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XIV. évfolyam • 10. szám • 2014. október 24.
Ingyenes példány

HITELESÍTETT MÉRLEG NÉLKÜL NINCS 
BÉRLETI SZERZŐDÉS

A Szabadkai Piacok KKV július közepén tájékoztatta a 
bérlőket, hogy a mérésügyről szóló törvény (SZK Hivatalos 
Közlönyének 30/2010 szám) 5., 17., 19., 20., 21., 39., 40. és 47. 
szakaszaival, a kereskedelemről szóló törvény (SZK Hiva-
talos Közlönyének 53/2010 és 10/2013 számai) 7., 25., 55., 57., 
58. és 74. szakaszaival, valamint a fogyasztók védelméről 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönyének 73/2010 száma), 
19., 21., 148. és 151. szakaszaival, továbbá az árusítóhely bér-
leti szerződése 4. szakaszának 11. bekezdésével összhang-
ban kötelesek mérőeszközeiket összehangolni a műszaki és 
mérésügyi követelményekkel, hogy megkaphassák a mérő-
eszköz típus-jóváhagyásáról szóló bizonylatot. A bérlőket 
arról is tájékoztatták, hogy mérőeszközeiket kötelesek hite-
lesíttetni, hogy elkerüljék az esetleges gondokat a piaci elle-
nőrzések során. Az illetékesek elvégezték a mérőeszközök 
zömének ellenőrzését, de még mindig vannak, akik nem 
tettek eleget ilyen irányú kötelezettségeiknek.

A Szabadkai Piacok KKV a Közlöny útján most arról tá-
jékoztatja az árusokat, hogy kötelesek lesznek ellenőriztet-
ni és hitelesíttetni az általuk használt mérőeszközöket, mert 
ha ezt nem teszik meg, a kommunális közvállalat nem köt 
velük szerződést a piaci egységek bérletéről illetve haszná-
latáról a 2015-ös évre. A szerződés aláírásakor ugyanis fel 
kell mutatniuk a mérőeszköz ellenőrzéséről, hitelesítéséről 
szóló bizonylatot. 

FON TOS – FON TOS – FON TOSA KISKERESKEDÉSEK IGAZSÁGOSABB 
MEGADÓZTATÁSA

Miután bevezették a kötelezettséget, hogy a piaci asztalokat 
be kell jegyeztetni üzlethelyiségen kívüli kiskereskedelmi tevé-
kenységként gondok jelentkeztek az úgynevezett kis fémaszta-
lok bérlőinek a megadóztatása körül. Amikor az érintettek erről 
tájékoztatták a KKV vezetőségét, kapcsolatba léptünk az Adó-
hivatal szabadkai kirendeltségével, és úgy tűnik, sikerült meg-
oldást találni ezeknek a bérlőknek az igazságosabb megadóz-
tatására. A részletekről nyilatkozik a Közlönynek Josipa Vojnić 
Tunić, a Szabadkai Piacok KKV jogásza.

- Mint ismeretes, az igazgatásunk alá tartozó piacokon mint-
egy száz bérlő folytat üzlethelyiségen kívüli kiskereskedelmi 
gazdasági tevékenységet /piaci asztalról/. Törvényes kötelezett-
ségük ezt a tevékenységet bejegyeztetni a Gazdasági Nyilván-
tartási Ügynökségnél /APR/. Az ellenőrzések és az üzlethelyisé-
gek kívüli kiskereskedelmi tevékenység bejegyzése körüli kez-
deti nehézségek után a bérlők zöme el is végezte az általuk bérelt 
piaci asztalok bejegyeztetését.  Egyébként a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalatban található dokumentációt valamint 
a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség kimutatásait a jövőben 
is ellenőrizni fogják és kommunális közvállalatunk a bejegyzés 
nélkül nem köthet szerződést a kiskereskedelemre szolgáló asz-
tal bérletéről. Ezt a bérlők el is fogadták, ám ezután jelentkeztek 
problémák az átalányadó összegének a meghatározása körül. 
Ha valaki ugyanis két vagy több kis fémasztalt bérel, minden 
egyes asztalt be kell jegyeztetnie, viszont az átalányadó összege 
minden következő asztalra nagyobb, mint az előzőnél volt. 

 Folytatás az 3. oldalon

ZÖLDSÉGVÁSÁR  
OKTÓBER 25-ÉN

A Szabadkai Piacok KKV az idén is megszervezi a télirevaló 
/a köznyelvben egyszerűen zöldségvásárnak nevezett/ vásárt. 
A vásárlókat a Közlöny megjelenésének másnapján, október 
25-én várják a Mirko Bogović utcai nagybani piacon.

A várakozások szerint ezúttal is gazdag lesz a kínálat mind 
zöldségfélékből, mind pedig gyümölcsből, elsősorban almából. 
A termelők reggel 5 órától foglalhatják el az árusítóhelyeket, 
a vásárlók számára pedig  a vásár 7 órakor nyit és mindaddig 
nyitva lesz, amíg lesz vásárló és árus.
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Alma 25-140 din/kg
Bab 200-400 din/kg
Birsalma 70-100 din/kg
Brokkoli 60-80 din/db
Burgonya 25-35 din/kg
Cékla 30-50 din/kg
Csemegekukorica 20-25 din/cső
Cseresznyepaprika 150 din/kg
Csicsóka 50 din/kg
Fejes saláta 30-50 din/fej
Fekete retek 50 din/kg
Fokhagyma 150-250 din/kg
Füge – friss 200-250 din/kg
Gesztenye 250 din/kg
Gyümölcs
Hónapos retek 40 din/csomó
Jégcsap retek 50 din/db
Kapor 20 din/csomó
Káposzta 20-30 din/kg
Káposzta hasáb 80-100 din/kg
Karalábé 30-40 din/db
Karfiol 40-50 din/kg
Kelkáposzta 60-100 din/kg
Koktélparadicsom 350-400 din/kg
Körte 80-150 din/kg
Lencse 200 din/kg
Lila káposzta 50-70 din/kg
Lilahagyma 50-60 din/kg
Mángold 40-60 din/kg
Padlizsán 80-100 din/kg
Paprika 50-300 din/kg
Paradicsom 110-150 din/kg
Paraj 100-120 din/kg
Petrezselyem 20-80 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20-30 din/cs.
Póréhagyma 10-40 din/db
Reszelt sütőtök 80-100 din/kg
Sárgarépa 40-60 din/kg

Savanyú cékla 120-150 din/kg
Savanyú káposzta 80-100 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sütőtök 40-50 din/kg
Szilva 160 din/kg
Tök 50-100 din/kg
Uborka 70-110 din/kg
Újhagyma 30-40 din/csomó
Vöröshagyma 20-25 din/kg
Zeller 40-60 din/db
Zöldbab 100-120 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 180-200 din/kg
Avokádó 500 din/kg
Banán 160-170 din/kg
Citrom 180-200 din/kg
Grapefruit 180 din/kg
Mandarin 90-110 din/kg
Narancs 180 din/kg
Tejtermékek 
Birkatúró 1000 din/kg
Főzött túró 400 din/kg
Házi túró 300-350 din/kg
Öntött túró 400-450 din/kg 
Sajtok 350-1000 din/kg 
Szerb túró - sós 500 din/kg
Tejföl 250-300 din/l 
Tejszín 500 din/l
Vaj 800-1000 din/kg 
Zlatibori kajmak 900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-100 din/kg 
Csirkecomb 310-390 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 60-70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 380-420 din/kg 
Csirkemell cs/n. 540-550 din/kg 
Csirkeszárny 220-280 din/kg 

Csirkezúza 280-350 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Kacsahús 450-500 din/kg
Kacsamáj 2000 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 310-560 din/kg
Pulykahát 180-250 din/kg 
Pulykahús 500 din/kg 
Pulykamell 760-800 din/kg
Pulykanyak 280-290 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 110 din/kg 
Busa 290 din/kg
Cápaharcsa –  filé /mélyh./  

295 din/kg
Csuka 400 din/kg
Harcsa 590 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 440 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt szilva 400 din/kg
Dióbél 800-850 din/kg
Földimogyoró 450 din/kg 
Füge 450 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 200-900 din/kg
Krémes lap 250 din/pár
Mák 600 din/kg
Mandulabél 1000-1400 din/kg 
Mazsola 450-650 din/kg 

Méz 450-700 din/kg 
Mogyoróbél 850-1400 din/kg
Pistácia1500 din/kg
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 600-700 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tojás 10-14 din/db
Tökmag 550-600 din/kg 
Vörös áfonya 750-800 din/kg
Tésztafélék 200-400 din/kg 
Torta 60-80 din/szelet
Virágok
Cserepes krizantém 100-300 din
Csokor 50 dinártól
Gerbera 80-100 din/szál
Krizantém 30-150 din/szál
Liliom 250-500 din/szál
Margaréta 100-150 din/szál
Orchidea 200 din/virág
Rózsa 120-150 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 20-25 din/kg
Bükköny 120-130 din/kg
Fénymag 130 din/kg
Hereszéna 150-250 din/bála
Köles 45-60 din/kg
Kukorica 18-20 din/kg
Kukoricadara 25 din/kg
Napraforgó 40-50 din/kg
Olajrepce 60-75 din/kg
Proteincirok 35-50 din/kg
Rozs 60 din/kg
Szalma 100-120 din/bála
Takarmányborsó 60-80 din/kg
Tönkölybúza 100 din/kg
Tritikálé 20-25 din/kg
Zab 30-40 din/kg

/Okt. 18-i árak/
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ÉRTESÍTÉS
A Szabadkai Piacok KKV idén is megrendezi a Winterfest 
elnevezésű téli vásárt 2014. december 5-e és 2015. január 

14-e között, melyre kiállítók jelentkezését várja.
A vásár témája: A népszokásokon alapuló kézművesség 

hagyományainak megőrzése, különböző kisipari 
termékeknek, a térség házias illetve organikus 
élelmiszereinek a bemutatása valamint a vidék 

hagyományos ételeinek elkészítése.

A jelentkezési lapot, amely megtalálható a 
www.supijace.co.rs internetes címen, kitöltve kell 

visszaküldeni a Szabadkai Piacok KKV címére 
(Đuro Đaković utca 23/I., 24000 Szabadka) vagy e-mail-ben 

a direkcija@supijace.co.rs címre. 
Jelentkezési határidő: 2014. október 31.

A jelentkezési határidő leteltével a téli vásár bíráló 
bizottsága kiválasztja a kiállítókat, akik részt vehetnek 

az idei téli vásáron. Ezután értesítést kapnak, a kiállítók 
listája pedig megjelenik a Szabadkai Piacok KKV 

honlapján is.

Ezt észrevételezték a bérlők, hiszen ha valaki egy úgymond 
rendes piaci asztalt bérelt (amelynek mérete 200 x 100 cm), fele 
akkora átalányadót fizetett, mint aki két kis fémasztalt bérelt 
(amelyek méretei egyenként 100 x 60 cm). Még érthetőebben, a 
bérlő majdnem fele akkora asztal után ugyanannyi adót fizetett, 
mint a nagy asztal bérlője.

Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV megbízott igazga-
tója az Adóhivatal szabadkai kirendeltségéhez fordult, hogy 
találjunk igazságosabb megoldást az érintett bérlők számára. 
Az illetékesekkel folytatott megbeszélés során abban álla-
podtunk meg, hogy a kis fémasztalok bérlői az átalányadót 
a kis fémasztalok területe alapján fizetik, de csak abban az 
esetben, ha az Adóhivatalnak benyújtják a Szabadkai Piacok 
(megbízott) igazgatójának Nyilatkozatát. Ez a nyilatkozat tar-
talmazza az adott bérlő által bérelt kis fémasztalok számát, 
(amelyek egyenkénti mérete 100 x 60 cm, azaz 0,6 m2) és azok 
nyilvántartási számát,  illetve a feltüntetett számú piaci aszta-
lok össz területét négyzetméterben kifejezve.

- Úgy véljük, hogy ezzel sikerült közös megoldást talál-
nunk az átalányadó igazságosabb meghatározására, hiszen 
be kell ismerniük, 0,6 m2 területen mégsem helyezhető ki any-
nyi áru, mint egy 2 négyzetméteres asztalon.

Virágárusítás a piacokon
A Szabadkai Piacok KKV vezetőségének döntése 

értelmében október 30-a és november 2-a között idén 
is meghosszabbítják a Virágpiac munkaidejét, illetve 
a többi piacon is lehetővé teszik a virágárusítást a pi-
acok hivatalos munkaidejének befejezte után, hogy 
mindenki megvásárolhassa a virágokat mindenszen-
tekre illetve a halottak napjára. A virágárusok egészen 
sötétedésig dolgozhatnak, azzal, hogy egyes helyeken 
a helypénzszedők utasításaival összhangban a virá-
gárusokat átcsoportosítják, hogy el lehessen végezni a 
piacterek takarítását.

Az önkormányzat rendeletében kijelölte azokat a 
közterületeket, amelyeken idényjellegű termékek, ter-
mények árusíthatók, s ez vonatkozik a virágokra is. 
Akik tehát a közterületeken szeretnének virágot árusí-
tani, azok Janó Aleksandartól, a piacok koordinátorá-
tól kaphatnak részletesebb felvilágosítást a 

024-555-013-as telefonon.

 Folytatás az 1. oldalról
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A Szabadkai Piacok KKV a Közlönyön keresztül is felhívást 
intéz a más vidékről illetve Szabadka környékéről származó 
fenyőfaárusokhoz, akik a szabadkai piacok környékén vagy 
más közterületeken szeretnének karácsonyfát árusítani, hogy 
legkésőbb 2014. dec. 5-ig jelentkezzenek a Szabadkai Piacok 
KKV szakszolgálatánál (SZABADKAI PIACOK KKV, 24000 
SZABADKA, ĐURO ĐAKOVIĆ u. 23/I.) az alábbi jelentkezési 
lapon, a direkcija@supijace.co.rs e-mail címen vagy a 024/555-
013-as telefon/fax-számon, hogy idejekorán nyilvántartásba 
vehessék őket, illetve, hogy biztosítsák számukra a megfelelő 
árusítóhelyet. 

Szabadkai Piacok KKV – JELENTKEZÉSI LAP
Családi és utónév:_______________________________________

Lakcím:________________________________________________

Telefonszám:____________________________________________

Mobil tel:_______________________________________________

Érdekelt vagyok fenyőfa-árusításban:
a) a piac-környéki árusítóhelyeken
b) más közterületeken 
(bekarikázni a vagy b)
Az áru érkezésének várható átuma:________________________

Hely és dátum:__________________________________________

________________________________________________________
(sajátkezű aláírás)

SZERÉNYEN ÜNNEPELTÉK MEG A KKV NAPJÁT
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalatban szerényen megünnepelték szeptember 26-át, a vállalat megalapításá-

nak 14. évfordulóját. Ebből az alkalomból a dolgozók ünnepi összejövetelén Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV megbízott 
igazgatója elmondta, hogy a vállalat joggal büszke az elért eredményekre, hiszen azokat nehéz gazdasági körülmények között 
valósította meg. A közvállalat mindig veszteség nélkül gazdálkodott, minimális dolgozói létszámmal működött, mégis minden 
feladatának határidőben, kellő minőségben tett eleget ez a kis létszámú dolgozói közösség minden tagja igyekezetének köszönhe-
tően. Mint azt a megbízott igazgató kiemelte, a gondok ellenére világos víziókkal rendelkezik a vállalat, többek között új szabvá-

nyok bevezetését tervezi a munkavédelem és a munkabiztonság terén, továbbá szeretné a Zöldikét zárt piaccsarnokká átalakítani 
és tejcsarnokot kiépíteni a tejpiacon. 

- Mindez természetesen a pénzügyi helyzet függvénye, de bízom benne, hogy sikerül megvalósítanunk ezeket a terveket – 
mondta alkalmi beszédében a KKV megbízott igazgatója.

A közvállalat részéről Fodor Róbert munkavezető illetve 
Janó Alekszandar, a piacok koordinátora tartja majd a kapcso-
latot az érintett árusokkal.

Fontos megjegyzés: A helyi önkormányzat rendelete 
alapján 2014-től a városban tilos a nehéz tehergépkocsik és 
nyerges vontatók közlekedése. Ezért a Szabadkai Piacok KKV 
értesíti és egyúttal kéri a potenciális árusokat, hogy a városba 
ne hajtsanak be a 10 tonnásnál nagyobb teherbíró képességű 
kamionokkal. A fenyőfa-árusítás továbbra is csak az áru 
eredetéről szóló bizonylatot is tartalmazó dokumentáció 
felmutatásával lesz lehetséges 2014. 12. 10-e és 2015. 01. 10-e 
között! Az árusítóhelyeket a jelentkezési lapok beérkezési 
sorrendjében osztja be a Szabadkai Piacok KKV, mivel ezúttal is 
csupán korlátozott számú hely áll az érdeklődők rendelkezésére! 
A területhasználati díj nem a felhozott fenyőfa mennyiségétől, 
hanem az elfoglalt terület nagyságától függ. 

A Szabadkai Piacok KKV az idén is szeretné megoldani 
a hatáskörébe tartozó piacokon és környékükön, valamint 
az erre a célra fenntartott közterületeken a zökkenőmentes 
fenyőfa-árusítást. Az önkormányzat ezúttal is kijelölte azokat a 
lokációkat, amelyeken az idényjellegű termények, jelen esetben 
a fenyőfa árusítható. A kijelölt helyeken kívül tilos a fenyőfák 
árusítása. Az ellenőrzések mindennaposak lesznek, ebbe a 
tevékenységbe pedig mindenképpen bekapcsolódik majd a 
kommunális rendőrség is.

A Szabadkai Piacok KKV az idén is folytatja a töves fenyők 
árusításának, illetve vásárlásának a népszerűsítését, ezért arra 
kéri az árusokat, hogy ha módjukban áll, kínálatukban minél 
nagyobb arányban legyenek töves fenyők.

JELENTKEZÉSI LAP A FENYŐFAÁRUSOK SZÁMÁRA
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A SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK ALAPTRÁGYÁZÁSA
A trágyázás olyan művelet, amely során a növényre illetve a földre trágya formájában szórják szét a növényi tápanyago-

kat. A trágyázás szerepe elegendő tápanyagot biztosítani a termesztett növények számára, illetve hogy megőrizzük, vagy 
szükség esetén javítsuk a talaj termőképességét.

Az alaptrágyázás során a talajon ásványi vagy szerves trágyát terítünk szét a talap alapművelése előtt, történjék az 
hagyományos szántással vagy redukált műveléssel. Fontos cél, hogy az alászántással a trágyát mélyebbre, a gyökérzónába 
juttassuk el. Ez különösen fontos a foszfor és a kálium esetében, mivel ezek az elemek kötődnek a talajhoz és a talajban 
alacsony a töménységük, így ezek az elemek a talajban évenként alig néhány centimétert süllyednek.  A hagyományos nö-
vénytermesztésben téves az a felfogás, miszerint a foszfor- és káliumtartalmú trágyákat a vetés előtt kell használni, mivel 
azok a vetés-előkészítés során csak az előkészített mélységbe jutnak, ami azonos a vetési mélységgel, ez pedig alig 5-8 centi-
méter. Ezáltal a trágya illetve a tápelemek a gyökérzóna fölött helyezkednek el, amelyeket az adott vegetációs időszakban a 
növények nem tudnak hasznosítani, hanem majd csak a következő vetemények. Hasonló a helyzet a konyhakerti növények 
szántóföldi termesztésével is. Kivételt képez a növények zárt térben történő termesztése, hiszen sok vizet használunk, a nö-
vények gyökérrendszere sekélyen helyezkedik el, s ebben az esetben indokolt a PK trágyák 50%-nak a vetés előtti kijuttatása.

A trágyázás drága agrotechnikai művelet, hiszen a termesztési költségek akár 30 százalékát is jelentheti, ezért mindig 
felvetődik, mi az ésszerű. A növények tápelem-szükségletét a tervezett hozamok és a növények megfelelő hozam eléréséhez 
szükséges tápelem-mennyisége határozza meg. A trágyával kijuttatható tápanyagok szükséges mennyiségét a növények 
szükségletei és a talaj hatóanyagtartalma együttesen határozza meg, ezért elkerülhetetlen a talajelemzés. Nagyon fontos a 
tápanyag-gazdálkodás, vagyis hogy a növények mennyi tápelemet vonnak ki a talajból, illetve a betakarítással mi mennyi 
tápelemet veszünk ki a földből.

A tápelem felvétele az a mennyiség, amely szükséges a hozam eléréséhez illetve a megfelelő növényzet (gyökér, szár, 
levéltömeg) kifejlődéséhez. A tápanyagok elhordása pedig azt a hatóanyag mennyiséget tartalmazza, amelyet elszállítunk a 
termőterületről. Ha például a kukoricát szemtermésként takarítjuk be, a hatóanyagok elhordása kisebb, mint ha a kukoricát 
silótakarmánynak takarítjuk be.

Az 1. táblázatból az látszik, hogy mekkora a tápanyagfelvétel 1 tonna hozam eléréséhez a megfelelő növényi maradvá-
nyokkal prof. dr. Branko Marinković adatai szerint a legelterjedtebb növényi kultúrák esetén:

1. táblázat
Növényfaj Nitrogén Foszfor Kálium

Búza 20,6 - 20,9 9,2 - 9,6 13,4 - 13-7
Kukorica 20,4 - 21,4 11,4 - 13,2 14,6 - 16,1

Napraforgó 40 - 43,2 17,4 - 19,3 80 - 100
Szója 100 23 - 27 50 - 60

Ha a növénymaradványokat beszántjuk, akkor megállapítható, hogy a növények által felvett tápelemek közül a nitrogén 
20-25,  a foszfor 20-30% és kálium 70-90 százalékát juttatjuk vissza a talajba. Meg kell jegyezni, hogy a szója nitrogénkötő és 
ha sikeres volt a vetőmag inokulációja, akkor a növény szükségleteinek a java részét a légköri nitrogén megkötésével bizto-
sítja a szimbiotikus baktériumok révén.

Amennyiben a talajban optimális mennyiségű tápanyag található, a feltüntetett adatok alapján könnyű kiszámítani, 
mekkora volt a tápanyag-elhordás és mennyit kell a trágyázással visszajuttatni a talajba, hogy a következő haszonnövény is 
elegendő tápanyaggal rendelkezzen a magas hozamok eléréséhez.

Ha például az idén a kukorica 10 t/ha száraz szemtermést hoz, a növénymaradványokat pedig beszántjuk, az optimális 
szerkezetű talajba a következő mennyiségű hatóanyagokat kell trágyázással visszajuttatni: foszforból mintegy 90 kilogram-
mot, káliumból pedig 30-at. Ha a talajban az optimálisnál kevesebb tápanyag található, a trágyával nagyobb mennyiséget 
kell pótolni és fordítva.

A 2. táblázat a trágyázási elveket tartalmazza a talaj termőképességének függvényében
P2O5 és K2O a

talaj 100 grammjára
A hozammal kivett mennyiség visszajuttatása (%)

P2O5 több, mint a hozammal kivont K2O a hozammal kivontnak az aránya
Nagyon alacsony 0-5 50-100 90-100

Alacsony     6-10 30-50 80-90
Közepes    11-15 10-30 60-70
Optimális  16-25 0 50-60

Magas 26-40 Kevesebb, mint 20-30 30-40
Nagyon magas 41-50 Nem kell trágyázni 1-3 évig, figyelemmel kísérni a nyomelemeket

Káros, ha több mint 50 Hosszabb ideig nem kell trágyázni, figyelemmel kísérni a nyomelemeket
Ha a mezőgazdasági termelő rendelkezik a talajelemzés adataival, akkor a szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat Rt. 

vagy más tanácsadó szolgálat megadja a megfelelő trágyázási ajánlást. A meggondolatlan trágyázás gyakran hatástalan és 
drága.

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
Két rabló az ékszerbolt előtt néz a kirakatban egy különleges gyémánt 
nyakláncot.
- Szerinted mennyit kapnánk ezért az ékszerért?- kérdezi az egyik. 
Erre a másik:
- Úgy 5-6 évet.

* * *
- Nahát! - csattan föl a vendég az étteremben. - Hogy ez micsoda 
vendéglő! Ide se jövök még egyszer...Rántott hús nincs, húsleves nincs, 
pörkölt nincs és desszert sincs... Kérem a kabátomat!
- Attól tartok uram, hogy már az sincs...

* * *
A tökéletes férfi:
a) nem iszik
b) nem dohányzik
c) nem flörtöl
d) nem létezik

* * *
Az asszony énekelve takarít otthon, amikor a férj hirtelen mögé áll és 
a fülébe morogja:
- Mondhattad volna, hogy énekelsz! Már fél órája olajozom a kertka-
put!

* * *
Székelyek kártyáznak, egyszer csak bűz árassza el a szobát.
Tíz perc múlva megszólal az egyik:
- Milyen büdös van - és kártyáznak tovább.
Tíz perc múlva szól a második:
- Biztos a kutya volt - és kártyáznak tovább.
Tíz perc múlva mondja a harmadik:
- De hisz a kutya nincs is itt bent - és kártyáznak tovább.
Tíz perc múlva megszólal a negyedik:
- Majd bejön.

* * *
- Édesem, csináljunk előbb valamit és aztán vacsorázzunk, vagy fordít-
va?- kérdezi sokat sejtően a hazatérő, ifjú, szerelmes férj.
- Ahogy te akarod drágám - feleli az ifjú feleség. És utána eszünk 
valamit.

* * *
- Nos uram, tetszik önnek a „Csata” című festményem? - kérdezi a 
művész.
- Tetszeni tetszik, de azért százezer forintért már lehetne rajta több 
ember is.

* * *
Egy spicces férfi könyököl a bárpultnál, mikor megszólítja egy lány:
- Helló szép fiú! Vanda vagyok.
- És ráadásul öveg is!

* * *
A kicsi gólya anyja után sír a fészekben. Az apja próbálja vigasztalni:
- Ne sírj, mindjárt hazajön anyukád, csak még dolga van. Tudod, sok 
örömet okoz az embereknek, mert kisbabákat hoz nekik.
A következő éjjel az apagólya hagyja el a fészket, a kicsi megint sírni 
kezd. Anyja nyugtatgatja:
- Ne bánkódj, kicsim, apád hamarosan hazajön. Ma ő megy el, hogy 
kisbabákkal örvendeztesse meg az embereket.
A 3. éjszaka a gólyaszülők észreveszik, hogy a gyerekük eltűnt a fészek-
ből. Egész éjjel hazavárják, de csak reggel kerül elő.
- Hát te hol voltál?! - kérdik tőle.
- Á, nem érdekes! Csak egyetemistákat ijesztgettem...

* * *
Béla bá a feleségéhez:
- Te Erzsi, a szomszéd már a 3. feleségének a haláláról küld gyászjelen-
tést. Nem gondolod, hogy illene nekünk is viszonoznunk ezt a kedves 
gesztust?

HOROSZKÓP NOVEMBERRE 
Az Asztrológia az emberi elmének és az emberi sorsnak tervrajzát tárja elénk.
Betekintést nyújt olyan rétegekbe, amelyekről az érintett személy is keveset tud. Itt 
találhatók elfojtások, soha nem tudatosított értékek éppúgy, mint tudatosan fel nem 
dolgozott kétségek és konfliktusok, amelyeket a vizsgált személy bizonyos esemé-
nyekbe vagy személyekre vetít ki.

Z. Dobyns nyomán

KOS: Minden lehetőséged megvan arra, ezért használd ki az alkalmat, hogy min-
den kapcsolatod sikeres legyen. Könnyen rendezheted a munkahelyi és az otthoni 
gondokat, amennyiben vannak ilyenek. Jól át- és meggondolva, a haladás útját 
választhatod, úgy, ha inkább láthatatlanul, észrevétlenül nyomulsz előre.

BIKA: Ebben a hónapban az események arra fognak kényszeríteni, hogy szembe 
nézz a valósággal. A legjobb, amit tehetsz, hogy elfogadod a szembe jövő válto-
zásokat. A problémák, melyek gondot okoztak a párkapcsolatodban megszűnnek. 
Egy kapcsolatod, ami eddig barátság volt, most valami többé válik.

IKREK: Jobb lesz a közérzeted ebben a hónapban. Főleg ha pénzügyekben nem 
esel túlzásokba.  Ez egy kiváló időszak lehet a pénzügyi tárgyalásokra, vagy befek-
tetésekre. A hónap utolsó hete tartogathat meglepetéseket, fogadd rugalmasan, 
és inkább tanulni akarj belőle. Egy jóakaró tanácsa jól jöhet ebben a hónapban.

RÁK: Légy őszinte a szerelmeddel, most ne kockáztass! Még a teljesen ártatlan 
találkozások is rosszul sülhetnek el. Erre a perpatvarra pedig most egyáltalán nincs 
szükséged. Munkádban sok változatosságot ígér ez az időszak. Kreatív ötleteid 
komoly üzletek megkötését eredményezik, ezzel módod lesz a sikeres pozíciódat 
megszilárdítani.

OROSZLÁN: Nagy tervekkel vágsz neki valaminek, ami nem biztos, hogy vágya-
id szerint sikerül. Más lehetőséget kell keresned, amely kevesebb munkával több 
pénzt hoz a házhoz. Szabadidődet most szívesebben töltöd egyedül, magányosan. 
Azt azért ne felejtsd el, hogy kedvesedtől nem lehetsz sokáig távol.

SZŰZ: Teljesen leveheted a lábáról a párodat, ha közeledését nemcsak elfogadod, 
de egyenesen elébe mész. Ezzel esélyed lesz meglepned még saját magad is. Igazi 
felszabadító, feloldó szerelemes órákban lehet részed. Más téren alapuló sikereid-
ben a hónap utolsó napjai lesznek igazán hasznodra.

MÉRLEG: Nem látod tisztán az anyagi források biztosítását? Kutass új lehetőségek 
után, hogy régi vágyaid valóra válthasd. Szükséged lehet arra is, hogy ismereteid 
felújítsad, vagy egészen új tanulmányokba kezdj. Ez a hónap a kivirágoztatás je-
gyében zajlik: életed mind érdekesebbé, színesebbé válik.

SKORPIÓ: Ragaszkodó, megbocsátó, kedves és figyelmes leszel. Nem is csoda, 
hogy annyian rajonganak most érted. Képes vagy a szépet és jót meglátni ott és 
abban a helyzetben is ahol más egyébként nem. Használd ki, hogy születésnapod 
van, és tervezz előre. Vess számot az elmúlt év eredményeivel, és tűzz ki megva-
lósítható célokat.

NYILAS: Féltékennyé válhatsz, aminek az oka abban keresendő, hogy nem vagy 
biztos a saját vonzerődben. Ha így van, akkor meg kell erősíted az önbizalmadat, 
annak érdekében, hogy magabiztosabb legyél a párkapcsolat terén is. Ha így te-
szel, kellemes napjaid lesznek, és semmi sem teheti tönkre ezt az idilli hangulatot.

BAK: Ha magányos vagy, lehet, hogy mégis a horgodra akad valaki, aki minden 
igényednek megfelel. A munka terén időnként úgy érezheted, hogy fogytán van 
az erőd, ami egyáltalán nem jellemző rád. Rázd fel magad! Szerelmi életedben az 
önazonosság, magabiztosság érzését nyújtod, ezt partnered nagy örömmel veszi.

VÍZÖNTŐ: A üzleti életben nagyvonalúbban bánhatsz most a pénzzel, de közben 
gondolj arra, hogy a bőkezűséged, a belőled áradó rengeteg energia mennyi jót 
tehet a világban, ami  vissza fog szállni rád. Ne lepődj meg, ha kedvesebbek ve-
led azok az emberek is, akiktől nem is vártad. A hónap végén egy külföldi utazás 
esedékes.

HALAK: Segítséget kapsz szakmai terveid megvalósításához,  már nem kell annyi 
akadályon átverekedned magad és a minden lében kanál kollégáid is visszavonu-
lóban vannak. Ennek arányában nő a lendületed, és újabb és újabb feladatokba 
vágsz. Változatos programot, élvezetes társaságot, szép napokat ígérnek a csilla-
gok.

Braun Mária

RAGYOGJANAK RÁD A CSILLAGOK!


