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Ingyenes példány

 Folytatás az 3. oldalon

VÉGET ÉRT A WINTERFEST
Negyven nap után befejeződött a IV. Winterfest, 

amely 2014. december 5-én nyílt meg és 2015. január 
14-én zárult. A Szabadkai Piacok KKV igazgatónőjét, 
Ilinka Vukoját kértük meg, értékelje az idei karácso-
nyi-újévi vásárt.

- A Winterfest nagy érdeklődést váltott ki az árusok, 
kézművesek körében, hiszen sokan a jelentkezési ha- 
táridő után is szerettek volna árusítóhelyhez jutni. Ennek 
eredményeként ezen a vásáron rekordszámú résztvevő 
volt, ugyanis a 60 árusítóhelyet 75 kiállító, árus használ-
ta, szinte mindenki, aki a határidőig jelentkezett. Amikor 
hozzáláttunk a Winterfest szervezéséhez, az alapító Sza-
badka Város képviselőivel megállapodtunk abban, hogy 
nem fontos a nyereség. Ehelyett arra kellett törekednünk, 
hogy az adott területen az árusoknak és a szabadkaiaknak 
egyaránt kellemes légkört biztosítsunk, legyen gazdag a 
kínálat, s hogy igazi ünnepi hangulatot teremtsünk. Azt 
szerettük volna, hogy mindenki, függetlenül attól, hogy 
mely naptár szerint ünnepli a karácsonyt és az újévet, 
ünnepi hangulatban készülhessen az ünnepekre, vásá-
rolhassa meg az ajándékokat – összhangban az anyagi 
lehetőségeivel.

- Véleményünk szerint a Winterfest látogatottsága 
az elvárásoknak megfelelően alakult, mindig volt láto-

gató a vásáron, sokan a gyerekekkel együtt jöttek el, és 
sokan voltak, akik többször is bejárták a standokat, mi-
előtt eldöntötték volna, hogy kinek milyen ajándékkal 
kedveskednek. Úgy vélem, sikerült igazi ünnepi hangu-
latot varázsolnunk a város központjába, mindig sok vi-
dám emberrel találkozhattunk, akik beszélgettek illetve 
megittak-megettek valamint a téli vásáron.

- Mind az árusoknak, mind a vásárlóknak kedvezett 
az időjárás, hiszen csak néhány nagyon hideg nap volt, 
persze volt hó is, ám ügyeleteseink azonnal munkához 
láttak és már a kora reggeli órákban megtisztították a hó-
tól a bejáratokat és a Winterfest teljes területét.

- A közvállalatban elégedettek vagyunk mind a szer-
vezéssel, mind a téli vásár látogatottságával, a kézműve-
sek nagy érdeklődése alapján pedig feltételezem, hogy 
a forgalommal is elégedettek voltak. Többen is állandó 
résztvevői már a téli vásárnak, s már most jelezték, hogy 
a következő Winterfesten is jelen kívánnak lenni. Ezt 
megerősítették a velük folytatott beszélgetések során. 
Többnyire azt mondták, hogy a nehéz pénzügyi helyzet 
és a csökkenő vásárlóerő ellenére elégedettek a forga-
lommal – ami persze lehetett volna jobb is.

- Végezetül elmondhatom, hogy már megkezdtük az 
előkészületeket az V. Winterfestre, amelyet 2015. decem-
ber 5-én nyitunk meg. Szinte biztosra vehető, hogy az ún. 
kis Korzón most rendeztük meg utoljára a téli vásárt, s 
hogy a következőt már a Korzó utcában rendezzük meg, 
ahol több lesz a hely. 
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PIACI ÁRAK

Zöldség 
Bab 250-400 din/kg
Bimbós kel 200 din/kg
Brokkoli 230-300 din/kg
Burgonya 30-40 din/kg
Cékla 25-40 din/kg
Fejes saláta 40-60 din/fej
Fekete retek 50-60 din/kg
Fokhagyma 150-300 din/kg
Jégcsap retek 30-70 din/db
Káposzta 50 din/kg
Karalábé 40-50 din/db
Karfiol 200 din/kg
Kelkáposzta 80-100 din/kg
Kínai kel 60-100 din/db
Koktélparadicsom 400 din/kg
Lencse 220 din/kg
Lila káposzta 80-100 din/kg
Lilahagyma 60-80 din/kg
Padlizsán 180-200 din/kg
Paprika - csípős 25-30 din/db
Paprika 250-350 din/kg
Paradicsom 190-220 din/kg
Paradicsomlé 100-150 din/l
Paraj 250-300 din/kg
Pasztinák 80-100 din/kg
Petrezselyem 40-60 din/csomó
Póréhagyma 20-50 din/db
Sárgarépa 40-60 din/kg
Sütőtök 30-40 din/kg
Tök 200-230 din/kg
Uborka 200 din/kg
Vöröshagyma 35-40 din/kg
Zeller 30-60 din/db
Csalamádé 250-300 din/kg
Savanyú k. - hasáb 80-100 din/kg
Savanyított csicsóka 300 din/kg
Savanyú cékla 140-260 din/kg
Savanyú káposzta 80-100 din/kg

Savanyú karfiol 200-300 din/kg
Savanyú paprika 150-300 din/kg
Savanyú uborka 150-300 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Gyümölcs
Alma 20-180 din/kg
Körte 120-180 din/kg
Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Banán 100-120 din/kg
Citrom 120-130 din/kg
Gránátalma 250 din/kg
Grapefruit 110-130 din/kg
Kivi 80-170 din/kg
Mandarin 80-130 din/kg
Narancs 75-100 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 260-280 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-70 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 350-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 470-500 din/kg 
Csirkeszárny 180-200 din/kg 
Csirkezúza 260-300 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Gyöngytyúk 600-800 din/kg

Kacsahús 450-650 din/kg
Kacsamáj 2500 din/kg
Kakashús 320-400 din/kg
Libahús 450-500 din/kg
Nyúlhús 450-500 din/kg
Pulykacomb 310-500 din/kg
Pulykahát 160 din/kg 
Pulykahús 500-600 din/kg 
Pulykamell 750-800 din/kg
Pulykaszárny 270 din/kg 
Tyúkhús 320-350 din/kg
Hal 
Adriai durbincs 140 din/kg
Amur 320-350 din/kg
Busa 170-290 din/kg
Cápaharcsa – filé  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 500 din/kg
Kárász 170 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530-600 din/kg 
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg 
Süllő 750 din/kg
Vegyes áru 
Tojás 11-15 din/db
Fürjtojás 8 din/db
Aszalt sárgabarack 1200 din/kg
Aszalt szilva 350-450 din/kg
Dióbél 900-1000 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg 
Füge 500-600 din/kg
Fűszerpaprika 800-1000 din/kg
Mák 550-680 din/kg
Mandulabél 1400-1600 din/kg 
Mazsola 400-600 din/kg 
Mogyoróbél 1400-1600 din/kg

Pisztácia 1400-1500 din/kg
Tökmag 600-750 din/kg 
Vörös áfonya 700 din/kg
Gomba 180-1000 din/kg
Méz 450-750 din/kg 
Réteslap 160-220 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Szezámmag 500 din/kg
Tésztafélék 200-480 din/kg 
Torta 60-70 din/szelet
Virágok
Csokor 50 dinártól
Gerbera 100-120 din/szál
Írisz 70-100 din/szál
Liliom 250-500 din/szál
Margaréta 150 din/szál
Mimóza 100 din/csokor
Orchidea 200 din/virág
Rózsa 150-200 din/szál
Szegfű 70-80 din/szál
Takarmány
Árpa 25 din/kg
Búza 25 din/kg
Bükköny 120-130 din/kg
Fénymag 150 din/kg
Hereszéna 150-300 din/bála
Köles 50-60 din/kg
Kukorica 15-18 din/kg
Kukoricadara 25-30 din/kg
Lenmag 100-120 din/kg
Napraforgó 35-50 din/kg
Olajrepce 50-60 din/kg
Proteincirok 30-50 din/kg
Rozs 60 din/kg
Szalma 100-200 din/bála
Takarmányborsó 100 din/kg
Tönkölybúza 100 din/kg
Tritikálé 25 din/kg
Zab 35-40 din/kg

/Január 18-i árak/
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 Folytatás az 1. oldalról

A várossal együttműködve már elkezdtük megépíte-
ni a bejárati kapukat, amelyeket a vásárterület két végén 
helyezünk majd el, így téve egésszé a vásárt, amely re-
ményeink szerint szebb, látványosabb lesz, mint az idei.

Az igazgatónő szavait megerősítették a Winterfest 
árusai is, akik közül sajnos többen arra kértek bennünket, 
hogy ne említsük őket név szerint. Általános vélemény, 
hogy a vásár a látogatottság és a forgalom szempontjából 
megfelelt a várakozásoknak. 

Volt, aki azt mondta, nem várt sokat a vásártól, de ez 
holt idény, amikor a vajdasági településeken nem rendeznek 
vásárokat, így a Winterfest lehetőséget adott rá, hogy némi 
bevételhez jussanak. Kezdetben a látogatók inkább csak 
nézelődtek, ismerkedtek a kínálattal és persze az árakkal, 
majd az ünnepek közeledtével mind többen vásároltak is. 
Mint mondták, érezhető volt a vásárlók rétegeződése, voltak 
tehetősebbek, akik nem sajnálták a pénzt az értékesebb aján-
dékokra sem, ám mégis többen voltak azok, akik igyekeztek 
több, de olcsóbb ajándékot vásárolni.

A felsőhegyi Póka Zoltán a saját maga által készített 
bőrdíszműves termékeket kínálta, ezzel a bevétellel egé-
szítve ki a családi költségvetést. 

- A kezdetek óta részt veszek 
a téli vásárokon. Lehet, hogy 
anyagilag nem fizetődik ki itt 
lenni több mint egy hónapig, de 
számomra ez presztízs-kérdés is 
egyben. Szerintem ez egy utazó 
cirkusz, sokukkal találkozom a 
különböző vásárokon, jól ismer-
jük egymást, és az ilyen rendezvé-
nyeket is kihasználjuk a barátko-

zásra. Mivel mást nem tehetünk, vagy nem tudunk, így 
próbáljuk meg kiegészíteni a költségvetést. Elmondha-
tom azonban, hogy a kézművesek igencsak megérzik a 
vásárlóerő csökkenését. Nem csak én állítom, hanem sok 
ismerősöm, barátom is, hogy a forgalom évről évre 10-20 
százalékkal csökken és bizony nagy kérdés, meddig lehet 
ezt bírni. Szerintem a legnagyobb gond, hogy az embe-

rek nem tudják pénzzé tenni a munkájukat. Egy egyedi 
terméken sok-sok órán, esetleg héten is dolgozom, bele-
építem művészi energiámat, amikor viszont el szeretném 
adni, akkor a befektetett anyag, munka, igyekezet értéké-
nek a töredékét kapom vissza. Én egyébként azt a taktikát 
alkalmaztam, hogy kiállítottam néhány értékesebb mun-
kát, amelyek közül néhányat sikerült is eladnom, de a be-
vétel java részét a kisebb tárgyak eladásából valósítottam 
meg a sok kicsi sokra megy el alapján. Persze, nagyobb 
forgalom esetén én is elégedettebb lennék. 

Dolores Balaban a Winterfest árusainak, vásárlói-
nak meleg italokat, forralt bort, teát, kávét kínált, s mint 
mondotta, elégedett a forgalommal, mivel a forgalma na-
gyobb volt a tavalyinál. Ezen a téli vásáron a legkereset-
tebb a forralt bor volt, függetlenül attól, hogy nem voltak 
igazán nagy hidegek.

Hevér Ágnes egyedi ékszerek, festett üveg készítésé-
vel és selyemkendők festésével foglalkozik. Többnyire 
elégedett az elért eredménnyel.

- Tudnunk kell, hogy a vásárlóerő évről évre csökken, 
így az én forgalmam is, amely minden évben mintegy 10 
százalékkal kisebb az előző évinél. Ennek ellenére részt 
veszek a Winterfesten, már csak az állandó vásárlóim mi-
att is, akik a minőséget keresik. Sokan a „minőség” szó 
hallatán azonnal arra gondolnak, hogy az nagyon magas 
árat is jelent. Ez nem így van, hiszen az én kínálatomban 
a legdrágább ajándékok is csak néhány száz dinárba ke-
rültek. A téli vásár ideje alatt talán szórakoztató progra-
mokat kellene rendezni az ünnepi hangulat fokozásáért, 
de a reklámra is többet kellene fordítani, mert a téli vásár 
beharangozásán kívül nem volt reklám, így a környező 
településeken élők nem tudtak tájékozódni erről a ren-
dezvényről. Meg talán kerülni kellene azt, hogy kínai 
árut lehessen forgalmazni a téli vásáron, mivel annak 
nincs helye a jó minőségű, kézműves termékek között. 
A polgármester jelenléte a Winterfest megnyitóján csak 
növelte az esemény rangját.

Erdélyi Csilla belga csokoládéból készült kézműves 
édességeket kínált a vásárlóknak.

- Termékeim minőségét szavatolja a jó minőségű 
alapanyag, aminek pedig külön örültem, hogy az embe-
rek tudják, mi a belga csokoládé, hallottak annak minő-
ségéről, s ezt az elégedettséget ki is mutatták a termékek 
kóstolásakor. Egyelőre hobbiból foglalkozom ezzel a ter-
meléssel, de olyan az érdeklődés, hogy növelnünk kell a 
termelést és egy állandó árusítóhelyet is találnunk kell, 
mivel egyelőre – a Winterfest látogatóin kívül – csak az 
interneten keresztül lehet megvásárolni a termékeinket. 
Az elért eredménnyel elégedett vagyok, de azt hiszem, 
hogy a Winterfest talán túlságosan is sokáig tart. Tudom, 
hogy vallásra való tekintet nélkül minden polgártársunk-
nak meg kell adni a lehetőséget, hogy megvásárolhassa 
az ajándékokat, de például az én esetemben újévig volt 
igazi forgalmam, január elseje után pedig mind kevesebb 
és kevesebb árut adtam el.
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ÁTADTÁK AZ AJÁNDÉKOKAT
Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igazgató-

nője a Dositej Obradović nevét viselő Hallássérültek 
Oktatási-nevelési Iskolaközpontja és Diákotthona 
számára átadta azt az ajándékot, amelyet a szabadka-
iak adományaiból vásároltak a Winterfesten felállított 
betlehemi jászolban összegyűjtött pénzből. Összesen 
123 ezer dinár értékben vásároltak az iskolaközpont-
nak egy LCD tévét, DVD lejátszót és egy teljes számí-
tógép-konfigurációt. Az eddigi téli vásárok során ez 
volt a legnagyobb összeg, amelyet a Szabadkai Piacok 
KKV egy intézmény megsegítésére fordíthatott. A 
KKV igazgatónője az ajándék átadásakor hangsúlyoz-
ta, hogy a szabadkaiak közismertek humanitásukról, s 
annak a reményének adott hangot, hogy egy év múlva 
egy másik intézmény gyermekeinek tudnak majd leg-
alább ekkora örömet szerezni.

Nataša Nimčević, igazgató helyettes, Milorad 
Mrvić, igazgató, Ilinka Vukoja, a KKV igazgatója, 

Željka Musović, a Diákotthon koordinátora

Milorad Mrvić, az iskolaközpont igazgatója mon-
dott köszönetet az értékes ajándékért, ugyanakkor 
sajnálatát fejezte ki, amiért a gyermekek a téli vaká-
ció idején nem lehetnek jelen az ünnepségen. Mint 
hangsúlyozta, az iskolaközpont jelenleg 120 tanulóról 
gondoskodik, az általános iskolástól a középiskolás 
korosztályig. A január 13-án átadott audiovizuális 
eszközök és a számítógép az igazgató szavai szerint 
mindenképpen megszépíti majd az intézményben el-
töltött napjaikat.

A TÉLAPÓ-VÁRÁSRÓL
A Szabadkai Piacok KKV az idén is megszervezte 
a Télapóvárást és a csomagosztást a bérlők illetve 

a vállalat dolgozói gyerekeinek és unokáinak.  
A szabadkai Gyermekszínház művészeinek 

kétnyelvű műsorát a Népkör Magyar Művelődési 
Központ Játszóházában rendezték meg. Ezúttal 

interaktív volt a műsor, hiszen a megszokott 
szavalatok mellett a műsor szórakoztató részébe a 
gyermekeket fizikailag is bevonták. Jó volt látni a 

mosolygós, jókedvű arcokat.

NINCS MÉG VÉGE A TÉLNEK
Lassan vége a januárnak, de az igazi tél még várat 

magára. Az enyhe télnek köszönhetően nem volt gond 
a piacok működtetésével. Erről számol be Janó Sándor, 
a Szabadkai Piacok KKV piac-koordinátora.

- Eddig szerencsénk volt a téllel, mivel csupán né-
hány kifejezetten hideg, szeles napunk volt és a de-
cember végi /28-i/ hóesés sem okozott fennakadásokat 
a piacok működésében. Egyébként is igyekszünk fel-
készülni a télre, tehát beszerezni a szükséges meny-
nyiségű sót, előkészítjük a szerszámokat, a munka-
beosztást a hó-eltakarításhoz. Ilyenkor minden kézre 
szükség van, vagyis nem csupán a piacok takarításával 
megbízott vállalat dolgozói takarítják a havat, hanem 
közvállalatunk alkalmazottai is, a piaci ügyeletesektől 
a helypénzszedőkig mindenkit mozgósítunk, hogy a 
piacokat és a bejáratokat járhatóvá tegyük. Le kell ta-
karítanunk az esetleg behavazott asztalokat, hogy mind 
a bérlők, mind a vásárlók számára biztosítsuk a meg-
felelő körülményeket. Egyébként télen kevesebb a bér-
lő, és ha szükség van, akkor át tudjuk őket helyezni. A 
felhozatalra ennek ellenére nem lehet panasz, hiszen a 
szabadkaiak a tél minden egyes napján meg tudták vá-
sárolni a legszükségesebb élelmiszereket, volt elegendő 
zöldségféle, gyümölcs és déligyümölcs is. A jó almater-
mésnek köszönhetően a szokottnál is jobb a felhozatala, 
ami az árán is érződik. Vonatkozik ez a baromfihúsra 
is, amelynek az ára kilónként 230 dinárra csökkent, a 
konyhakész malachús ára sem változott az egy évvel 
korábbihoz képest. Az ünnepek előtt keresett termékek 
közül csupán a méz ára emelkedett jobban, hiszen az 
esős időjárás miatt a méhek kevesebbet hordtak. Ka-
rácsonyfából is nagyjából annyi kelt el, mint egy évvel 
ezelőtt, s ami különösen fontos, a vágott fenyők nagy 
többsége ültetvényekről származott, vagyis nem történt 
erdőirtás a karácsony miatt.

- Az enyhe télnek köszönhetően eddig elmaradtak 
az ilyenkor megszokott műszaki zavarok, áramszüne-
tek, befagyások, de természetesen továbbra is készen 
állunk arra, hogy szükség esetén azonnal megtegyük 
a megfelelő lépéseket, hiszen jól tudjuk: a télnek még 
nincs vége.
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A  SZÓJA  GYOMTALANÍTÁSA
A szója olyan szántóföldi növény, amely alkata és kez-

deti lassú növekedése miatt érzékeny a gyomokra, és ha 
a termőterület elgyomosodik, jelentősen csökken a szója 
hozama. Ezért a szója gyomtalanítására nagy súlyt kell 
fektetni.

A szójában azok a gyomok fordulnak elő, amelyek 
általában a kapásnövényekre jellemzőek. A védekezés 
szempontjából az egynyári és az évelő kétszikű gyomok 
sokkal több gondot okoznak, mint az egynyári és az éve-
lő egyszikűek.  Az évelő gyomok közül külön problémát 
okoz a mezei aszat, a folyóka, míg az egynyáriak közül 
a bojtorján szerbtövis és a fekete ebszőlő. A hullajtott 
magról kelt napraforgó a szójában bizonyos értelemben 
gondot okozhat, mivel a földbe munkált gyomirtó szerek 
többsége egyaránt alkalmazható a szójánál és a naprafor-
gónál is. A magról kelt napraforgó kelési ideje elhúzódó, 
ezért ennek a napraforgónak a nagy része csak azután kel 
ki, amikor már a szója kelését követően kijuttattuk a gyo-
mirtót. Épp ezért tanácsos tiszteletben tartani a vetésfor-
gót, vagyis napraforgót követően ugyanazon a területen 
4-5 év múlva termesszünk szóját. 

A szója gyomirtása történhet a talajon keresztül ható 
gyomirtókkal, együttes hatásúakkal, vagy vetés után-ke-
lés előtt.  Ezeknek a gyomirtó szereknek az az előnyük, 
hogy hatásuk hosszantartó, hátrányuk viszont, hogy ke-
vésbé hatékonyak, ha nincs elég csapadék.

Rampa EC (clomazon), a talajba történő sekély bemun-
kálással, 0,75l/ha dózisban. Megsemmisíti a magról kelt 
egyszikűeket és a kétszikű gyomok többségét.

A vetés után-kelés előtt használt gyomirtók közül a 
legelterjedtebbek az acetoklór alapú szerek voltak, de 
2015-től Szerbiában (is) tilos a használatuk. A termelők 
még így is sok, hatékony gyomirtó közül választhatnak:

Basar, Telus (S-metolachor), a magról kelt egynyári 
egyszikűek és egyes kétszikű gyomok (disznóparéj, liba-
top) ellen használható, 1,4-1,5 l/ha mennyiségben. 

Galolin mono (Linuron), a Galenika-Fitofarmacija ter-
méke, 2-2,5 l/ha mennyiségben egynyári egyszikűek ellen 
nyújt védelmet.

A Basar + Galolin mono szerek keverékével (1,4 + 1,5-
2,0 l/ha) vagy a Telus + Sencor 70 WG (1,4 l/ha +  0,4 kg/ha) 
hatásosan írtható szinte az összes magról kelt egyszikű és 
egynyári kétszikű gyom, azzal, hogy a Sencor csak olyan 
talajokon alkalmazható, amelyek humusztartalma meg-
haladja a 3 százalékot.

A nagyobb magvú gyomok a talaj mélyebb rétegeiben 
fejlődnek ki, emiatt az előzőleg felsorolt szerek hatásfo-
ka aszályos években gyengébb lehet, ezért gyomirtót kell 
használnunk a szója kelését követően is.   Az 1-3 leveles 
fázisban a következő szerek használhatók:

Galbenon, Bentamark, Savazon (bentazon) 2 l/ha 
mennyiségben, az Okvir, Symphony, Piano (tifensul-
furon-metil alapú) szerek egyidejű használatával 8 g/ha 
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mennyiségben. E két szer kombinációja nagyon hatékony 
az egynyári egyszikűek és a magról kelt napraforgó ellen 
is. A felölelt gyomok körének bővítése és a hatás időtar-
tamának megnyújtása érdekében a keverékhez hozzáad-
ható 0,4 l/ha Rampa is, ha azt nem használtuk inkorporá-
cióhoz.

A Dynox (oxasulfuron) használatos mennyisége 8 
g/ha, amihez 0,1% nedvesítő szert kell adni.

Az összes felsorolt kombináció kevésbé hatékony 
a mezei aszat ellen. Ha ezzel a gyommal nagyon fertő-
zött a terület, akkor ajánlatos a Corum használata Dash 
nedvesítő szer hozzáadásával, amit az első levélpár meg-
jelenésekor használjunk 0,9 l/ha + 1 l/ha nedvesítő szer 
hozzáadásával, másodszor pedig 1-3 háromlevelű fázis-
ban 0,9 l/ha + 1 l/ha nedvesítő szer keverékével. A Corum 
hatékony a kétszikű gyomok jelentős hányada és egyes 
magról kelt fűfélék ellen.

Az egyszikűek ellen, a szója kelése után számos haté-
kony szer áll a termelők rendelkezésére:

Globus EC (kvizalofop-P-etil) 1,5-2,5 l/ha, a Focus 
Ultra (ciklodixim) 1,5-2,0 l/ha, a Kletox (cletodim) 1,5-2,0 
l/ha, a Pantera 40 EC (kvizalofop-P-tefuril) 1-1,5 l/ha a 
rizómás vadcirok ellen, amikor a gyomnövények magas-
sága, fejlettsége eléri a 20-30 cm-t (5-6 levelet). A magról 
kelt egynyári fűfélék elleni védekezéshez a feltüntetettnél 
valamivel kevesebb, a tarackbúza és a csillagpázsit ellen 
pedig valamivel több szerre van szükség.  Ezeket a gyo-
mirtókat legkésőbb a szója virágzásának kezdete előtt 
szabad használni.

Fontos megjegyzés: nem keverhetők a kétszikű gyo-
mok ellen a szója kelése után használatos szerek a fűfélék 
ellen alkalmazott előbb említett szerekkel, mert fitotoxi-
kus hatás alakulhat ki. A két gyomirtószer-csoport alkal-
mazása között el kell telnie néhány napnak.

A termelőknek, ha bármilyen kételyük van a növény-
védő-szerek alkalmazásával kapcsolatban, feltétlenül for-
duljanak növényvédelmi szakemberhez, mert a gyomir-
tók helytelen használata hozamcsökkenéshez, szélsőséges 
esetben pedig a teljes vetés tönkremenéséhez vezethet.

okl. mérnök Damir Varga



6

Viccözön
Bankrablás után kiderül, hogy kétmillió dinár hiányzik a kasszából.
- Írják azt, hogy a rabló ötmilliót vitt el! - mondja a bankfiók igazga-
tója az újságíróknak. - Így legalább jól ellátja majd a felesége a baját, 
hogy csak kétmilliót tett le otthon az asztalra!

* * *
Éjszaka a börtönben. Halk suttogás:
- Maga mióta van itt?
- Tíz éve.
- Jó itt magának?
- Nem!
- Hajlandó velem megszökni ma éjjel?
- Nem.
- Miért?
- Mert én vagyok a börtönőr...

* * *
Egy zsebtovaj a bíróságon az ítéletre vár. A bíró kihírdeti:
- Vádlottat bűnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében. A 
bírság 25 ezer dinár.
Erre feláll a vádlott ügyvédje:
- Tisztelt bíró úr, védencemnek most csak mindössze 5 ezer dinárja 
van, de ha ad neki tízpercnyi kimenőt, hamarosan előteremti a többit 
is.

* * *
Az egyik olasz játékvezető így dicsekedett az őt meginterjúvoló újság-
írónak:
- Amikor Rómában a mérkőzés után elhagytam a stadiont, több szá-
zan kezet csókoltak nekem.
- Olyan jól bíráskodott?
- Dehogyis! Püspökruhába öltöztem, hogy kimenekülhessek a szurko-
lók közül.

* * *
Arisztid és Tasziló beszélgetnek:
- Te mondd csak, mennyiért vinnéd el a feleségemet?
- Semmiért!
- Rendben, máris viheted!

* * *
Tanárnő a nyolcadikosokhoz:
- Móricka, megvan a házid?
- Van. Töltsek egy kupicával?

* * *
Egy lány elmegy a jósnőhöz:
- Két férfi is szerelmes belém. Melyik lesz közülük a szerencsés?
- A Peti fogja feleségül venni. Anti lesz a szerencsés.

* * *
Pistikét és Mórickát megkérdezi a tanító néni:
- Pistike, te mi leszel felnőtt korodban?
- Rendőr.
- Az szép szakma. És te Móricka?
- Én bűnöző.
- Miért bűnöző?
- Hogy együtt játszhassak Pistikével!

* * *
A kezdő focista leszerződik a keménységéről híres csapatba. Első edzé-
sén az edző eligazítást tart:
- A legfontosabb, hogy ha nem tudod a labdát elrúgni, akkor az ellen-
félbe rúgj egy nagyot, nehogy elszaladjon. Na, kezdjük! Hol a labda?
Mire egy hang a csapatból:
- A fenébe a labdával! Kezdődjön a játék!

HOROSZKÓP 

Az asztrológiának nem a jóslás a célja, hanem az önismeret. Ameddig nem ismerjük 
a belső mozgatórugóinkat és a tudatalatti mechanizmusainkat, addig olyan, mintha 
a sötétben tapogatóznánk. Az ember amint megismeri önmagát, a tudatalatti félel-
meit és fóbiáit, könnyebben elfogadja a saját sorsát, illetve egyszerűbben megérti a 
szabad akarat jelentőségét.

KOS: A társkapcsolatban jó társ vagy, a magad módján hűséges is, szenvedélye-
sen keresed a boldogságot. Amennyiben most hadilábon állsz a pároddal, most 
helyrehozhatod a dolgokat. Alkalmas időszak következik arra, hogy békét köss 
társaddal, és meglévő kapcsolatod elmélyüljön. Vajon mindent megteszel azért, 
hogy igazán boldog légy?

BIKA: A munka terén eljött a nagy lehetőségek ideje. Csak a kezed kell kinyújta-
nod érte. A szerelemben hűséges és odaadó vagy és ez lenyűgözi a partneredet, 
de hamar lángra lobbansz és ekkor a párodat is kihúzod a béketűrésből. Persze 
nehéz az érzéseken uralkodni, de uralkodj a felhevüléseiden, és akkor megkapod 
a jutalmat a kedvesedtől. 

IKREK: Pozitív változások várhatók. A karrierben egy olyan változást hoz az el-
következő időszak, amikor emelkedésre számíthatsz a ranglétrán. Jól kidolgozott 
tervekkel, és tárgyalási stílussal könnyen valóra válthatod a terveidet. Egy új szere-
lem is az ajtódon kopogtat. A családban szeretet, béke és nyugalom honol.

RÁK: Távoli kollégával találkozhatsz, akivel kapcsolatosan felmerül az a lehető-
ség, hogy együtt dolgozhatnátok. Otthon, kellemes családi légkörre számíthatsz, 
de te is mindent megteszel, hogy ez így legyen. A párod is tesz érte. Űzd messze 
a gondokat! Tervezni lehet, de a nehézségek megbeszélését inkább halaszd más 
napokra.

OROSZLÁN: A karriered kapcsán pozitív fejleményekre számíthatsz. A hónap ele-
jén nyugtalanság jellemez majd, ugyanis erős vágyat érzel arra, hogy új dolgokat 
tanulj, és ismerj meg. Az emberi kapcsolataiddal is elégedett leszel. Ha van párod, 
most különösen nagy biztonságérzetet ad számodra a jelenléte. Tölts valamennyi 
időt barátaiddal is.

SZŰZ: Az energiák kedveznek neked, rengeteg hitet, és erőt kapsz most ahhoz, 
hogy feladataidat elvégezd. Meglehetősen mozgékony vagy, de most különösen 
aktív leszel, képes leszel egyszerre több dologgal foglalkozni. Környezeteddel is 
többet fogsz törődni, most néhány régóta húzódó problémát sikeresen megold-
hatsz.

MÉRLEG: Ebben a hónapban, időnként több terhet jelenthet neked a munka. Egy 
esetleges munkahelyi problémával kapcsolatosan félreértések lehetnek. A hónap 
második harmadától a Vénusz kellemes időszakot hozhat szerelmi életedbe. Ha 
párkapcsolatban élsz, partnered őszinte kritikáját most érdemes volna meghall-
gatni és megfogadni. 

SKORPIÓ: Pénzügyi gondokról nem beszélhetünk, mert jön a pénz és vele együtt 
a siker. Ha párkapcsolatban élsz, akkor a partnered megértő lesz veled szemben, 
sőt kifejezetten drukkolni fog, hogy amit elterveztél, az sikerüljön. Ha vásárolni 
szándékozol, akkor olyan dologra adj ki pénzt, amivel az otthonodat szebbé te-
heted.

NYILAS: Rengeteg a tennivalód, de legalább a pénzügyi lehetőségeid is kedvező-
ek. A pénz jön és megy, még az a szerencse, hogy ki tudod fizetni mindazt, amit 
nem halaszthatsz tovább. A szerelemben nem alakul minden úgy, ahogy szeret-
néd, többször lehet nézeteltérés és vita. Légy egy kicsit toleránsabb!

BAK: A munkahelyeden lehetnek kisebb problémák. A felettesed előtt nehezen 
tudod féken tartani a nyelvedet, és ez megterhelő lehet. Pozíciód megtartásához 
a legfontosabb az, hogy gyorsan és jól reagálj. Amennyiben tartós partnerkap-
csolatban élsz, bármit kitalálhatsz, mert ebben a hónapban a partnered vevő lesz 
mindenre.

VÍZÖNTŐ: Megoldhatatlannak tűnő problémákat oldhatsz meg egy csapásra. Le-
gyél kicsit rámenősebb! Szerelmi ügyekben kissé zavaros a helyzeted: túl sok is, 
meg túl kevés is, amit kapsz. Ami a múltban örömmel töltött el, azt mára időnként 
tehernek érezheted. Légy türelmesebb a kedvesed hosszú távú terveit illetően.

HALAK: Mindent gondosan kitervelsz a legapróbb részletig, ami munkahelyeden 
be is válik. Magánéletedben a precíz tervezés már nem igazán hoz hasznot, több 
spontaneitás kellene, még több romantika, sok érzés. Érdemes most kivenni sza-
badságot egy közös üdülés céljából, minden könnyeddé válik, és ez nyitottá tesz 
a jó energiákra.

Braun Mária


