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Ingyenes példány

VÁSÁR VOLT ÉS A VÁSÁRON...

Folytatás a 3. oldalon

RÖVIDEBB VÁSÁR –  
TÖBB LÁTOGATÓ 

Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója 
több mint elégedett az idei vásár eredményeivel.

- Idén a vásár három napig tartott, s ez alatt a három 
nap alatt sokkal több látogatója volt, 
mint tavaly, amikor a vásár 4 napig 
volt nyitva. A kérdőívet 4700 látoga-
tó töltötte ki, számuk azonban bizo-
nyosan meghaladta az 5000-et, mivel 
sokan ki sem töltötték a kérdőívet.  A 
környékbeli vásárok szervezői rendre 
azt emelték ki, hogy csökkent a gazda-

ság érdeklődése a vásárokon való részvétel iránt, nekünk 
mégis sikerült megtöltenünk a Sportcsarnokot. Kétszáz 
kiállító vett részt a vásáron, s ami még fontosabb, több 
volt az egyéni kiállító és kevesebb a csoportos bemutatko-
zás. A szakmai program keretében több igen színvonalas 
előadásra került sor, a SuSajam fő témájáról, az energiaha-
tékonyságról és a megújuló energiaforrásokról kiemelke-
dő szakemberek beszéltek nem csak a Sportcsarnokban, 
hanem több környező településen is. A vásárnak köszön-
hetően írtak alá megállapodást Szabadka és Banja Luka 
együttműködéséről, számos üzleti megbeszélést folytat-
tak... Mindent összevetve igencsak elégedettek lehetünk 
az idei vásárral, ha pedig ehhez még hozzáadjuk, hogy 
bevételeinkből fedezni tudtuk a vásár szervezési költsé-
geit, akkor elégedettségünk még nagyobb lehet.

Kilencedik alkalommal rendezték meg Szabadkán 
a Nemzetközi és Regionális Vásárt. 

A kiállítók és a látogatók egybehangzó véleménye 
és értékelése szerint az idei rendezvény sikeresebb 
és látogatottabb volt a korábbiaknál. Bővített kínálat-
tal, gazdag tartalmakkal valóban ilyennek hatott, egy 
kicsit világi rendezvénynek tűnt. Ez volt a vendégek 

véleménye is, akikkel a vásár idején 
találkoztunk és beszélgettünk.  

Már az ünnepélyes megnyitó is 
kiváltotta az emberek érdeklődését 
a sportcsarnok előtti színpad körül. 
Szólt a jelenlevőkhöz Petar Đokić, 
a Boszniai Szerb Köztársaság ipari, 
energetikai és bányaipari miniszte-
re, Borko Đurić magiszter, a Bosz-
niai Szerb Köztársaság Gazdasági 

Kamarájának elnöke, és Maglai Jenő szabadkai pol-
gármester is. Az idei vásár partnere éppen a Boszni-
ai Szerb Köztársaság illetve annak gazdasága volt, és 
a felszólalok maguk hívták fel a figyelmet arra, hogy 
mennyi kihasználatlan lehetőség kínálkozik még a két 
régió gazdasági szakemberei és kereskedői számára. 
Közismert, hogy Szerbia különleges viszonyokat ápol 
a boszniai szerb entitással, ezért a világ legtermésze-
tesebb dolgának számít az ebből eredő lehetőségek 
kiaknázása. Voltak hivatalos és kevésbé formális meg-
beszélések, kapcsolatfelvételek a Banja Luka-i vendé-
gek és a hazai gazdasági szakemberek és politikusok 
között, de a máshonnan érkezett kiállítók is fokozott 
érdeklődést mutattak a boszniai régió termékei iránt.   

- Minden sikeres együttműködés 
az egymás közötti ismerkedéssel 
kezdődik, és az ilyen rendezvény 
kiváló alkalmat nyújt erre – hang-
súlyozta Borko Đurić magiszter, a 
tapasztalt gazdasági szakember, 
nem rejtve véka alá elégedettségét a 
Boszniai Szerb Köztársaság standja 
iránti nagy érdeklődés láttán. 

Az idei szabadkai vásár az energiahatékonyságra 
fókuszált, amire Petar Đokić, a Boszniai Szerb Köztár-
saság kormányának ipari, energetikai és bányaipari 
minisztere beszédében így reagált: 

- Ma Európában és az egész világon napirenden 
szerepel az energiahatékonyság kérdése, a hatéko-
nyabb energiafelhasználás ügye, és nagyon sok ország 
meghozott már egy egész sor törvényszabályt is ennek 
a területnek a fejlesztése érdekében. 

Petar  Đokić

Borko Đurić
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PIACI ÁRAK
Zöldség 
Bab 250-500 din/kg
Brokkoli 200 din/kg
Cékla 120 din/kg
Csemegekukorica 50-60 din/cső
Erős paprika 10-20 din/db
Fejes saláta 35-40 din/fej
Fokhagyma 20-60 din/csomó
Gyömbér 600 din/kg
Hónapos retek 20-40 din/csomó
Kapor 20 din/csomó
Káposzta 25-40 din/kg
Karalábé 10-40 din/db
Karfiol 120-150 din/kg
Koktélparadicsom 250-300 din/kg
Lencse 220-240 din/kg
Mángold 40-50 din/csomó
Padlizsán 150-200 din/kg
Paprika 10-25 din/db
Paradicsom 100-160 din/kg
Paraj 100-120 din/kg
Petrezselyem 40-100 din/csomó
Petrezselyem-zöldje 20 din/cs.
Póréhagyma 220 din/kg
Sárgarépa 30-70 din/csomó
Sóska 100 din/kg
Tök 20-30 din/db
Uborka 30-60 din/kg
Újburgonya 20-40 din/kg
Újhagyma 20-50 din/csomó
Vöröshagyma 40-50 din/kg
Zeller 80-100 din/db
Zöldbab 120-160 din/kg
Zöldborsó 100-150 din/kg
Gyümölcs
Alma 50-150 din/kg
Cseresznye 180-200 din/kg
Földieper 130 din/kg
Görögdinnye 70 din/kg
Körte 320 din/kg
Málna 350-400 din/kg

Meggy 80-140 din/kg
Nectarin 250-320 din/kg
Őszibarack 80-150 din/kg
Piszke 300-400 din/kg
Ribizli 250-300 din/kg
Sárgabarack 120-140 din/kg
Sárgadinnye 120-140 din/kg
Szőlő 500 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 250 din/kg
Banán 140 din/kg
Citrom 240 din/kg
Grapefruit 220 din/kg
Kivi 240-300 din/kg
Narancs 160 din/kg
Tejtermékek 
Főzött túró 400-500 din/kg
Házi túró 300-400 din/kg
Öntött túró 400-500 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  (tejszínsajt) 

900 din/kg
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-90 din/kg 
Csirkecomb 250-259 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-80 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 299-320 din/kg 
Csirkemell cs/n. 430-479 din/kg 
Csirkeszárny 180-200 din/kg 
Csirkezúza 250-280 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Kacsahús 450 din/kg
Kakashús 300-400 din/kg
Libahús 450 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg

Pulykacomb 270-650 din/kg
Pulykahát 160-200 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 750-800 din/kg
Pulykaszárny 270 din/kg 
Tyúkhús 300-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140 din/kg
Amur 320-350 din/kg
Busa 170-259 din/kg
Cápaharcsa – filé /mélyh./ 
  295 din/kg
Csuka 400 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 435 din/kg
Kalmárhal 435 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg 
Süllő 750-900 din/kg
Vegyes áru 
Aszalt sárgabarack 1000 din/kg
Aszalt szilva 450 din/kg
Datolya 500 din/kg
Dióbél 1300 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg 
Füge 600 din/kg
Fürjtojás 8 din/db
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Gomba 200-1000 din/kg
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1500 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Méz 500-750 din/kg 

Mogyoróbél 2000 din/kg
Pistácia1800 din/kg
Réteslap 160-240 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Tojás 10-15 din/kg
Torta 60-70 din/szelet
Tökmag 700-800 din/kg 
Vörös áfonya 700-750 din/kg
Virágok
Virágok
Cserepes ciklámen 300-350 din
Csokor 50 dinártól
Gerbera 80 din/szál
Írisz 50 din/szál
Kála 60-100 din/szál
Liliom 150-400 din/szál
Margaréta 150-200 din/szál
Orchidea 200 din/virág
Rózsa 80-150 din/szál
Tulipán 10-30 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 120 din/kg
Fénymag 120 din/kg
Hereszéna 100-250 din/bála
Köles 50 din/kg
Kukorica 15-18 din/kg
Lenmag 120-150 din/kg
Napraforgó 45-50 din/kg
Olajrepce 55 din/kg
Szalma 100-150 din/bála
Takarmányborsó 65 din/kg
Tritikálé 20-25 din/kg
Zab 35-40 din/kg

/Jún. 19-i árak/
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 Folytatás az 1. oldalról

A Boszniai Szerb Köztársaságban is több előírást és 
törvényt fogadtunk el, de még mindig nem használ-
tunk ki minden rendelkezésünkre álló előnyt, pedig 
ennek a rendszernek az erősítése egyúttal fejlődési 
esélyt is jelent, különös az energetikában és az épí-
tőiparban. Ez a szabadkai gazdasági vásár külön is 
növelte ezeknek a tevékenységeknek a fontosságát és 
jelentőségét – hangsúlyozta beszédében Đokić minisz-
ter.  

Maglai Jenő polgármester a ren-
dezvényt megnyitva jelezte, hogy 
az idén már felmerült az igény a na-
gyobb kiállítási terület iránt, mivel a 
sétaerdei Sportcsarnokban nem ju-
tott hely minden érdeklődő kiállító 
számára. 

Az ünnepi megnyitón felszóla-
lók mindegyike hangsúlyozta, hogy 
a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet-

ben, amikor minden vállalat számára komoly kiadást 
jelent a vásáron való részvétel, a kiállítók ilyen arányú 
jelenléte a régió hét országából rendkívüli sikernek 
számít. A polgármester egyébként jelezte is, hogy a kö-
zeljövőben várhatóan nagyobb kiállítási felületet kell 
majd találni a rendezvény számára. 

A vásár fő szervezője az idén is a Szabadkai piacok 
KKV volt, társszervező a szabadkai székhelyű Regio-
nális Gazdasági Kamara, a védnökök pedig Szabadka 
városa és Vajdaság AT.  

Maglai Jenő

A VÁSÁR SZÁMOKBAN
A sétaerdei sportcsarnok 1600 négyzetméteres ki-

állítási felületén az idén majd 50 standot alakítottak 
ki, amelyeken mintegy 200 kiállító mutatkozott be 
Magyarországról, Horvátországból, a Cseh Köztár-
saságból, Bosznia és Hercegovinából, Romániából 
és Szerbiából. Crna Gora képviselői – bár nemcsak 
jelezték, hanem meg is erősítették részvételüket -, az 
utolsó pillanatban lemondták azt.  Szerbiát a vállala-
tok, gazdasági szakemberek és vállalkozók mellett hét 
regionális gazdasági kamara is képviselte, mégpedig 
a nagybecskereki, Sremska Mitrovica-i zaječári, poža-
reváci, valjevói, pancsovai és a szabadkai. 

A Horvát Köztársaság képviseletében a gazdasá-
gi szakemberek mellett részt vett a vásáron az eszéki, 
vukovári gazdasági kamara, illetve Križevci és Rovinj 
városa, míg Magyarországról Kiskunhalas, Szeged és 
Érd városa alakított ki saját standot a sportcsarnok-
ban.   

A rendezvényt a június 4-ei, csütörtöki megnyitó-
tól a szombati, június 6-ai zárásig közel 5000 polgár 
látogatta meg, ami sajátos rekordnak számít. 

A KÍSÉRŐ RENDEZVÉNYEK
Az idei vásár új tartalmakat kínált, és nemcsak a 

sportcsarnokban, hanem néhány más helyszínen is. 
Eminens szakemberek, egyetemi tanárok, különbö-
ző szakterületek kiváló szakértői és gazdasági szak-
emberek előadásait szervezeték meg a sportcsarnok 
sajtóközpontjában, de az Építőmérnöki Karon, az 
egyes standokon és két helyi közösségben, Tavan-
kúton és Királyhalmán is. Ezeken a településeken 
Goran Vasić, Vajdaság AT Garanciaalapjának kép-
viseletében ismertette a hatékony energiafelhasz-
náláshoz, a biomassza és más megújuló energiafor-
rásokhoz nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos 
tudnivalókat a mezőgazdaságban és gazdaságban 
tevékenykedők esetében, illetve számára. 

Érdekes (és mindenképpen hasznos) volt dr. 
Dragoslav Šumarac egyetemi tanár előadása az eu-
rópai és szerbiai épületek energiahatékonysági álla-
potának keresztmetszetéről, továbbá Ljubica Dašić 
okleveles építészmérnök ismertetője az épületek 
energiahatékonyság szempontjából végzett számí-
tásai gyakorlati példáiról a hatályos előírásokkal 
összhangban. Sánta Csaba okleveles építészmérnök 
bemutatta a szabadkai központi vízvezeték gerinc-
vezetékén épülő, II-es számú gyűjtőcsatorna egy 
szakasza építésének projektumát a beruházásról 
szóló döntéstől egészen a kivitelező kiválasztásáig.

A közvélemény számára érdekes volt a Szabad-
kai Közegészségügyi Intézet munkatársainak előa-
dása is, hiszen az intézményben a legkorszerűbb 
berendezésekkel és műszerekkel tudják mérni és  
kimutatni a növényi eredetű mezőgazdasági termé-
kek és élelmiszerek mintáiban a növényvédő szerek 
maradványait. Sok újat hallhattunk a korszerű in-
kubációról, a vállalkozásoknak nyújtandó fejlesz-
tési támogatásokról, de szó volt a végrehajtásról is, 
mégpedig a végrehajtók szemszögéből.  

Tény, hogy az előadások egy részén viszonylag 
kevés hallgató volt jelen, ami megköveteli az erő-
sebb marketinget, a nagyobb és hatékonyabb hírve-
rést. 

Erre már a jövő évi, tizedik, jubileumi vásár le-
hetőséget és alkalmat nyújt a szervezőknek. 
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SZERBIAI PIACI NAPOK ÉS A 
HAGYOMÁNYOK ÍZEI

A vásár minden kiállítójának nem jutott hely a 
sportcsarnokban, így a bejárat előtt is akadt belőlük, 
ahogy az előcsarnokban a látogatók kézművesek és 
dísztárgyak készítőinek alkotásaival találkozhat-
tak.  Akadtak aztán olyan kis standok is, amelyeken 
egészségügyi szaktanácsokkal látták el az érdeklő-
dőket, vérnyomást mértek, vérmintákat elemeztek, 
de fél áron még könyveket is lehetett vásárolni.

A Tito Marsall sugárút végén aztán faházikók 
várták a sétálókat, amelyekben házilag készített élel-
miszereket, mézet, de borokat és pálinkát is kínáltak 
a házi készítésű finomságok árusai. Ügyes szakácsok 
hatalmas bográcsokban és üstökben babgulyást és 
pacalt főztek, ami már illatával is odacsalta a járó-
kelőket, így aztán sok szabadkai ott helyben ebédelt 
és fel is frissült. 

Ennek a rendezvénynek a szervezői a Szerbia 
Piacai elnevezésű gazdasági társulás, a Tržnica Rt. 
továbbá a Hagyományok Ízei nevű egyesület voltak 
Szabadka városának és a Szabadkai Piacok KVV-nak 
a támogatásával.

Közel 50 standon egész Szerbiából mintegy 80 ki-
állító vett részt ezen a rendezvényen.

A VÁSÁR DÍJAZOTTJAI 
A vásár utolsó, harmadik napján ünnepélyes ke-

retek között osztották ki az idei vásári díjakat. Kü-
löndíjat kapott az Eszéki Megyei Kamara, a Boszniai 
Szerb Köztársaság kiállítói csoportja és a szabadkai 
Üzleti Inkubátor.

A díjakat odaítélő bizottságnak komoly gon-
dot okozott  a legjobbak kiválasztása, így például a 
legjobb és legszebb, illetve legrendezettebb standot 
kiválasztani, így aztán a díjak a következőképpen 
oszlottak meg: harmadik díjat kapott a horvátorszá-
gi Vukovári-Szerémi Megye és a szabadkai Dudi Co. 
osztotta meg. Második díjban részesült a valjevói 
Regionális Gazdasági Kamara és a magyarországi 
Magyar Nemzeti Kereskedőház, az első díjat pedig 
a zsűri döntése alapján a Boszniai Szerb Köztársaság 
Gazdasági Kamara képviselője vette át.

EGYÜTTMŰKÖDÉS SZABADKA 
ÉS BANJA LUKA KÖZÖTT

A közvetlen haszon mellett vajon közvetett hasz-
not is nyújthat-e egy ilyen gazdasági manifesztáció?

A polgárok gyakran fölteszik ezt a kérdést és az 
idei vásár most frappáns, egyértelmű válasszal szol-
gált. 

Maglai Jenő szabadkai polgármester és kollégá-
ja, Slobodan Gavranović, Banja Luka első embere 
ugyanis jegyzőkönyvet írtak alá a két város együtt-
működéséről. Ez a dokumentum meghatározza az 
együttműködés létrehozását és bővítését, illetve 
fejlesztését a gazdaság, a turizmus, a tudomány, az 
oktatás, a szociális védelem, a művelődés és a művé-
szetek, továbbá a sport terén, és minden más olyan 
területen, amelyen közös érdekei vannak a két kö-
zösségnek. 

A jegyzőkönyv az elkövetkező két évre szól, és a 
határidő lejártát követően alapját képezi egy esetle-
ges jövőbeni együttműködési megállapodásnak. 

A szabadkai vásár tehát alkalom volt arra, hogy 
meghatározzák azokat a két várost összekötő ponto-
kat, azokat a közös és kölcsönös érdekeket, amelyek 
megvalósítása kölcsönös hasznot hozó kapcsolatok 
építésében, találkozókban és tapasztalatcserékben 
ölthet testet. 

Banja Luka például már most jelezte, hogy érde-
kelt az ipari zónák létesítésében és működésében 
szerzett szabadkai tapasztalatok megismerésében és 
átvételében, és az Európai Unió alapjaihoz való hoz-
záférésben szerzett tapasztalatok is hasznosak lehet-
nek a számukra. 
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A  MOGYORÓ  TERMESZTÉSE
Szerbia – elsősorban az édesipar – mogyorószük-

ségleteit többnyire behozatalból elégíti ki, noha az or-
szágban kedvezőek a feltételek a mogyoró termeszté-
séhez. Az utóbbi években Szabadkán érezhetően meg-
nőtt a mogyoró telepítése iránti érdeklődés.

Gazdasági szempontból, kedvező éghajlati viszo-
nyok és viszonylag szerény beruházással – a többi 
gyümölcsfajtához képest – a mogyoró jó hozamokkal 
fizet, ezáltal nagyobb a kifizetődőség is. A mogyoró 
leggyakrabban a harmadik évben vált termőre, teljes 
termőképességét pedig a hatodik év után éri el, ami-
kor a hektáronkénti hozam elérheti a 2-3 tonnát. A mo-
gyoróbél-hozam ennek 42-47%-át teszi ki.

Haszonnövényként a mogyoró 600 méteres ten-
gerszint feletti magasságig termeszthető.  A mogyoró 
fény- és melegigényes növény, szerenti, ha minél ki-
sebb az évi és a napi hőmérsékletingadozás. A levegő 
évi középhőmérséklete legalább 9,5oC kell, hogy le-
gyen, a csapadék pedig legalább 1000 mm. Ezek alap-
ján Szabadkán és környékén biztosítani kell az öntö-
zést, hiszen mifelénk nyaranta gyakran hiányzik az 
eső, az évi csapadékmennyiség átlaga pedig 550 l/m2. 
A gyakori fagyok miatt olyan porzókat kell telepíteni, 
amelyek ellenállóak az alacsony hőmérsékletekre, il-
letve nem virágoznak olyan időszakban, amikor még 
fagyok várhatók. A mogyorót porhanyós, nedves, jó 
vízáteresztő képességű mély talajba ültessük, amely 
nem savas kémhatású.

A telepítés előtt végezzük el a talajelemzést, hogy 
a hiányzó tápanyagokat talajforgatással mintegy 50 
cm mélyre juttathassuk be. A mogyoró telepítését kö-
vető első évben nem kell trágyázni, mivel a telepítés 
előtt megtrágyáztuk a területet. A második évben 
a szükséges évi mennyiség 20 százalékát juttassuk 
ki. Minden évben a trágya mennyiségét 20-20 száza-
lékkal növeljük, a hatodik évtől pedig teljes adaggal 
trágyázunk. A hozzávetőleges mennyiség a teljesen 
termőre fordult ültetvényen az optimálisan ellátott te-
rületen hektáronként 150 kg nitrogén, 80 kg foszfor és 
150 kg kálium. Amennyiben a talajelemzés valamely 
tápanyagból többletet, illetve hiányt mutat, a mennyi-
ségeket módosítani kell. Istállótrágyát minden harma-
dik-negyedik évben ősszel kell a területre kijuttatni, 
de feltétlenül be kell munkálni a talajba grúberrel 
vagy frézerrel, kivéve, ha a sorközöket füves állapot-
ban tartják. 

A mogyoró elegendő nedvességet igényel a talaj-
ban, különösen a termés intenzív fejlődésekor, május 
közepétől augusztus közepéig. Öntözéssel a hozamok 
akár 50 százalékkal is megnövelhetők. Öntözésre leg-
alkalmasabb a csepegtető rendszer.

Ha a mogyorót bokorként neveljük, nem kell túl-
ságosan sok hajtást meghagyni. A metszést úgy vé-
gezzük, hogy a korona elegendő napfényt kapjon. A 
nemesített mogyorót törzses alakúra neveljük, csak 

minimális metszéssel. Ritkítani kell a koronát és a 
vázágakat úgy kell alakítani, hogy a korona minden 
része napsütött legyen.

A legjobb fajtákat az éghajlati viszonyok, a talaj 
tulajdonságai, a gazdasági-szervezési kérdések, a ter-
més értékesíthetősége és feldolgozhatósága alapján 
kell kiválasztani. A legjobb olyan fajtákat kiválaszta-
ni, amelyek nagy hozamot biztosítanak ipari célú fel-
dolgozásra illetve vegyes tulajdonságú fajtákat, ame-
lyek egyaránt alkalmasak ipari feldolgozásra és asz-
tali mogyoróként is. Fontos még az alapfajta illetve a 
beporzó mogyorófajták kiválasztása. Csak jól beoltott 
csemetéket telepítsünk. A mogyoró önmegterméke-
nyítésre többnyire képtelen, ezért az ültetvényen több 
fajtát kell telepíteni. A sikeres beporzáshoz legalább 
4-6 fajtát telepítsünk. Az alapfajta kell hogy képezze 
az ültetvény 60 százalékát, a többi – porzó fajta – pe-
dig a fennmaradt 40 százalékot. A következő fajtákat 
ajánljuk: Isztriai 60%, Apolda (Római) 10%, Davijana 
(Fichtwerder) 10%, Ludolf 10%, Avelino (Hali óriás) 
10%. A fajtákat úgy kell beállítani, hogy a főfajta és a 
porzók váltakozzanak a sorban.

A javasolt fajták többsége közepesen buja, ami 
alapján meghatározható a sor- és tőtávolság. A java-
solt sorköz 4 m, a tőtávolság pedig 3 méter. A jobb 
napsütés érdekében a sorokat észak-déli tájolással kell 
telepíteni. 

Az ültetvény viszonylag kevés permetezéssel óv-
ható meg. Az elégtelen növényvédelem viszont évről 
évre a teljes termés elvesztéséhez vezethet a kártevők 
és az általuk okozott sebhelyek gombabetegségei kö-
vetkeztében. Akárcsak a többi gyümölcsnél, az ágak 
fertőzése, a rákos sebek, a levél baktériumos és gom-
babetegségei, a gyökérrothadás megelőzése érdeké-
ben szükséges az ültetvény higiéniája. Ez azt jelenti, 
hogy távolítsuk el a száraz ágakat, a fertőzött levele-
ket, akadályozzuk meg a talaj túlzott nedvesedését, 
védjük az ültetvényt a gyomoktól, stb. A betegségek 
és a kártevők elleni védekezéshez évente legalább 5-7 
permetezésre van szükség.

Damir Varga okl. mérnök
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Viccözön
Meghal a pap és az ügyvéd, mindketten felkerülnek a Mennyor-
szágba. Míg az ügyvédet körülrajongják az angyalok, a pappal 
senki sem törődik.
– Halljátok, egész életemben Istent szolgáltam, talán megérdemel-
nék én is egy kis törődést! – mondja sértődötten.
– Ugyan, hagyd már! – válaszol az egyik angyal – Papok naponta 
többször is jönnek, ügyvédből viszont ez az első!

***
Kovács kérdi a haverját:
– Figyelj, te miért sántítasz?
– Semmiség, egy szimpla focibaleset!
– Nem is tudtam, hogy szoktál focizni.
– Nem is. Csak tegnap kikapott a válogatott, és mérgemben bele-
rúgtam a tévébe.

***
Két kutya beszélget a háztetőn:
– Hogyan jussunk le innen? – kérdi a tacskó.
– Szerintem ugorjunk le! – mondja a bulldog.
– Persze, hogy nekem is így belapuljon az orrom, mint neked?

***
Friss apa, miközben barátaival a kórházban az újszülött gyerekét 
nézi:
– Nézzétek, milyen szépen mosolyog! Hát nem édes?
– De a fiad nem is mosolyog – mondja az egyik barátja.
– Én nem a kölyökről, hanem a nővérkéről beszéltem.

***
Kovács honvéd először kap kimenőt, amikor is a szüleivel sétál 
a parkban. Ahogy sétálnak feltűnően bámulni kezd két velük 
szemben közeledő fiatal lányt, majd ahogy elhaladnak mellettük, 
utánuk fordul, mire az anyuka meghatódva mondja a férjének:
– Látod, hogy nő a fiunk, Béla! Már a lányok után forgolódik.
Mire megszólal Kovács honvéd a fejét csóválva:
– A jobboldali nem tartott lépést.

***
– Papa! Papa! – kiabál a fiú a kertből. – Most lopták el a kocsin-
kat!
– Láttad, ki vitte el?
– Igen!
– Felismernéd?
– Nem, de felírtam a kocsi rendszámát.

***
Egy jómódú, elegáns férfi sétálgat az utcán. Egyszercsak eléugrik 
egy hajléktalan egy fegyverrel a kezében.
– Drága uram! Segítsen! Tízezer dinárral megmentheti egy ártat-
lan ember életét!– – – És ki az az ártatlan ember?
– Hogyhogy ki? Hát Ön!

***
A frissen felvett alkalmazott először megy dolgozni a munkahelyé-
re. A főnöke meleg kézfogással üdvözli, majd azt mondja neki:
– Nos, az első feladata az lesz, hogy megfogja a seprűt és kitakarít-
ja az irodát!
A dolgozó felháborodva:
– De uram, én egyetemen tanultam hosszú évekig!
– Jól van, értem. Akkor megmutatom, hogyan kell ezt csinálni...

***
Józsi bácsi nyolcvan évesen újranősül. Fiatal feleségét kérdezi a 
nászéjszakán:
– Mondd drágám, elmondta anyukád, hogy most mit fogunk 
csinálni?
– Nem.
– A francba! Én meg már elfelejtettem.

HOROSZKÓP 2015 JÚLIUSA
KOS: Az elkövetkező hetekben sok elintéznivalód lesz. A munkában egy kollégá-
dat is helyettesítened kell majd, de ez most sem okoz különösebb nehézséget szá-
modra. Egy utazás most nem a legjobbkor jön, mégis szükséges bevállalnod, ha a 
valóban meg akarod valósítani az álmaidat. 
Szerencsés színeid: vérvörös, világos égőpiros.
BIKA: Ebben a hónapban az események arra fognak kényszeríteni, hogy szembe 
nézz a valósággal. A legjobb, amit tehetsz, hogy elfogadod a változásokat, melyek 
jönnek, mert ezek jó irányú változásokat hoznak. Amennyiben tanácstalannak 
érzed magad, egy régi ismerőssel való beszélgetés jól jöhet ebben a hónapban.
Szerencsés színeid: barna, terrakotta, korallszín, halványzöld.
IKREK: Jól érzed magad a bőrödben. Kissé zűrös napoknak nézel elébe, amiatt, 
mert előléptetésedről érkezik hír, vagy, mert egy új kapcsolat felé sodródsz. Gyors 
problémamegoldó készséged most előrébb mozdíthat egy üzleti ügyet, az pedig 
hogy türelmesen kivársz, meghozhatja számodra a várt sikereket is.
Szerencsés színeid: sárga világosszürke, égszínkék.
RÁK: Laza, spontán, határozott és vakmerő leszel, olyan, aki minden buliban ben-
ne van. A szíved tele van boldogsággal, és ez kihat a környezetedre. A hónap első 
felében, a  munkával kapcsolatos kommunikációban légy visszafogottabb, óvato-
sabb, ugyanis csak eredménytelen vitatkozás lehet a végeredmény.
Szerencsés színeid: ezüst, rózsaszín, ibolyakék, pasztell árnyalatok.
OROSZLÁN: Kedvező változás következhet be éltedben, mely pénzügyi helyzeted-
re is kihathat. Szerelemben is pozitív időszak várható, ha már van párkapcsolatod, 
akkor érzelmeid még inkább elmélyülnek a szeretett személy iránt, ha magányos 
vagy, a hónap második fele kedvez egy új szerelem megérkezéséhez.
Szerencsés színeid: arany, narancssárga, fehér.
SZŰZ: Szerelmi életed megélénkül ebben az időszakban, nem annyira a romanti-
ka, mint inkább az érzékiség oldaláról. Nagyon jó lesz a megérzésed és a kommu-
nikációs készséged, ami segíthet megoldani az esetleges problémákat. A munka 
terén a hónap vége felé élénkülnek fel a dolgok - keresed az érdekes feladatokat, 
ahol teljesíthetsz.
Szerencsés színeid: világosbarna, bézs, szürke, sárgászöld, homokszín.
MÉRLEG: Kapcsolatfrissítő ötleteid ne hallgasd el párod elől, mert csak ketten 
együtt érhettek el valamit. Méghozzá úgy, hogy te vagy az ötletadó, és a kedvesed 
a végrehajtó, megvalósító. Ha esetleg gond adódik, ketten együtt sok mindent le-
győzhettek. Kényeztessétek egymást!  
Szerencsés színeid: világoskék, szürkéskék, galambszürke, füstszürke.
SKORPIÓ: Le kell zárnod egy életszakaszt, akkor is, ha most úgy érzed: boldog 
vagy, és minden tökéletes. Egy váratlan fordulat ugyanis sok mindent megváltoz-
tathat. Talán új munkahelyre kerülsz, talán a régi helyen cserélődnek ki a kollégák. 
Egy véletlen találkozás folytán felelevenedik a múlt, és a régi érzések is elragad-
nak. 
Szerencsés színeid: gránátvörös, méregzöld, fekete-fehér, lila kék, vörös.
NYILAS: Fáradtnak érzed magad? Nem csoda, hisz elég sokat tevékenykedtél az 
utóbbi időben. Ideje, hogy pihenj, szórakozz, most van itt a lehetősége egy kis 
kikapcsolódásnak. Kedvező változások mutatkoznak munkád területén, a hónap 
utolsó napjai kellemes változást hozhatnak! Nem csak a hivatás területén.
Szerencsés színeid: királykék, erős sárga, bíborvörös.
BAK: Öntudatos vagy, talán túlságosan is, és rengeteget dolgozol, jó magasra 
teszed a mércét. Most kedvező feltételekkel intézheted a magánügyeidet. Ameny-
nyiben sok bántás ért az utóbbi időben, jövőben sem lesz jobb, ha nem állsz végre 
a sarkadra. A visszafojtott érzelmek betegségbe torkollhatnak.
Szerencsés színeid: fekete, sötétszürke, sötétzöld, ólomszín.
VÍZÖNTŐ: A magányosan eltöltött órák, most megoldást hozhatnak a problémá-
idra, és ahhoz is hozzásegítenek, hogy végre kitaláld, mit is akarsz valójában a 
párkapcsolatoddal. 
Ezekben a napokban könnyebben tudsz ráhangolódni párod kívánságaira, szóval 
légy nyitott és talán valami kis meglepetés is érhet ebben a hónapban.
Szerencsés színeid: világos kékeszöld, jég kék.
HALAK: Július viszonylag események nélküli lesz, de ez nem jelenti azt, hogy 
unatkozni fogsz, sőt. Nyitottságodnak köszönhetően számos új és hasznos isme-
retségre tehetsz szert, amiket később még remekül tudsz majd kamatoztatni. 
Egészségedben átmeneti problémák merülhetnek fel, de még időben sikerül fülön 
csípned a bajt.
Szerencsés színeid: alga zöld, rózsaszín, világos lila.

RAGYOGJANAK RÁD ÉS ŐRIZZENEK UTADON A CSILLAGOK!
Braun Mária


