalt meggy 950-1300 din/kg
Aszalt sárgabarack 600-700 din/kg
Aszalt szilva 250-400 din/kg
Brazíliai dió 1400 din/kg
Datolya 400-500 din/kg
Dióbél 700-800 din/kg
Földimogyoró 450 din/kg 
Füge 450-600 din/kg
Fürjtojás 10 din/kg
Fűszerpaprika 700-1100 din/kg
Gomba 160-1000 din/kg
Indiai dió 1300 din/kg
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1000-1100 din/kg 
Mazsola 450-600 din/kg 

Mogyoróbél 900-1000 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Tojás 7-13 din/db
Tökmag 600-800 din/kg 
Vörös áfonya 800 din/kg
Krémes lap 160-220 din/pár
Méz 400-650 din/kg 
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 600-700 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 80-100 din/szelet
Háziszappan 120 din/db
Virágok
Cserepes virág 50-400 dinár
Gerbera 80-120 din/szál
Írisz 80-100 din/szál
Jácint - cserepes 100-150 din
Kála 100-200 din/szál
Liliom 150-500 din/szál
Mimóza 100 din/csokor
Rózsa 120-200 din/szál
Szegfű 60-100 din/szál
Tulipán 120 din/szál
Vegyes csokor 100 dinártól
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 120 din/kg
Fénymag 130 din/kg
Hajdina 180 din/kg
Hereszéna 200-400 din/bála
Kendermag 260 din/kg
Köles 60 din/kg
Kukoricadara 25 din/kg
Napraforgó - csemege 70 din/l
Napraforgó 40 din/kg
Olajrepce 60 din/kg
Proteincirok 35 din/kg
Szalma 120-150 din/bála
Tritikálé 25 din/kg
Zab 35 din/kg

/Február 14-i árak/
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Mint mondotta, piaci árusítással foglalkozhatnak a 
bejegyzett mezőgazdasági termelők is, illetve azok a sze-
mélyek, akik szabadfoglalkozású egyénként valamilyen 
művészeti egyesülethez tartoznak. Az osztályvezető el-
mondta, hogy a törvény hatályba lépése előtt a piacigazga-
tóságoknak nem voltak olyan kötelezettségeik, mint most. 
Ki kell jelölniük a piacterületet, biztosítaniuk kell az elle-
nőrző mérleget és olyan kontroll-rendszert kell felállítani-
uk, amely csökkenti az illegális piaci kereskedők számát, 
mivel szavai szerint a piacigazgatóságok a felelősek azért, 
ami a piacokon történik.

A belgrádi, újvidéki, niši, szabadkai, kragujevaci és 
más szerbiai városok piacigazgatóságainak a képviselői 
elmondták, hogy ezek a vállalatok nem rendelkeznek 
olyan felhatalmazásokkal, amelyek segítségével eltávo-
líthatják a piacokról az illegális kereskedőket, még akkor 
sem, ha azok tiltott árut, például dohányt árusítanak a pi-
acokon. Mit tenni például akkor, ha egyes árusok rendel-
keznek dohányárusítási engedéllyel? Az illetékesek erre 
azt válaszolták, hogy ez nem elegendő, mert a dohány-
kereskedelemhez megfelelő tanúsítvánnyal kell rendel-
kezniük. Goran Macura hangsúlyozta, hogy a piacokon 
nem árusíthatók gyógyszerek és más gyógyászati esz-
közök, pirotechnikai eszközök és petárdák, hazai üdítő- 
és szeszes italok, továbbá kőolaj és kőolaj-származékok. 
Mezőgazdasági termékek esetén az árusoknak rendelkez-
niük kell az áru eredetét bizonyító okmányokkal, szám-
lákkal, fuvarlevelekkel, de az élelmiszerekre más törvé-
nyek is vonatkoznak, így rendelkezniük kell az élelem-
biztonsági tanúsítványokkal is. A piaci kereskedő köteles 
nyilvántartást vezetni, fel kell tüntetnie az árakat és a cég 
nevét. „A piaci kereskedelemre a fogyasztóvédelmi tör-
vény is vonatkozik - mondta Macura, és rámutatott, hogy 
a kereskedelmi felügyelőség által kiróható bírságok össze-
ge 10-től százezer dinárig terjed. Az új jogszabály értelmé-
ben az illegális kereskedőtől tartósan elkobozzák az árut. 
A regisztrált kereskedőtől akkor kobozzák el az árut, ha 
megsérti a szellemi tulajdon védelméről szóló törvényt, ha 
pédául Adidas vagy Milka termékeket árul anélkül, hogy 
igazolni tudná az áru eredetét – figyelmeztetett a Bel- és 
Külkereskedelmi Minisztérium piaci felügyeleti részlegé-
nek osztályvezetője. 

Redzsep Petrit, a piaci árusok egyik egyesületének a 
képviselője arra figyelmeztetett, hogy a bejegyzett piaci 

árusokra nehezedő mind nagyobb nyomás sokukat a fe-
ketegazdaságba fogja kényszeríteni. Elmondta, hogy a pi-
aci árusítás az önfoglalkoztatás egyik módja, ezért kérte, 
hogy a be nem jegyzett árusok számára, akik sem adót, 
sem bérleti díjat nem fizetnek, tegyék lehetővé, hogy 15 
napon belül bejegyeztessék magukat.

Miomir Jovanović, az újvidéki Tržnica Kommunális 
Közvállalat igazgató helyettese azt mondta, hogy szükség 
van a piacokról szóló egységes törvény meghozatalára. 
Elégedetlenségének adott hangot, amiért a piacokat vádol-
ják a szürke gazdaságért. Véleménye szerint a szürkegaz-
daságot a külföldön bejegyzett vállalatok gerjesztik, ame-
lyek nagyban ügyködnek. A szürkegazdaság által okozott 
gondokért a leggyakrabban a piacokat teszik felelőssé, de 
a gyűlésen elmondták, hogy különösen a válságos idők-
ben a piacok szociális kategóriát képeznek, mivel nagy a 
munkanélküliség, sok vállalatot bezártak, az emberek pe-
dig megpróbálják a túlélést, ahogyan csak tudnak. Ennek 
ellenére az árusok többsége bejegyeztette magát az ügy-
nökségnél, legalizálta a tevékenységét. Noha a szerbiai 
piacok többsége kommunális közvállalatként tevékenyke-
dik, vannak magántulajdonban levők is. Zoran Marković 
a szabadkai Tržnice Rt-ből elmondta, hogy vállalatuk a 
gazdasági társaságokról szóló törvény alapján tevékeny-
kedik.

A piaci tevékenységet két alapvető törvény szabályoz-
za, a kereskedelemről illetve a kommunális tevékenysé-
gekről szóló törvény, a piaci tevékenységeket azonban 
más törvények illetve előírások is szabályozzák. Épp ezért 
a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége tavaly kidolgozta a 
piacokról, vásárokról és nagybani piacokról szóló törvény 
tervezetét, azzal a céllal, hogy egységes jogszabály ren-
dezze a tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket, lehetővé 
téve az ágazat további fejlődését – hangsúlyozta Predrag 
Veinović, a belgrádi „Gradske pijace“ KKV igazgatója, a 
piaci tevékenységgel foglalkozó kamarai társulás elnöke.

A piacigazgatóságok képviselői szerint a mindennapi 
munkát nagyban nehezíti, hogy a kereskedelemről szóló 
törvényt három éve hozták meg, viszont a kísérő szabá-
lyozás még mindig nem született meg. A törvény megho-
zatalakor azt ígérték, hogy tucatnyi törvény erejű rende-
letet hoznak majd meg, de eddig csupán egyet fogadtak 
el. Ugyanakkor a törvényes rendelkezések nincsenek 
összhangban a kommunális tevékenységekről szóló tör-
vénnyel, ami csak súlyosbítja a gondokat. Hangsúlyozták 
továbbá, hogy a kereskedelemről szóló törvény nem sza-
bályozta a használt cikkek forgalmazását, amivel a pia-
cokon leggyakrabban a szociális szükséghelyzetben levő 
emberek foglalkoznak.

A Szerb Gazdasági Kamarában megtartott összejövetel 
végén mindenki egyetértett abban, hogy rendszeressé kell 
tenni az ilyen megbeszéléseket, valamint, hogy a piacokon 
tapasztalható gondokat úgy kell megoldani, hogy az ne 
veszélyeztesse sem a kereskedőket, sem a vásárlókat, sem 
pedig a piacigazgatóságok működését. Azt pedig semmi-
képp sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Szerbiá-
ban a piacoknak komoly szociális szerepük is van, hiszen 
mintegy 80.000 kereskedő él ebből a tevékenységből.

Folytatás az 1. oldalról

Fotó: PiaR, Szabadka
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HARC AZ ELEMEKKEL
Január végén úgy tűnt, hogy vége a télnek, hogy már 

nem számíthatunk komolyabb havazásra, sem erős lehűlésre, 
a KKV hatáskörébe tartozó piacokon a berendezések, a fel-
szerelés nagyobb gondok nélkül működtek (annak ellenére, 
hogy a bérlők némelyike az elektronikus mérlegekre mére-
tezett elektromos vezetékre termikus fogyasztókat kapcsolt). 
Január 31-én aztán fordulat állt be a télben, amely az orkán 
erejű szél következtében igazi rémálommá változott. Zónai 
József, a KKV műszaki igazgatója erről a következőket mond-
ta:

- Az orkán erejű szél nagy hófúvásokat alakított ki. Min-
den rendelkezésre álló munkaerőt, a piacfőnököktől a kar-
bantartáson dolgozókig a piacok megtisztítására mozgósítot-
tunk. Minden egyes piacon naponta háromszor takarítottuk 
el a havat, de be kell vallanom, hogy a befektetett munká-
nak nem volt sok látszata, mert ahol végeztünk a munkával, 
kezdhettük volna elölről, mert az erős szél újra és újra talán 
még a korábbinál is több havat hordott vissza.   Egyszerűen 
nem tudtunk mit kezdeni az elemekkel. A bérlők némelyike 
– akik még abban az ítéletidőben is kijöttek a piacra – elé-
gedetlenek voltak a helyzettel, megfeledkeztek arról, hogy a 
hó lehetetlenné tette a vasúti és a közúti közlekedést Észak 
Bácskában, hogy lezárták az autóutat Szabadka és Újvidék 
között, hogy lezárták a határátkelőket Szerbia és Magyaror-
szág között. Vonatokat ejtett rabul a hó, egyes községekben 
rendkívüli helyzetet hirdettek ki, településeket vágott el a hó 
a külvilágtól, stb. Százszámra temetett be a hó járműveket és 
embereket, egyes bérlőket pedig zavart a hó, amelyet a szél 
folyamatosan fújt be a piacok területére. Épp ezért szeretnék 
köszönetet mondani azoknak a bérlőknek, akik támogatá-
sukról biztosítottak bennünket és megértéssel viszonyultak 
az előállt helyzethez.  

A nehéz helyzet ellenére elmondhatom, hogy szerencsé-
re a hófúváson kívül az ítéletidő nem okozott nagyobb ká-
rokat, a piacok tetőszerkezete kibírta a megpróbáltatásokat. 
A jégcsapokat is folyamatosan távolítottuk el épületeinkről,  
és csupán az ereszcsatornák rongálódtak meg a hó súlyától. 
Megengedtek a forrasztások, amit az időjárás jobbra fordultá-
val azonnal ki fogunk javítani. 

VIRÁGÁRUSÍTÁS 
 MÁRCIUS 8-RA

A Szabadkai Piacok KKV az idén is a szokásos módon 
szervezi meg a virágárusítást a nők napja alkalmából. Er-
ről Janó Sándor, a KKV piaci koordinátora a következő-
ket mondta:

- A közterületi virágárusítást az idén is elsősorban a pi-
acokon illetve a piacok környékén szervezzük meg, még-
pedig március 7-én és 8-án. A piacokon a virágárusításra 
kijelölt részek tovább tartanak nyitva, mégpedig mindkét 
nap sötétedésig vásárolhatják meg a szabadkaiak a virá-
gokat, s ez vonatkozik a virágpiaci részre, a Zöldikére, a 
Tesla-telepi piacra és a Mirko Bogović utcai nagybani pi-
acra is. Akik virágárusításra szeretnének helyet biztosítani 
a piacokon azok a Szabadkai Piacok igazgatósági számán, 
az 555-013-as számon Janó Sándortól kaphatnak felvilá-
gosítást.

- Mindenkit szeretnék figyelmeztetni arra, hogy a virá-
gárusításra is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint 
minden más idényjellegű árura, vagyis azokat árusítani 
csak az arra kijelölt helyeken lehetséges. A közterület il-
letéktelen használatát a kommunális rendőrség illetve a 
felügyelőség folyamatosan ellenőrzi majd.

Szabadka, Vladimir Nazor u. 8.
Tel.: 024/521-100
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Az őszi kalászosok fejtrágyázása
A termelők gyakran veszik félvállról az őszi kalászosok fejtrágyázását és nagy mennyiségű trágyát juttatnak ki a parcellákra, 

ami a növények alul- illetve túltápláltságához vezet. Mindkét esetben hozamcsökkenés következik be, ha pedig túl sok műtrágyát 
használunk fel, pénzügyi veszteség keletkezik, valamint fennáll annak a veszélye, hogy a nitrátok kimosódva bejutnak a talaj- 
illetve a felszíni vizekbe. 

A szükséges nitrogén mennyiségének helyes kiszámításához, amelyet a fejtrágyázással kell kijuttatni, az alapot az a nitrát-tartalom 
adja meg, amely tavasszal, közvetlenül a tervezett fejtrágyázás előtt található a talajban. A nitrogén-műtrágya mennyiségének a 
kiszámítására fejlesztették ki az N-min módszert, amely a növény nitrogénszükségleteiből és a talaj nitrogéntartalmából indul ki. 
Az N-min módszerhez a talajmintát a tél folyamán gyűjtik be, leginkább január második felében és február folyamán, nagyjából 7 
nappal a tervezett fejtrágyázás előtt, három mélységből: 0-30, 30-60 és 60-90 centiméterről. A nitrát-tartalmat mérik, amelyet minden 
talajrétegre külön-külön kg/ha-ban fejeznek ki. Az így kiszámított nitrát-alapú nitrogéntartalom, a talajban való eloszlása, a talaj 
nedvességtartalma, a talaj mineralizációs képessége és a tervezett hozam alapján lehet kidolgozni a javaslatot a fejtrágyázáshoz 
szükséges nitrogént illetően.

A szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat Rt. januárban 12 talajmintát vett 11 parcelláról, amelyeken összesen 58 hektáron őszi 
sörárpát termesztenek.  Az 1. táblázat tartalmazza a talajrétegenkénti N-NO3 átlagtartalmat kg/ha-ban, valamint a fejtrágyázáshoz 
szükséges tiszta nitrogén mennyiségét. 

1. táblázat
0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm kg/ha N fejtrágy. N kg/ha

6,7 7,8 6,6 21 71

Mivel a túlzott nitrogén-mennyiség következtében megnő a sörárpa proteintartalma és gyengébb lesz a minősége annál, 
mint ami a sörgyártáshoz szükséges, ezért a sörárpa fejtrágyázását kizárólag ammóniumnitráttal (AN vagy SAN) kell végezni. 
A Szabadka-környéki parcellák talajelemzése alapján az említett műtrágyából egyszerre mintegy 200 kg-t kell kijuttatni, illetve 
az első fejtrágyázásnál hektáronként 130 kg, a másodiknál pedig mintegy 70 kilogrammot.  Korai vetés (október 5-e előttieknél) 
és nagy növénysűrűség esetén a feltüntetett mennyiséget mintegy 1-15 százalékkal csökkenteni kell, valamint ajánlatos Cycocel 
növekedésszabályozót használni hektáronként 2 literes mennyiségben, 1-2 csomós fejlettségnél.

A búza esetében 445 hektárt felölelő 72 parcelláról vettek talajmintát. Az 2. táblázat tartalmazza a talajrétegenkénti N-NO3 
átlagtartalmat kg/ha-ban, valamint a fejtrágyázáshoz szükséges tiszta nitrogén mennyiségét.

2. táblázat

Elővetemény 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm N kg/ha Fejtrágyázáshoz 
N kg/ha

Olajrepce 17 43 23 82 71
Kukorica 28 28 23 79 78
Búza 15 23 18 55 93
Napraforgó 13 15 14 42 101

A táblázatból látható, hogy fejtrágyázáshoz a legtöbb műtrágyát az őszi búza esetében kell felhasználni, ott ahol az elővetemény 
napraforgó volt.  Ezeken a parcellákon hektáronként mintegy 130 kg UREÁ-t kell használni az első fejtrágyázásnál, amelyet február 
20-ig kell(ett volna) elvégezni, valamint a második fejtrágyázásnál (március 20-ig) további 130 kg AN-t. Azokon a parcellákon, 
amelyeken kukorica volt az elővetemény, az első fejtrágyázáshoz 110 kg UREÁ-t, a másodikhoz pedig mintegy 90 kg AN-t kell 
felhasználni. Ki kell még emelni, hogy az október 15-ig elvetett kalászosok többnyire nagyon fejlettek és nagyobb a tősűrűségük 
is, ezért azeket a műtrágya-mennyiségeket 10 százalékkal csökkenteni kell. Ajánlatos a Modus + Cycocel 0,2 + 1 l/ha növekedés-
szabályzót vagy csak Cycocel-t használni 2 liter/ha töménységben 1-2 csomós fejlettségi szintnél. 
Az október 20-a utáni vetéseknél a javasolt mennyiségű műtrágyára van szükség.

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
Szenteste összeül a család és az ajándékokat bontogatják. 
Az anyós sikoltva felkiált: 
- Jaj micsoda szégyen! Egy csomag vattát kaptam. 
Mire a veje: 
- Hát nem azt mondta anyuka, hogy fülbevalót kér?

***
Móricka anyukája észreveszi, hogy Mórickának egyre jobbak a jegyei. 
Mondja is Mórickának: 
- Móricka, hogy ha a jövő héten is ilyen jól tanulsz, kapsz egy meden-
cét. 
Móricka a másik héten is jól tanult, megkapta a medencét. 
Móricka anyukája észreveszi, hogy Móricka milyen vígan ugrál a 
medencébe. Kimegy hozzá és mondja neki. 
- Móricka, ha a jövő héten is ilyen jól tanulsz, kapsz a medencédbe 
vizet is...

***
Egy gyerek odaszalad a posztoló rendőrhöz: 
- Rendőr bácsi, jöjjön gyorsan, az apám felakasztotta magát! 
- Micsoda? Hogy engem? - kérdezi a rendőr.

***
Két jóbarát beszélget: 
- Képzeld, a sógorom meghalt epilepsziában. 
- És hazahozzátok, vagy ott temetitek el?

***
Száraz félév után végre megérkezik a faluba egy kiadós zápor. A gaz-
dák a kocsmában ünnepelnek, csak az egyik búslakodik. 
- Ne búsuljon kend! - vigasztalják a többiek - Ettől az esőtől minden 
kibújik a földből! 
- Látjátok, éppen ez az én bajom. A múlt héten temettem el az anyó-
somat... 

***
- Apaaaaa, Apaaaaaa!!! Játszunk fekete-fehér, igen-nemet? 
- Ilyen későn? 
- Igeeeeeeeeen!!!! 
- Vesztettél!!! Takarodj aludni.

***
Megy János bácsi a szekérrel, a szekér mellett a kutyája baktat. János 
bácsi meg időnként rácsap a ló hátára: „Gyí, te!” 
Egyszer csak a ló megáll és rászól János bácsira: 
- Te János, miért ütsz annyit, én is egy érző lény vagyok, nekem is fáj... 
János bácsi beijed a beszélő lótól, futásnak ered, a kutyája is vele. 
Mikor kifárad, leül pihenni. Ekkor megszólal a kutya: 
- Hét János, csak hogy tudd, én is megijedtem, amikor megszólalt a ló.

***
Egy fiatal srác feje körül már régóta köröz egy galamb. Már nagyon 
bemérged, megfordul, és rákiabál: 
- Hess a fenébe! 
Egy idős néni meghallja a fiú kiabálását és rászól: 
- Ejnye, ejnye, kisfiam nem szabad ilyen csúnyán beszélni, csak legyezz 
a kezeddel és szólj rá, hogy, hess, hess madárka. Akkor is elmegy a 
fenébe.

***
A rendőr elhatározza, hogy lékből akar horgászni. Neki is kezd csá-
kánnyal. Egyszer csak valahonnan fentről egy hang: 
- Nincs a jég alatt hal... 
A rendőr csak ás tovább... Kis idő múlva ismét hang fölülről: 
- Már mondtam, hogy nincs a jég alatt hal! 
De a rendőr rendületlenül csákányoz tovább, már vagy fél órája. 
- Hidd el, hogy nincs a jég alatt hal! 
- Ki vagy te, hogy beleszólsz, hiszen én rendőr vagyok! 
- Én vagyok a műjégpálya gondnoka!!!

HOROSZKÓP
2014 március

Ilyenek vagyunk mi.
„Semmiféle dolgot nem lehet sem szeretni, sem gyűlölni, míg meg nem ismertük.”

Leonardo da Vinci
KOS: (akik március 21. és április 20. között születtek) Én vagyok. Ismeri a múltat 
és a jövőt. Csak a jelen az, ami igazán számít. Megzabolázatlan erő hajtja előre. Ő 
az, aki „fejjel megy a falnak”, mert saját elképzelését mindenáron keresztülviszi. Az 
élni akarás, a kihívások elfogadása - ezek motiválják a győzelem felé vezető úton. 
Tanácsadója a szabadság, célja a dicsfény elérése.
BIKA: (április 21 – május 21.) Nekem van. Alapvető jellemvonása a megbízható-
ság.  Jó adag józan ésszel rendelkezik. Ügyesen kezeli az anyagi dolgokat, bizton-
ságra, vagyonra törekszik. Elszántan halad az útján, legyőzve minden akadályt. 
A megszerzett dolgokhoz erősen ragaszkodik. Nagyra értékeli az élet örömeit és 
kényelmét, szereti a szépséget. Mások érzéseire úgy tekint, mintha a sajátja lenne.
IKREK: (május 21 – június 21.) Én gondolkodom. Belső világát a gondolatok és 
a szavak határozzák meg. Módfelett kíváncsi. Jó megfigyelő, összegyűjti és osztá-
lyozza az információkat. Életszükséglete, hogy egy időben többféle tevékenységet 
folytasson. Szereti a változatosságot, vonzza a kreativitás. Nagy hangsúlyt fektet a 
másokkal való kapcsolatra. Erőssége az írás és a beszéd.
RÁK: (június 22 – július 22.) Én érzek. Az érzelem jellemzi, az anyaságot jelképe-
zi. Olyan barátokat és partnert keres, akikkel jól érzi magát, akiknek gondját tudja 
viselni. Élveteg, rajong a szépért. Saját otthonában érzi jól magát, amelyet nagy 
türelemmel és takarékos szemlélettel irányít. Érzékenysége folytán élénken reagál 
az őt ért benyomásokra. Ezt változó hangulata tükrözi. 
OROSZLÁN: (július 23 – augusztus 23.) Én akarok. Jellemzői az önmegvalósí-
tásra való törekvés, az erő és a szabadság. A szervezés, az irányítás létfontosságú 
szükséglet számára. Tisztában van saját értékével. Vezetőként tekint saját magára. 
Méltósága megtámadhatatlan. Szeret a középpontban lenni, igényli, hogy mások 
szeressék. Nagylelkű, segítőkész, mindig támogatja a gyengéket. 
SZŰZ: (augusztus 24 – szeptember 24.) Én elemzek. Nyughatatlan energiájának 
köszönhetően-állandóan sürög-forog, tevékenykedik. A világhoz való alkalmazko-
dása az ész és az intelligencia segítségével valósul meg. A tisztaság és a higiénia 
létfontosságú számára. Gyorsan felismeri a dolgok lényegét. Bárhol, ahol káoszt 
lát, igyekszik rendet teremteni. Élete a munka. 
MÉRLEG: (szeptember 23 – október 23.) Én kiegyensúlyozok. Legfontosabb 
szükséglete a harmónia. Minden helyzetet több oldalról megvizsgál, ez gyakran 
megakadályozza abban, hogy végleges megoldást találjon. Nagyon fontos számá-
ra a szépség és az esztétikum, ez művészi hajlamában fejeződik ki. Életében fontos 
a másokkal való kapcsolat, amelyekben beteljesülést keres.
SKORPIÓ: (október 24 – november 22.) Én vágyakozom. Céltudatos, intuitív, 
szenvedélyes. Óriási energiatartalékkal rendelkezik. Cselekedetei gyakran rituális 
jellegűek, nehéz rá hatást gyakorolni, vagy nehéz őt megváltoztatni. Eszméihez 
hű marad, és másoktól is ezt várja el. A dolgokat átgondolja, terveket készít és 
végigkíséri őket a megvalósulásig.  Szereti az okkult tudományokat. 
NYILAS: Én érzek. (november 23 – december 21.) Kihívások nélkül nem tel-
jes az élete. Jellemző rá a szabadság és a függetlenség iránti vágy. Becsületes 
és igazságos. Erős idealizmust fejleszt ki magában, különösen vallási és filozófiai 
vonatkozásban. Mindent meg akar ismerni, így új területek felfedezésére vállal-
kozik. Ezt tükrözi az utazás iránti- és kalandvágya. Hajlamos arra, hogy hirtelen 
döntéseket hozzon. 
BAK: Én használok. (december 22 – január 20.) Minden Bak rendelkezik a 
boldogulás képességével. Kötelességtudat és az önkéntesen vállalt korlátozás 
jellemzi. Értékítélete objektív és szigorú. Céltudatos és soha nem téveszti el szeme 
elől azt a célt, amelyet kitűzött maga elé. Cselekedeteit és gondolkodását az anya-
gi javak megszerzése motiválja. Ritkán van szüksége külső segítségre.  
VÍZÖNTŐ: Én tudok. (január 21 – február 18.) Számára a legmegfelelőbb 
szimbólum a madarak repülése. Felülemelkedik a dolgokon és ebből a per-
spektívából kicsinek és lényegtelennek látja őket. Mégis ebben rejlik az a képessé-
ge, hogy a dolgokat összefüggéseiben lássa. Megelőzi a korát.  Rendkívül barátsá-
gos, sok szempontból nagyon zárkózott. Teljes függetlenségre törekszik.
HALAK: Én hiszek. (február 19 – március 20.) Nagyfokú érzékenység jellemzi, 
ezért mások érzéseire, gondolataira élénken reagál. Gyakran szenved az 
igazságtalanságtól. Barátságos, jószívű és önfeláldozó. Családszerető. A kedvesség 
együttérzéssel párosul, benne a legjobb barátra, ideális társra találhatunk. Az élet 
teljességében szinte feloldódik, és az anyagi dolgok nem tartják béklyóban. 

Braun Mária


