
mondhatom, hogy a kiállítók 71% volt nagyon elégedett, 
míg a személyzet munkájával a kiállítók 82 százaléka 
volt nagyon elégedett – ami ugyancsak a dolgozóknak a 
feladataik iránti viszonyulását tükrözi. A vásár szakmai 
programjáról megoszlanak a vélemények, a kiállítók 38 
százaléka volt nagyon elégedett, 49% elégedett, a többiek 
pedig elégedetlenek voltak, mivel a vásár szakmai része 
ezúttal a városházán és a Körzeti Gazdasági Kamarában 
illetve az új városházán zajlott – a kiállítók egy része vi-
szont megszokta, hogy az előadásokat, a prezentációkat a 
Sportcsarnokban tartják – ahol erre egyébként nincsenek 
meg a feltételek.  A vásár megrendezésének időpontjá-
val a kiállítók 25 százaléka volt nagyon elégedett, 53% 
elégedett és 20% elégedetlen. A szöveges részben, ahol 
a kiállítók a majdani vásárok megszervezésével kapcso-
latos megjegyzéseiket, javaslataikat írhatták le, a legfon-
tosabb megjegyzés a vásár népszerűsítésére vonatkozott 
- mivel szerintük az nem volt eléggé alapos - a sajtótájé-
koztatóktól, az írott és elektronikus sajtóban való megje-
lenésünktől, a reklámoktól és egyéb tevékenységünktől 
függetlenül. A vásárszervezőktől a látogatottság növelé-
sét várnák el, továbbá hogy több eseményt, programot 
szervezzenek a látogatók számára. 

- Ami a látogatottságot illeti, idén a vásárt 5.000-en 
látták. A nyereményjáték keretében kíváncsiak voltunk 
a látogatók véleményére is. 95 százalékuk volt nagyon 
elégedett vagy elégedett a vásárral és csak 5% volt elé-
gedetlen. Az is érdekelt bennünket, hogy melyik kiállító 
illetve tevékenység keltette fel a legjobban az érdeklődé-
süket. A vásár kínálatából a dicséretek 8 % vonatkozott 
a turisztikai kínálatra. A VIII. Nemzetközi és Regionális 
Gazdasági Vásáron a következő vonzó ágazat az ener-
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SIKERES VOLT A VÁSÁR
Szabadkán június 4-e és 7-e között került megrende-

zésre a VIII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár, 
amely általános megítélés szerint sikeres volt – kezdte az 
idei rendezvény összegzését Ilinka Vukoja, a vásárszer-
vező Szabadkai piacok Kommunális Közvállalat ügy-
vezető igazgatója.

- Nagyon elégedett vagyok, 
hogy sikerült megrendeznünk a 
vásárt, mivel figyelembe véve a 
térséget ért katasztrofális árvize-
ket, fennállt a lehetősége annak, 
hogy nem tartjuk meg a vásárt, 
de végül mégiscsak sikerrel jár-
tunk, köszönhetően elsősorban 
Szabadka Város és a Tartományi 
Gazdasági, Foglalkoztatásügyi 
és a Nemek Egyenjogúságával 
foglalkozó Titkárság támoga-

tásának a vásár megszervezésében és az anyagiak elő-
teremtésében egyaránt. A szabadkai Körzeti Gazdasági 
Kamara sok vállalatnak, vállalkozónak tette lehetővé a 
vásáron való bemutatkozást, de szeretnék köszönetet 
mondani közvállalatunk dolgozóinak is, akik a vásár 
előtti két hónapban, majd az előkészületek során, illetve 
a vásár idején és annak befejeztével önzetlen munkát vé-
geztek, ha kellett estétől reggelig. 

- A tavalyi vásáron 210 kiállító volt, az idein 229, még-
pedig 6 országból. Szabadka testvérvárosai is szép szám-
ban képviseltették magukat, emellett jelen volt hét szer-
biai regionális gazdasági kamara. A kiállítók összetétele 
rendkívül tarka volt, s ennek köszönhetően mindenki 
talált valami érdekeset.

- Minőségirányítási rendszerünk megköveteli, hogy 
megvizsgáljuk, mennyiben elégedettek szolgáltatásaink-
kal azok használói, jelen esetben a vásár kiállítói.  Min-
denkit megkértünk arra, hogy töltsön ki egy értékelő 
adatlapot a vásári feltételekről, a személyzet munkájáról, 
a szakmai programról, a vásár munkaidejéről és megren-
dezésének időpontjáról. A lehetséges válaszok a követ-
kezők voltak: nagyon elégedett, elégedett, elégedetlen és 
nagyon elégedetlen. Az eredmények összesítése után el-

Szabadka Város Képviselő-testülete a 2014. június 
16-án megtartott 21. ülésén Ilinka Vukoja okleveles 
közgazdászt ismét kinevezte a Szabadkai Piacok KKV 
ügyvezető igazgatójává. A megbízatás június 15-étől a 
közvállalat igazgatójának a kinevezéséig, de legfeljebb 
fél évre szól. 

 Folytatás a 2. oldalon



2

TELJESÜLTEK AZ ELVÁRÁSOK

getika illetve az energiahatékonyság volt, a látogatók 20 
százaléka pedig külön kiemelte a Magyar Nemzeti Ke-
reskedőház illetve a magyar Vidékfejlesztési Miniszté-
rium kiállítóit - amelyek standjai a látogatók számára a 
legérdekesebbek is voltak egyben.

- A látogatókat megkérdeztük arról is, hogy milyen 
forrásból értesültek a vásár megrendezéséről és igen 
érdekes adatokat kaptunk: A TV és a barátok adták az 
információforrás 22-22 százalékát, a harmadik helyen 
pedig az internet szerepelt 18 százalékkal. A rádió volt 
az információforrás a megkérdezettek 17%-nál, az írott 
sajtóból pedig csupán 9 százalékuk tájékozódott. A lá-
togatók és a kiállítók is észrevételezték a vásár munka-
idejét és sokan kifogásolták, amiért a vásár csak 18 óráig 
dolgozott. 

- Ezek az információk a segítségünkre lesznek a jövő 
évi vásár megszervezésében. Ez azt jelenti, hogy szán-
dékunkban áll megszervezni a 9. Nemzetközi és Regio-
nális Gazdasági Vásárt, mégpedig a közvélemény jobb 
tájékoztatása, még nagyobb számú látogató megnyerése, 

Folytatás az 1. oldalról változatosabb programok, gyermeksarok, stb. megszer-
vezése mellett.

- A látogatók számára szervezett nyereményjáték fő-
díja egy 30 kW-os központifűtés-kazán volt, a szabadkai 
Tehnoserv Kft. ajándéka, amelyet a szabadkai Rácz Attila 
nyert meg. A nyertessel a Tehnoserv tulajdonosai felvet-
ték a kapcsolatot és egyeztették az átadás időpontját.

Az idén is kiosztottuk a vásár díjait és elismeréseit 
illetve a különdíjakat a legszebb standért illetve a vál-
lakozás, szervezet bemutatkozásáért a 8. Nemzetközi és 
Regionális Gazdasági Vásáron. A díjazottak: A legszebb 
standért járó 1. díjat a Montenegrói Gazdasági Kamara 
érdemelte ki. A két egyenrangú 2. díjat a szabadkai Te-
hnoserv Kft-nek és a magyar Vidékfejlesztési Minisztéri-
umnak ítélte oda a zsűri.

Két egyenrangú harmadik díjat is odaítéltünk. Ezeket 
a szabadkai ECO-SUB Kft. és a magyarországi Érd Váro-
sa érdemelte ki. 

A zsűri három különdíját a svédországi, Sandvikeni 
Magánvállalatok Szövetsége, a Montenegrói Gazdasági 
Kamara és a Magyar Nemzeti Kereskedőház kapta.

A szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara fontos sze-
repet töltött be az idei Nemzetközi és Regionális Gaz-
dasági Vásár megszervezésében – és elégedett lehet az 
elért eredményekkel – emelte ki a vásárról folytatott 
beszélgetés kezdetén Ivan Vojnić Tunić, a szabadkai 
KGK főtitkára. 

- Ez a vásár jellemzően élel-
miszeripari vásár volt, az idén 
azonban a Kis vállalkozások, 
régi mesterségek – nagy kihí-
vás az EU küszöbén jelmondat 
jegyében került megrende-
zésre. A kis vállalkozás alatt a 
kisipart értem, ám az ma már 
nem olyan mint egykor volt, hi-
szen ebbe a csoportba ma már 
a kis- és közepes vállalatok tar-
toznak. A vásár partnerorszá-

ga Montenegró volt, vásári megjelenésükben pedig 
a Montenegrói Gazdasági Kamara játszott kulcsfon-
tosságú szerepet. A kamara szervezésében 11 vállalat 
vett részt a vásáron. Ezek a cégek vettek részt a vá-
sár megnyitója után tartott üzleti fórumon és intenzív 
tárgyalásokat folytattak a vásár egész ideje alatt. Az 
idei vásáron a szabadkai mellett még 6 szerbiai kör-
zeti kamara vett részt /Újvidék, Niš, Valjevo, Pancso-
va, Zaječar és a Szerémi Gazdasági Kamara/ összesen 
36 kiállítóval, akik jelentős mértékben hozzájárultak 
a vásár sikeréhez, hiszen lényegében Szerbia gazda-
ságát képviselték kicsiben. A vásár jelentőségét az is 
bizonyítja, hogy dr. Snežana Bogosavljević Bošković 

köztársasági mezőgazdasági és környezetvédelmi mi-
niszter nyitotta meg. 

- Már az első napon megrendezésre került a  
montenegrói-vajdasági üzletember-találkozó, ame-
lyen annyian vettek részt, hogy a városháza Kék ter-
me zsúfolásig megtelt, és a beszélgetések is a tervezett 
15 helyett 16 órakor értek véget. Fontos megjegyezni, 
hogy erre a találkozóra még horvátországi cégek is 
eljöttek. Az idén a Horvát Gazdasági Kamara ugyan 
nem tudott részt venni a vásáron, de megszervezték 
hat cég szabadkai látogatását, akik kifejezték szándé-
kukat, hogy találkozzanak és tárgyaljanak a monten-
egrói vállalatok képviselőivel.  Ugyancsak nagy ér-
deklődés nyilvánult meg a városháza dísztermében 
a montenegrói gazdaság és turizmus prezentációja 
iránt, amelyen mintegy 150 üzletember vett részt – és 
valójában a legnagyobb siker az, hogy láttuk: az embe-
rek keresték a találkozásokat, beszégettek, némelyek 
igen komoly üzleti tárgyalásokat is folytattak.

A fórum után érdekelt a szerbiai cégek képviselői-
nek a véleménye. 40 százalékuk először vett részt ilyen 
megbeszéléseken, és mindenki /tehát 100 százalékuk/ 
meg van róla győződve, hogy a találkozók hasznosak 
lesznek, mert a kommunikációban használatos kor-
szerű technológiák ellenére semmi sem helyettesítheti 
a személyes kapcsolatokat, amikor belenézhetsz be-
szélgetőtársad szemébe.

- A vásár második napján is egy fontos esemény-
re került sor, a klaszterek jelentőségéről és a határon 
átnyúló együttműködés potenciáljáról volt szó a sza-
badkai KGK, Szabadka Városa és a Magyar-szerb Ke-



A Magyar Nemzeti Kereskedőház először mutat-
kozott be a szabadkai Nemzetközi és Regionális Gaz-
dasági Vásáron. Rákhely Lászlót, a Kereskedőház 
nyugat-balkáni értékesítési menedzserét kértük meg 
arra, hogy mutassa be a céget.

- A Magyar Nemzeti Keres-
kedőház Zrt-t a magyar állam 
alapította, azzal a céllal, hogy 
segítse a magyar kis- és köze-
pes vállalatok kijutását az Eu-
rópai Unión kívüli piacokra. A 
kis- és közepes vállalatok egyes 
térségekben a rendszerváltást 
követően piacot vesztettek, je-
lenleg pedig nem rendelkeznek 
kellő piaci ismeretekkel ahhoz, 

hogy eredményesen álljanak helyt a nemzetközi pia-
con. Ugyanakkor nincs sem anyagi, sem emberi kapa-
citásuk arra, hogy ezeken a területeken piackutatást 
végezzenek. Mi ezt szeretnénk lehetővé tenni, illetve 
megkönnyíteni. A Zrt. mintegy másfél évvel ezelőtt 
alakult meg, az érdemi munka igazából néhány hó-
napja kezdődött. Jelenleg a világ különböző pontjain 
nyolc irodánk működik, a két legnagyobb piac Orosz-
ország és Kína, három irodánk van az arab országok-
ban, kettő pedig a nyugat-balkáni térségben látja el a 
feladatait. Korábban az volt az álláspont, hogy Szer-
bia esetében nincs szükség különösebb aktivitásra, 
hiszen szomszédos országról van szó, sok esetben 
nyelvi akadályok sincsenek. Az újvidéki nemzetközi 
vásáron látogatóként vettünk részt és már akkor azt 
tapasztaltuk, hogy nagy érdeklődés nyilvánul meg a 
kapcsolatteremtés iránt. A szabadkai vásáron először 

mutatkozunk be ebben a szervezői szerepkörben,  és 
be kell vallanom, hogy meglepett az az érdeklődés, 
amely a tevékenységünk iránt megnyilvánult mind a 
vajdasági magyar kisvállalkozók, mind pedig a szer-
biai cégek körében, s ez egyértelműen azt bizonyítja, 
hogy Szerbiára nagyobb figyelmet kell fordítanunk. 
A régi Jugoszlávia széthullásával számos kapcsolat 
megszűnt, itt is rendszerváltás történt, s azt tapasztal-
tuk a vásár néhány napja alatt, hogy igenis keresik a 
cégek a kapcsolat-felvételi lehetőségeket. Ebben pedig 
mi illetve a vásári jelenlét is sokat segíthet. Sok vál-
lalkozó, cég regisztráltatta magát nálunk nem csak 
a Vajdaságból, hanem Szerbia más területeiről is. /A 
Zrt. honlapja www.tradehouse.hu magyar és angol 
nyelven érhető el, s ezen lehetséges a regisztráció is./ 
A megbeszélések során kikristályosodott az is, hogy a 
Magyar-szerb Kereskedelmi és Iparkamara valamint a 
Kárpát Régió Üzleti Hálózat is kész segítséget nyújta-
ni ebben a tevékenységben, vagyis, a vásárt követően 
bőven lesz tennivalónk.

- Élénk megbeszélések folytak, s ami lényeges, 
voltak olyan találkozók is, amelyeken közös vállala-
tok esetleges szerbiai alapításáról volt szó, de konkrét 
projektek, egyéb együttműködési formák is felvetőd-
tek a tárgyalások során. A megjelent magyarországi 
kiállítók – akik között nem csak termelő, hanem szol-
gáltató cégek is voltak – elégedettek a megnyilvánult 
érdeklődéssel, a szakmai programokkal. A vártnál is 
többet kaptunk a vásártól, tehát csakis elégedettséggel 
összegezhetjük az eredményeket, az pedig csak hab a 
tortán, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedőház kiér-
demelte a VIII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági 
Vásár különdíját. 
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reskedelmi és Iparkamara együttes szervezésében. Ezt 
a rendezvényt támogatta a magyar Nemzetgazdasági 
Minisztérium és a Kárpát Régió Üzleti Hálózat. A ta-
lálkozón mintegy 100 üzletember vett részt, Szerbiá-
ból illetve Vajdaságból, továbbá Magyarországról a 
győri klaszter és Érd város képviselői. A megkérdezett 
vállalkozók rendkívül elégedettek voltak a megbeszé-
lésekkel és mindenki meg volt győződve róla, hogy a 
létrejött kapcsolatok folytatódnak majd a vásár utáni 
időszakban is. 

Ha csak ezt a két napot összegezzük, elmondhat-
juk, hogy ezen a – más vásárokhoz képest – kis vá-
sáron jelen voltak egész Közép-Európából és hogy 
igen sikeres megbeszélések folytak. Ehhez hozzá kell 
még adni, hogy a montenegrói küldöttség ellátoga-
tott Kishegyes községbe Bácsfeketehegy településre 
/ahol szórványban jelentős számú montenegrói él/ s 
megállapodtak a község vezetőivel, hogy ellátogat-
nak Podgoricába, és hogy találkozót szerveznek a 
számukra ottani vállalkozókkal arról, milyen befek-

tetéseket finanszíroznának ebben a községben illetve 
településen.

A vásár szakmai programja hasznos volt a vállal-
kozók, a kis- és közepes vállalatok tulajdonosai szá-
mára. Részvételükkel a kamarában szemináriumot 
rendeztünk Az európai integrációk és a hazai gaz-
daság pályázási lehetőségei az EU alapok kiírásaira 
címmel. A résztvevők tájékoztatót kaptak a folya-
matban levő projektekről, a kis- és közepes vállala-
tok pályázatokon való részvételének a lehetőségeiről, 
Magyarország EU-csatlakozási tapasztalatairól, az EU 
forrásokra történő pályázatok esetében az előkészüle-
tek fontosságáról. A szemináriumon elhangzottakból 
mindenki számára egyértelművé vált, hogy az Euró-
pai Uniótól csak úgy nem lehet pénzt kapni. Nagyon 
jó, tartalmas projekteket kell kidolgozna az EU teljes 
jogrendjének a figyelembe vételével, a megvalósítás 
után pedig minden egyes centtel el kell számolni. Erre 
mindannyian együttesen kell hogy felkészüljünk, ha 
szeretnénk sikeresek lenni az elkövetkező időszakban.   
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Velimir Mijušković Slobodan Vojinović Dr. Snežana Bogosavljević Bošković

8. A VIII. Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vá-
sárt június 4-e és 7-e között, a szerbiai és a térség üzlet-
embereinek nagy érdeklődése mellett rendezték meg. A 
vásárt dr. Snežana Bogosavljević Bošković, köztársasági 
mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszter nyitotta 
meg. A vásárt a következő mottóval hirdették meg: „Kis 
vállalkozások és régi mesterségek – nagy kihívás az EU 
küszöbén“. 

Maglai Jenő, Szabadka polgár-
mestere köszöntötte a megje-
lenteket, majd kiemelte, hogy a 
szabadkai gazdasági vásár évről 
évre mind nagyobb érdeklődést 
vált ki, s olyan tartós rendez-
vénnyé nőtte ki magát, amelyet 
egyaránt támogat Szabadka Vá-
rosa és a tartományi gazdasági, 
foglalkoztatás-ügyi és a nemek 
egyenjogúságával foglalkozó 
titkárság. Köszönetet mondott a 

szabadkai Körzeti Gazdasági Kamarának, amely tevé-
kenyen részt vett a vásár rendezésében. A polgármester 
hozzátette: évről-évre nő a résztvevő országok száma is, 
s hogy idén először vettek részt a vásáron svéd és román 
üzletemberek, vállalkozások is. Mint mondotta: A város, 
de a térség fontos stratégiai célja erősíteni a kis- és köze-
pes vállalatokat, támogatni őket a vállalkozó kedv kiala-
kításában.

Slobodan Vojinović, a szabadkai Körzeti Gazdasá-
gi Kamara elnöke a vásár megnyitóünnepségén arról 
beszélt, hogy ez a régió tavaly 1,5 milliárd dollár értékű 
áruforgalmat bonyolított le a külfölddel s hogy ennek 76 
százaléka az EU tagországokkal bonyolódott. Mint mon-
dotta: „A térség gazdasága ezen a vásáron is bizonyította 
versenyképességét, és hiszem, hogy ennek eredményei 
újabb üzletkötések formájában nyilvánulnak meg.”

Velimir Mijušković, a Montenegrói Gazdasági Ka-
mara elnöke többek között elmondta, hogy örömmel tet-
tek eleget a felkérésnek, hogy Montenegró legyen az idei 
vásár partnerországa. 

- Az ilyen jellegű vásárokon való részvétel több az 
egyszerű termékbemutatónál, mivel elsősorban a vásá-
ron részt vevő vállalatok közötti kapcsolatteremtést szol-
gálja.

Juhász Bálint, a Tartományi 
Gazdasági‚ Foglalkoztatási és a 
Nemek Egyenjogúságával Fog-
lalkozó Titkárság titkárhelyette-
se kiemelte, hogy a gazdaságot 
népszerűsítő rendezvények le-
hetőséget nyújtanak a gazdasági 
vállalkozások kapcsolatteremté-
sére és új üzleti szerződések alá-
írására, amelyek hozzájárulnak 
a gazdaság fejlődéséhez nem 
csak a Vajdaságban, hanem az 

egész köztársaságban. A tartományi kormány és titkár-
ság épp ezért támogatja az olyan regionális vásárok meg-
rendezését, mint amilyen a nagybecskereki, a zombori 
vagy a szabadkai.

Dr. Snežana Bogosavljević Bošković a VIII. Nemzet-
közi és Regionális Gazdasági Vásár megnyitásakor a kö-
vetkezőket mondta: „A szabadkai vásár azért is jelentős, 
mert közvetlenül az országot ért árvizek után kerül meg-
rendezésre, amikor még a katasztrófa következményei-
vel harcolunk, de azért is, mert a gazdasági és pénzügyi 
válság következményeivel évek óta szemben találjuk 
magunkat. Válsággal küszködnek a legerősebb és a gaz-
daságilag legfejlettebb országok is, a válság pedig rámu-
tatott, mennyire is fontos a kapcsolatteremtés, az együtt-
működés. A szabadkai vásár megerősíti a résztvevők 
együttműködési szándékát, hogy közösen tervezzenek, 
fektessenek be, alakítsanak ki kapcsolatokat és találjanak 
megoldásokat mindannyiunk javára. Kiemelte, hogy a 
válság legjobban az ipart, az építőipart és a kiskereske-
delmet sújtotta, míg a mezőgazdaságnak hatalmas káro-
kat okoztak az árvizek. Mint mondta, az árvíz azonban 
azt is megmutatta, hogy Szerbia nincs egyedül, s hogy 
vannak barátai mind közvetlen környezetében, mind pe-
dig a távoli térségekben.
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F Ó L I A S Á T R A K
A védett, zárt terek lehetővé teszik az intenzív termelést, a 

zöldségfélék idényen kívüli kombinált termesztését, a betegségek 
és kártevők fokozottabb ellenőrzését és biológiai módszerekkel 
történő leküzdését, ami lehetővé teszi az egészséges élelmiszerek 
előállítását.

A fóliasátor a legelterjedtebb védett tér, amely alakjával, 
méreteivel, felszerelésével teljes egészében alkalmas konyhakerti 
vetemények termesztésére.  A fóliasátorban rendkívül jó minőségű 
zöldségféle állítható elő, hiszen ellenőrizhető a hőmérséklet, 
a páratartalom, a tápanyag-ellátás és a növények fejlődéséhez 
szükséges minden más tényező. A fóliasátor lehetővé teszi, hogy 
egész évben termeljünk és szedjünk jó minőségű zöldségféléket, a 
szántóföldi növénytermesztéshez képest a hozamok többszörösét 
érjük el az intenzív termesztésnek köszönhetően. A fóliasátras 
termesztés lehetővé teszi a korábbi betakarítást, viszont a fűtés 
miatt költségtöbblettel jár. A korai zöldségfélék árai magasabbak, 
mint a szántóföldi növénytermesztésből származó áruké, ám 
az egyenletes, jó minőségű és gyorsan beérő terményeknek jó a 
piacuk és az értékesítésük is könnyebb.

A fóliasátor felállításához megfelelő helyet kell kiválasztanunk, 
amelynek könnyebb, szellősebb a talaja és nem tarja meg a 
vizet, a talajnak kicsit kell lejtenie a nap irányában. Ha nagyobb 
a lejtés, akkor ki kell egyenesíteni a talajt, a 3%-osnál nagyobb 
lejtőnél teraszokat hoznak létre és azokon állítják fel a sátrakat. 
A fóliasátrak legkedvezőbb tájolása észak-déli. A magas talajvíz-
szinttel rendelkező területek, vagy a vízfolyások közelében levő 
parcellák nem kívánatosak a víz intenzív jelenléte, a gyakori 
reggeli ködök, a talaj lehűlése és egyéb okok miatt, amelyek a 
gyökérrendszert károsítják. A talajvízszintnek nem lenne szabad 
150 cm felett lennie.

Az erős széllökések is károsan hathatnak a zárt térre, ezért 
a fóliasátrakat szélvédett helyen kell felállítani, vagy pedig 
szélvédőket kell köréjük telepíteni, amelyek a szél 50%-át 
átengedik, hogy áramolhasson a levegő, mert ha teljesen elzárhuk 
a szél útját, a szélvédő túlsó oldalán erős turbulencia alakulhat 
ki. Északról erősebb és magasabb szélvédőket kell kialakítani 
az erősebb széllökések ellen, délről pedig természetszerűleg 
alacsonyabbakat. Szélvédőként felhasználhatjuk az épületeket, 
fasorokat, erdőket, amelyek azonban nem boríthatják árnyékba a 
fóliasátrat. Vagyis: oda kell figyelni a szélvédő magasságára és a 
fóliasátortól való távolságára. A széllökésektől való védelemmel 
csökkenthetjük a fűtési költségeket, mivel az erős szél a 
fóliasátorban akár 10 fokkal is csökkentheti a hőmérsékletet.

Az üvegházak illetve a fóliasátrak telepítésekor oda kell 
figyelni, hogy jó minőségű víz álljon a rendelkezésünkre. A 
növények optimális növekedéséhez biztosítani kell elegendő jó 
minőségű vizet. Ilyen célokra legjobb a tartály/ok/ban gyűjtött 
esővíz illetve a természetes vízfolyásokból származó víz. A 
legrosszabb a kútvíz. Gyakran megfeledkeznek a víz minőségéről 
mindaddig, amíg nem jelentkeznek a gondok. Mielőtt belefognánk 
a termelésbe, végeztessünk vízelemzést. Az ideális vízben kevés 
az oldott só. A víz fizikai jellemzői mellett fontos a biológiai 
minőség is: a víz csak tiszta forrásból származhat, nővényi 
kártevők és baktériumok nélkül, épp ezért a vizet ellenőriztessük 
az Egészségvédelmi Intézetben. Ugyanolyan fontosak az öntözésre 

szánt víz vegyi jellemzői. A kémhatás (pH-érték) 6,0–7,0 között 
legyen, kevés karbonátot és bikarbonátot tartalmazzon, mert azok 
magas értéke tápanyagfelvételi gondokat eredményezhet a pH-
érték és a hatóanyagok (vas, bór, réz) kölcsönhatása miatt. 

Kisebb területeken általában fóliaalagutat, magasabb alagút 
formájú sátrat illetve egyhajós, íves fóliasátrat alkalmaznak. A 
fóliaalagutat általában saját rezsiben építik, nem szokták őket 
fűteni, palántanevelésre illetve az idény előtti időszakban szokták 
növénytermesztésre használni. Szerkezetük is egyszerű, nem 
igényelnek különösebb felszerelést. A magas alagutakat ugyancsak 
egyszerű megoldásuk, alacsony áruk miatt a kisebb területeken 
történő növénytermesztésre használják. Ugyancsak általában az 
idény előtti termesztésben alkalmazzák ezt a megoldást, vagy 
fűtés nélkül, vagy pedig olyan fűtéssel, amely megoldhatja 
az atipikus lehülés okozta gondokat. A szellőztetés általában 
passzív megoldással, az ajtók, oldalak megnyitásával történik. 
Az egyhajós boltíves fóliasátornál néha a függőleges oldalakat 
polikarbonátos panellekből készítik. A szellőztetés történhet úgy 
is, hogy a vertikális oldalakon nyílásokat hagyunk, illetve lehet 
ventillátorokkal is megoldani a szellőztetést. Ezekbe beépíthető 
a fűtőrendszer is, így egész évben vagy majdnem egész évben 
alkalmasak a termelésre.  

A fóliasátrak anyagául a leggyakrabban a következőket 
használják:

Polietilén fólia (PE) – zavaros, tejfehér színű, nem engedi át 
a vizet, részben átangedi a CO2 és az O2, a látható sugarak 80-
90 százalékát engedi át, az ibolyántúli sugarak 70-75 százalékát 
valamint az infravörös sugárzás 80-85 százalékát, ami csökkenti 
a hőmérsékletet, különösen éjjel. Hosszabb használat után részben 
elveszíti a rugalmasságát, áttetszőségét, vízzáró, élettartama a 
vastagságától függ (0.04-0.20 mm) és 9 hónaptól 5 évig terjedhet.

Polivinilchlorid fólia (PVC) – jó a fényáteresző képessége, a 
látható sugarak 90 százalékát engedi át, az ultraibolya sugárzás 
80 százalékát, viszont az infravörös sugarakat nem engedi át. 
Lerakodik rá a por, a piszok, amelyet télen le kell mosni a jobb 
fényáteresztés miatt. Élettartama 2-3 év. 

Etilén-vinilacetát fólia (EVA) – a legjobb minőségű és a 
legellenállób fólia, jó fény- és hőtulajdonságokkal rendelkezik, 
vízáteresztő, fotoszelektív, tartós, rugalmas, így csökkenti a 
széllökések erejét.

Varga Damir okl. mérn.
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Viccözön
- Ki az abszolút ronda férfi? 
- Akinek még egy utcalány is azt mondja az ágyban, hogy fáj a feje.

***
Az újoncok bevonulnak, és az őrmester így szól:
- Jelentkezzen, akinek nagy a bakancsa.
- Jelentem, őrmester úr nekem nagy.
- Akkor menjen a raktárba, és cseréltesse ki.
- Őrmester úr, én inkább nem cseréltetném ki.
- Miért nem?
- Mert nekem a lábam is nagy.

***
Mi a magyar bagoly e-mail címe?
- hu@hu.hu

***
Őrmester mondja:
- Becsukatom tíz napra! De ha ez nem elég, akár egy hétre is.

***
A részeg később ér haza, mint általában. A felesége rá is szól:
- Na, mi van, távolabbra költöztették a kocsmát?
- Nem, csak az utat szélesítették meg egy kicsit.

***
Hosszú autósor várakozik a sorompó előtt. Egyre többen dudálnak 
türelmetlenül. A bakter megunja, kijön a házból, és odaszól az autó-
soknak:
- Most mit idegeskednek? Hát tehetek én arról, hogy a vonat két órát 
késik?

***
A háborúban elfogtak egy ellenséges pilótát. Megpróbálták kivallatni a 
szétlőtt repülőgép paraméterei ügyében.
- Mennyi a géped optimális repülési magassága?
A pilóta nem válaszol, mire nagyon megverik.
- Mennyi a repülőgéped maximális repülési sebessége?
A pilóta megint nem válaszol, mire még jobban megverik.
- Mekkora teljesítményű a repülőd hajtóműve?
Nincs válasz, mire utoljára, még egyszer megverik, de mivel látják, 
hogy semmit sem lehet belőle kiszedni, ezért elengedik.
Hazaérve nemzeti hősként fogadják, és az ünnepségen megkérdezik 
tőle, hogy mit tud tanácsolni a pilótanövendékeknek?
- Csak azt, hogy a műszaki adatokat tanulják meg pontosan, mert ha 
elkapják őket és nem tudják, akkor nagyon megverik őket!

***
A nyuszika egy kidőlt fa mellett ácsorog. Arra megy a farkas és meg-
kérdi:
- Te nyuszika! Ki döntötte ki ezt a fát?
- Természetesen én! De azért egy kicsit a medve is segített...

***
Katonák az udvaron. A táborparancsnok beszédet tart:
- Emberek, ez a laktanya nem az enyém, és nem is másé: ez a miénk! 
Mire egy hang a tömegből:
- Adjuk el!

***
Az utasszállító gép pilótája leszálláshoz készül. Leteszi a gépet, csiko-
rognak a fékek, a gép nagy nehezen éppen meg tud állni a leszállópá-
lya vége előtt.
- Nem hiszem, hogy ez a leszállópálya hosszabb lenne 400 méternél - 
mondja a pilóta.
Mire a másodpilóta:
- Igaz, viszont legalább 5 kilométer széles.

HOROSZKÓP JÚLIUSRA
Az Asztrológia olyan tudomány, amely segít bennünket életünk még tudatosabbá, 
még átgondoltabbá tételében. Lehetővé teszi az emberi karakter mélyebb meg-
ismerését, valamint önmagunk és embertársaink létét alakító tényezők értelme-
zését.
S ez nem más, mint a Bölcsesség felé vezető Út.
KOS: Hirtelen fordulatok várhatók úgy a szerelmi életben, mint az emberi kapcso-
latokban.  Bajba kerülhetsz, amennyiben meggondolatlan megjegyzéseket tettél 
a munkáddal kapcsolatosan. Próbáld menteni a menthetőt. A bolygóállások azt 
mutatják, hogy ez sikerülni fog, helyre áll a béke-minden téren. Ne rontsd el eze-
ket a kellemes napokat!
BIKA: Ne aggódj annyit azon, hogy mit is ronthatsz el. Legyél nyitottabb a külvi-
lágból érkező lehetőségekre, és beszélgess sokat, mert valószínűleg ez által jut-
hatsz előre hivatásodban. Lazulj egy kicsit, szervezz közös programokat, kirándu-
lásokat családoddal, munkatársaiddal. Te vagy a társaság öröme, rád mindig lehet 
számítani.
IKREK: Munkahelyeden, jó kapcsolatteremtő képességedet kihasználva, támo-
gatókat kellene keresned ötleteid megvalósításához. E hónap második felében 
kedveseddel összezördülésre kerülhet sor. Részletesen de nyugodtan próbáld 
megmagyarázni az álláspontodat az üggyel kapcsolatosan. 
RÁK: Mostanában hajlamos lehetsz sötétebben látni mindent, még a szerelmet is. 
Ez azért van, mert a szerelemnek nagyon nagy mélységeit éled meg. A baj ebből 
abban lehet, hogy mindez sajnálatos módon az anyagiakkal is kapcsolatba kerül. 
Na, itt szoktak a nagy szerelmek elbukni. Bonyolult ügy ez, légy óvatos.
OROSZLÁN: Lehet zűrzavar, mert az idődet nehezen tudod beosztani, aminek kö-
vetkezménye, hogy időnként üresnek érzed az életed. Ilyenkor dobd fel magad, 
feküdj ki a napra, hiszen minden élet éltetője a Nap, és az Oroszlán az a jegy, amely 
szétsugározza a Nap életenergiáját. Mindenkinek jót teszel ezzel.
SZŰZ: Ha a helyzetednek stabilizálását tűzted ki célul, most esélyed van arra, hogy 
ezt véghezvigyed. Megbízóiddal, munkatársaiddal, esetleg a hatósági személyek-
kel is könnyen dűlőre juthatsz olyan dolgokban, amelyekben eddig nem sok sikert 
értél el. Üsd a vasat, amíg még meleg! Cselekedj bátran, hiszen az energiák most 
támogatnak téged.
MÉRLEG: Ebben a hónapban az érzelmi életed válik a leghangsúlyosabbá. Egyre 
erősebb benned a vágy a romantika után, ezt nyugodtan megoszthatod a párod-
dal is. Mindig szakítsatok időt egymásra, ne engedjétek meg, hogy a hétköznapi 
dolgok elvonják a figyelmeteket a legfontosabbról: a kapcsolatotokról.
SKORPIÓ: Munkafronton a külföldi partnerek, vagy a külhonban rejlő lehetőségek 
most nagyon kecsegtetőek lehetnek, próbálj meg nyitni ebbe az irányba. Családi 
gondok adódhatnak, mert a munkád miatt igen keveset vagy otthon. Némileg 
segíthet a problémán, ha egy-egy este közösen vacsoráztok, így legalább a nap 
történéseit megbeszélhetitek. 
NYILAS: Júliusban eleinte nem találod a helyed, valami arra késztet, hogy keress 
egy másik, neked megfelelő utat. Találj valakit, akivel megbeszélheted ügyes-ba-
jos dolgaidat. Hónap közepétől nem csak ötleteid, de lelkesedésed is megsokszo-
rozódik. Egy nyelvtanfolyam most nagyon időszerű és később még igen jövedel-
mező lehet. 
BAK: Ebben a hónapban rendezheted a magánéleti problémáidat. Gondoskodj 
arról, hogy a  családodban érdekes és pezsgő legyen az élet. Régi ismerőst sodor 
utadba az élet, és megfordul a fejedben, hogy újra fel kellene elevenítenetek a 
kapcsolatotokat. De jó döntés lenne ez? Érdemes volna? Ezt kell most átgondolni. 
VÍZÖNTŐ: Ha kalandra vágysz, erre most jó esélyed van. Újra előtérbe kerülhet egy 
régóta halogatott ügyed, ami azonban többet is jelent neked a puszta karriernél. 
Ez szívügy, ami egyben önmegvalósítást jelent számodra. Tegyél meg mindent, 
most nyélbe ütheted a dolgot!
Gyermekkel kapcsolatos teendőid megsokszorozódnak.
HALAK: Olyan ember vagy, aki reálisan látja a párkapcsolatát. Ha időnként mégis 
elragadnak az ideáid, jó, ha tudod: van melletted egy szerető társ, aki visszafog és 
terel a helyes vágányra. Nagy terveid megvalósításához most jó támogatást adnak 
a csillagok. De ne kapkodj, mindennek eljön a maga ideje!

Braun Mária

RAGYOGJANAK RÁD A CSILLAGOK!


