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XV. évfolyam • 2. szám • 2015. február 20.
Ingyenes példány

TEJCSARNOK ÉPÜL A ZÖLDIKÉN
Minden közvállalat és kommunális közvállalat kö-

teles évi ügyviteli programját jóváhagyásra benyújtani 
az alapítóhoz, Szabadka Város képviselő-testületéhez. 
A Szabadkai Piacok KKV határidőre elkészítette és be-
nyújtotta ügyviteli programját s várhatóan rövidesen 
megszületik a jóváhagyásáról szóló határozat. A prog-
ramban – többek között – szerepel egy tejcsarnok meg-
építése a Zöldike piacon. Erről beszél Ilinka Vukoja, a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatója.

- Minthogy a felügyelő bizottság által elfogadott ügy-
viteli programunk nem tartalmaz vitás elemeket, arra 
számítunk, hogy a vállalat 2015. évi ügyviteli program-
jára megkapjuk a jóváhagyást, ez pedig egyúttal azt is 
jelenti, hogy folytathatjuk a tejcsarnok építésével kap-
csolatos tevékenységet a Harcosok Sorakozója lakóte-
lepen található Zöldike piacon. A 2015. évi prioritások 
között szerepelt egy tejcsarnok megépítése a Tejpiacon, 
ám a szükséges eszközök miatt el kellett ettől állnunk, s 
úgy döntöttünk, hogy 2015-ben a Zöldike piacon épít-
jük meg a tejcsarnokot. A beruházáshoz már elkészült a 
vázlatterv, közbeszerzési eljárással megtörtént a tervező 
kiválasztása is, amely a kivitelezési tervet dolgozza ki. 
Becsléseink szerint ez március végére elkészül. Hátra-
van még a várossal a vagyonjogi kérdések letisztázása, 
mivel a Zöldike piac még mindig Szabadka Város tulaj-
donát képezi, mi pedig csupán igazgatjuk ezt a piacot.  
Természetesen erről már folytattunk megbeszéléseket a 
helyi önkormányzat képviselőivel, akiktől teljes támo-
gatásra számíthatunk a beruházás megvalósításához. 
A munkálatok összértéke 6 millió dinár. Számításaink 
szerint ezt a beruházást teljes egészében megvalósíthat-
juk saját eszközeinkből is, de hogy át tudjuk hidalni az 
esetleges likviditási gondokat, a tejcsarnok építéséhez 
valószínűleg hitelt is igénybe veszünk majd. A 6 millió 
dinár egyébként tartalmazza a teljes ráfordítást, a ter-

vek kidolgozásától az építészeti, szerelési munkálatokig, 
a megfelelő hűtéstechnika beszerzésétől a hűtőpultok 
megvásárlásáig. 

- Eredetileg a Tejpiacon szerettük volna megépíteni a 
tejcsarnokot, ám ebben az esetben már maga a szerkezet 
megépítése is rendkívül sokba kerülne, amit nem tud-
nánk önerőből fedezni, így egy másik változat mellett 
döntöttünk, amely magasabb színvonalat biztosít az ál-
lati eredetű élelmiszerek forgalmazásához.  Ha minden 
a rendes ütemben zajlik, szeptemberre, októberre elké-
szülünk a munkálatokkal, vagyis elkészül a tejcsarnok. 
Ebben a létesítményben 16, egyenként 150 centiméter 
széles hűtőpultot helyezhetünk el, amelyek hűtési tar-
tománya megfelel a baromfihús, a tejtermékek és a sü-
temények árusítására. Az eddigi tapasztalatok alapján 
úgy véljük, hogy a hűtőpultok száma teljes egészében 
kielégíti majd a szükségleteket. A tejcsarnok egésze is 
rendelkezik majd kellő hűtéssel. A Zöldinkének abban a 
részében alakítjuk ki, ahol jelenleg a vegyes árut forgal-
mazó egységek találhatók, ami azt is jelenti, hogy a Zöl-
dikén belül átcsoportosítjuk az asztalokat, rendezzük 
a piac területét, a tejcsarnok bejáratát pedig a Zöldike 
északkeleti részén alakítjuk ki.

MÁRCIUS 8-A, A NŐK KÖZELGŐ NEMZETKÖZI NAPJA ALKALMÁBÓL A SZABADKAI PIACOK KKV ÉS A 
KÖZLÖNY SZERKESZTŐSÉGE SZERETETTEL KÖSZÖNTI A SZABADKAI LÁNYOKAT ÉS ASSZONYOKAT!

A majdani tejcsarnok helye
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PIACI ÁRAK VIRÁGÁRUSÍTÁS MÁRCIUS 8-RA
A Szabadkai Piacok KKV az idén is megszervezi 

a nőnapi virágárusítást. Janó Sándor, a KKV piaci 
koordinátora tájékoztat a részletekről.

- A közterületi virágárusítást is az idényjellegű 
termékek közterületi forgalmazására vonatkozó 
szabályokkal összhangban szervezzük meg. Ha-
táskörünk a piacokra illetve a piacok környékére 
terjed ki, s ide tartoznak az úgynevezett külső pi-
acok is. Az árusítást a szokásos módon szervezzük 
meg március 7-én és 8-án között. A piacokon a vi-
rágárusításra kijelölt részek tovább lesznek nyitva. 
A kijelölt napokon a szabadkaiak sötétedésig vásá-
rolhatják meg a virágokat mind a tejpiac virágpiaci 
részén, a Zöldikén, a Tesla-telepi piacon és a Mirko 
Bogović utcai nagybani piacon is. Azok, akik a nő-
napi virágárusításra szeretnének helyet biztosítani 
a piacokon, a Szabadkai Piacok igazgatóságán, az 
555-013-as számon Janó Sándortól kaphatnak felvi-
lágosítást.

- Még egyszer mindenkit szeretnék arra figyel-
meztetni, hogy a virágárusításra is ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint a többi idényjellegű 
árura, azaz virágot csakis az arra kijelölt helyeken 
szabad árusítani. A közterület jogtalan használatát 
a kommunális rendőrség illetve a felügyelőség fo-
lyamatosan ellenőrzi majd.

Zöldség 
Bab 250-400 din/kg
Bimbós kel 180-200 din/kg
Brokkoli 280-300 din/kg
Burgonya 30-35 din/kg
Cékla 25-40 din/kg
Csicsóka 50-80 din/kg
Fejes saláta 40-100 din/fej
Fekete retek 50-60 din/kg
Fokhagyma 150-250 din/kg
Hónapos retek 40-50 din/csomó
Jégcsap retek 30-70 din/db
Káposzta 50-60 din/kg
Karalábé 40-100 din/db
Karfiol 250-300 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
Paprika - csípős 25-30 din/db
Paprika 250-350 din/kg
Paradicsom 250 din/kg
Paraj 300 din/kg
Pasterna 100-120 din/kg
Petrezselyem 190-200 din/kg
Petrezselyem-zöldje 30 din/cs.
Póréhagyma 10-60 din/db
Sárgarépa 40-50 din/kg
Sütőtök 40 din/kg
Torma 300 din/kg
Tök 350 din/kg
Uborka 240-250 din/kg
Újhagyma 50 din/csomó
Vöröshagyma 30-40 din/kg
Zeller 10-100 din/db
Csalamádé 250-300 din/kg
Káposzta hasáb 80-100 din/kg
Paradicsomlé 120-150 din/l
Savanyított csicsóka 300 din/kg
Savanyú cékla 150-260 din/kg
Savanyú káposzta 80-100 din/kg
Savanyú karfiol 200-300 din/kg
Savanyú paprika 150-300 din/kg
Savanyú uborka 150-250 din/kg
Sült paprika 400 din/kg
Gyümölcs
Alma 30-120 din/kg
Földieper 500-600 din/kg
Körte 150-200 din/kg
Szőlő 400 din/kg

Déligyümölcs
Ananász 200 din/kg
Banán 110-150 din/kg
Citrom 100-170 din/kg
Gránátalma 190-200 din/kg
Grapefruit 120-140 din/kg
Kivi 100-170 din/kg
Mandarin 150 din/kg
Narancs 70-100 din/kg
Tejtermékek 
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 
Hús és húskészítmények
Csirke far-hát 80-90 din/kg 
Csirkecomb 250-320 din/kg 
Csirkehús 230-340 din/kg 
Csirkeláb 50-80 din/kg
Csirkemáj 300-350 din/kg 
Csirkemell 320-400 din/kg 
Csirkemell cs/n. 430-500 din/kg 
Csirkeszárny 180-230 din/kg 
Csirkezúza 250-300 din/kg
Darált csirkehús 420 din/kg
Gyöngytyúk 600-700 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 270-500 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
Virágok
Cserepes krizantém 300-350 din
Csokor 50 dinártól
Gerbera 80-120 din/szál
Írisz 100 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 200 din/szál
Mimóza 100 din/csokor
Orchidea 200 din/virág
Rózsa 100-200 din/szál
Szegfű 70-80 din/szál
Tulipán 100 din/szál

/Február 10-i árak/ 
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AZ ŐSZI GABONAFÉLÉK FEJTRÁGYÁZÁSA 
Ez az agrotechnikai művelet nagy hatással van a várható hozamokra. A nitrogén helyes pótlása különösen jelentős a 

bokrosodás és a szárbaszökkenés során. Emiatt, amikor tavasszal a növény elkezd fejlődni, szükség van arra, hogy a talaj 
0-30 cm felszíni rétegében magas nitrát-koncentráció alakuljon ki, vagyis nitrogén-tartalma elárje a 18-30 kg-ot.

A szabadkai Mezőgazdasági Szakszolgálat január folyamán elvégezte a talaj nitrát-alapú nitrogéntartalmának a 
vizsgálatát, hogy meghatározhassa a fejtrágyázáshoz szükséges hatóanyagok mennyiségét.

A talaj nedvességtartalma mintegy 1,5 százalékkal magasabb, mint 2014 azonos időszakában volt. Ez azt jelenti, hogy 
a vegetáció tavaszi folytatásába nagyobb nedvességtartalékokkal lép be a növényzet.  Az 1. táblázat tartalmazza a talaj 
nedvességtartalmát (százalékokban) 2014 és 2015 januárjában.

1. táblázt
Év 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm

2015 21,01 19,58 18,87
2014 19,41 18,31 17,23

 
Ha a búzával bevetett talaj nitrogéntartalmát vizsgáljuk, ki kell emelni, hogy átlagosan 20 százalékkal haladja meg a 

tavalyi szintet, vagyis a talaj 0-90 cm közötti rétegében 83 kg nitrogén található a tavalyi 69 kilogrammal szemben. El kell 
azonban mondani, hogy a növények a kései vetés következtében fejletlenebbek a tavalyinál, s ezek a növények kevesebb 
nitrogént is vettek fel, mint a tavalyi vetések.  Emiatt talán a tavalyinál valamivel több trágyára lesz szükség.

A talaj nitrogéntartalmát számos tényező befolyásolja: mi volt az elővetemény, ősszel mennyi nitrogént juttattak a 
talajba, a vetés ideje, a talaj fajtája, a talaj ásványosító képessége, a csapadék mennyisége, stb. A 2. táblázat tartalmazza az 
előveteményre, az őszi vetés előtt a talajba juttatott nitrogén mennyiségére vonatkozó adatokat, valamint a talajrétegek 
nitrát alapú nitrogéntartalmára vonatkozó adatokat.

2. táblázat

Elővetemény kg/ha N ősszel N kg-ban
0-30 cm

N kg-ban
30-60 cm

N kg-ban
60-90 cm

Összesen
N kg-ban

búza 9 19,6 32,9 39,6 92
kukorica 9 16,6 23,8 36,4 77

árpa 9 18,2 22,6 26,6 67
kukorica 9 10,9 7,1 10,1 28
kukorica 9 6,9 5,0 4,0 16

Kizárólag talajelemzéssel állapítható meg a talaj nitrát alapú nitrogéntartalma, s ez alapján adható javaslat a gabonafélék 
fejtrágyázására.

Az eddigi talajelemzések szerint a 0-90 cm rétegben nagyon alacsony a talaj nitrogéntartalma a parcellák 19 
százalékánál, 41-80 kg-ot tartalmaz a parcellák 40 százaléka, 81-120 kg-ot tartalmaz a parcellák 34 százaléka, és csak a 
parcellák 7 százaléka tartalmaz 120 kg-nál több nitrogént. A nitrát alapú nitrogéntartalom alapján kell kijuttatni a megfelelő 
mennyiségű nitrogént. 

· Ha a fejtrágyázáshoz szükséWges nitrogén mennyisége nem haladja meg a 60 kg/ha, akkor egy fejtrágyázás szükséges,
· Ha a fejtrágyázáshoz hektáronként 50-80 kg nitrogén szükséges, két fejtrágyázást kell végezni, az első alkalommal a 

mennyiség 60 százalékát, második alkalommal pedig a N mennyiség 40 százalékát kell kijuttatni,
· Ha a fejtrágyázáshoz hektáronként több mint 80 kg nitrogén szükséges, két fejtrágyázást kell végezni, az első 

alkalommal a mennyiség 80, második alkalommal pedig a N mennyiség 20 százalékát kell kijuttatni.
A 3. táblázat azt mutatja, hogy a búzával bevetett területeken mennyi nitrogénre van szükség a talaj nitrogéntartalmától 

függően.
3. táblázat

Nitrogén-tartalom
a talajban(0-90 cm)

Fejtrágyázáshoz szükséges N 
mennyisége kg/ha

Első fejtrágyázás
kg N/ha

Második fejtrágyázás
kg N/ha

<40 kg 109-118 80 29-38
41-80 kg 87-108 60-75 27-33

81-120 kg 59-86 60 0-26
>120 kg 0-57 0-57 0

Az ajánlott trágyamennyiség 7-8 tonnás tervezett hozamokra vonatkozik, amennyit a jó termelők az előző két évben 
megvalósítottak.

A fenti mennyiségeket módosítani kell a fajtától és a növénysűrűségtől függően.
Ha a növénysűrűség 450-500 növény/m2, a javasolt mennyiségeket kell felhasználni.
Ha a sűrűség 50 növény/m2-el nagyobb, 10 százalékkal kevesebb nitrogént kell kijuttatni.
Ha a sűrűség 50 növény/m2-el kisebb, 10 százalékkal több nitrogént kell kijuttatni.
A trágya kg-ban kifejezett mennyiségét úgy kapjuk meg, hogy a szükséges N mennyiségét UREA esetében elosztjuk 

0,46-tal, AN vagy SAN esetében pedig 0,34-gyel.
Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
- Komám, én ki nem állhatom az Andrást.
- Hát én se.
- Miért, te mennyivel tartozol neki?

***
- Ma-ma! Ma-ma-aaa!
- Csend legyen! Ha még egyszer mamázol, nagyon elverem a fenekedet, 
te mihaszna! - fenyegeti meg az anyja Petikét, aki sehogyan sem tud 
elaludni.
Kis idő múlva:
- Tisztelt Nagy Jánosné, szomjas vagyok.

***
Az osztályvezető főorvos behívatja az elmebeteg ápoltat a szobájába.
- Nos, Kovács úr, Ön teljesen meggyógyult, elhagyhatja az intézetet. 
Na mi az, nem is örül?
- Most minek örüljek? Annak, hogy tegnap még én voltam Napóleon, 
most meg csak Kovács Jenő leszek?

***
Egy férfi odamegy a boltban egy fiatal, csinos nőhöz:
- Bocsánat, hölgyem. A feleségem itt van valahol az áruházban, de 
sehol sem találom. Beszélgetne velem pár percet?
- Miért?
- Mert ahányszor elkezdek társalogni egy fiatal nővel, a feleségem pár 
percen belül mindig megjelenik.

***
Járókelő kérdezi egy másiktól:
- Meg tudná nekem mondani, melyik a legrövidebb út a vasútállomás-
ra?
- Nem tudom.
- Miért, nem idevalósi?
- De igen, csak én taxisofőr vagyok.

***
Áll a székely juhász a réten a botjára támaszkodva. Arra megy a többi 
juhász, meglátják, kérdik tőle:
- Hát te meg mit csinálsz?
- Gondolkodom.
- És hol a fenében van a nyájad?
- Épp azon gondolkodom...

***
A férj kegyetlenül szidja az anyósát, mire a felesége rászól:
- Ne szídd tovább az anyámat, mert elválok!
- Nem is a Te anyádat szidom, hanem az én anyósomat!

***
A szerelő átnézi a kocsit, majd így szól:
- A benzin rendben, de a többit ki kell cserélni!

***
A szülőszobán várakozik egy fiatalember, mikor megtudja hogy apa 
lett a ájultan esik össze. Miközben az ápolónők ellátják az orvos fel-
bukkan, kezében a csecsemővel. Meglepődve kérdezi az ápolónőt:
- Hát az apukával meg mi történt?
- Azt hittem csak az időt kérdezi, én meg rávágtam, hogy 5!

***
Egy férfi elmegy a barátjához, és látja, hogy annak autója össze-vissza 
van törve, fű- és fadarabok vannak mindenfelé, az eleje meg tiszta vér.
- Te meg mit csináltál? - kérdi döbbenten.
- Elütöttem az ügyvédemet - feleli az.
- Gondolom ettől véres az eleje. De mik ezek a fű meg fa maradványok 
rajta?
- Sajnos a piszok bemenekült a parkba.

HOROSZKÓP
„Minden, ami történik velünk, jellemző ránk. Mindannyian egy-egy mintát hor-
dozunk, amely darabokból áll össze. Életünk során e darabok egyesével kerülnek a 
helyükre valamiféle előre elrendelt terv szerint.” 

C.G.Jung

KOS: Változó lesz ez a hónap - csendesen indul, később érdekesebbé válik. Szí-
vesen elmélkedsz életed értelmén, kevesebb időt szánsz a gyakorlatias dolgokra. 
Munkádat változatos lelkesedéssel végzed. Párkapcsolatodban szeretnéd fokozni 
az izgalmakat. A sportban, vagy érdekes hobbitevékenység közben vezeted le a 
feszültséget.

BIKA: Azok a Bikák, akik jelenleg magányosak, borúlátóak lehetnek. A magánéle-
tedet a hónap első felében a pénz miatti viták tehetik feszültté. A körülmények ke-
vés időt engednek választásra a hivatásodban, és mivel jobb ajánlat nem várható, 
érdemes megragadni azt, amit a szerencsés véletlen utadba hoz. 

IKREK: Fontosak lesznek az az emberi kapcsolatok, az érzelmek. Leginkább a 
családoddal leszel elfoglalva, munkahelyeden is a kapcsolatok ápolását tűzöd ki 
célul. A hónap második felében már nagyobb igényed lesz az egyedüllétre, amit 
alkotómunkádban kamatoztathatsz - álmodozhatsz, tervezgethetsz, új dolgokat 
hozhatsz létre.

RÁK: Most koncentrálj a pénzügyeidre. Minden pénzügyeidet érintő döntés meg-
határozó lehet a későbbiekre nézve. Csak biztosra menj, minden helyzetben. Az 
elhamarkodott döntések és cselekedetek mindig kerülendők. Azonban ha új  vál-
lalkozással kapcsolatos ötleteid, terveid vannak, későbbiekben sikereseknek bi-
zonyulnak. 

OROSZLÁN: Ezekben a napokban vegyes hatásokat tapasztalhatsz. Most sok 
olyan ügyet elrendezhetsz, mellyel eddig nem tudtál megbirkózni. Anyagi szem-
pontból, bevételek és kiadások váltogatják egymást. Ne költekezz könnyelműen. 
Ha lehet, kerüld a veszekedéseket, a peres ügyeket, vitákat. 

SZŰZ: A szerencsét hozó bolygók most elsősorban a párkapcsolatod ragyogják be: 
kedvesed olyan lépésre is elszánhatja magát, mely komoly érzéseiről árulkodhat, 
és neked szeretne vele örömet szerezni. Hónap közepe táján nézeteltérésre szá-
míthatsz egy kollégáddal, vagy egy nyilvános kapcsolatoddal. 

MÉRLEG: Általában szeretettel, megértéssel fordulnak feléd  és te is képes vagy 
ezt nyújtani környezetednek. Főleg a munka és a pénzügyek foglalkoztatnak most, 
fontos  az elismerés, az anyagi biztonság. Lehet, hogy egy komoly tárgyalásra ké-
szülsz, erre komolyan készülj fel, még ha baráti környezetben történik is.

SKORPIÓ: Tele vagy energiával, és nem tudod levezetni sehogy. Magánéleti prob-
lémáidat, ha vannak ilyenek, most tedd egy kicsit félre. Szükséged is van egy kis 
pihenésre, szórakozásra. Azt javaslom, hogy próbálj edzeni. Kitartásod, makacs-
ságod   általában meghozza az eredményt mind a munkában, mind a szerelmi 
életedben.

NYILAS: Több lehetőséggel is találkozhatsz, amit érdemes lesz kihasználni. Gon-
dolok itt utazási, munka vagy tanulási lehetőségekre. Valószínűleg sokkal többet 
kell majd kommunikálnod, mint általában. Igyekezz lazább, rugalmasabb lenni, 
semmiképpen se zárkózz most be, igyekezz minél többet emberek közé menni. 

BAK: Az érzelmeké lesz a főszerep, ha a Bak jegyében láttad meg a napvilágot. 
Amennyiben feszült párod és közted a hangulat, most úgy döntesz, nem halo-
gathatod tovább, hogy elmondd, mit is érzel iránta. Őszinteséged új színt visz az 
életetekbe, szerelmes napok várnak rád. Még nincs párod?Most a kezedbe veheted 
a sorsodat.

VÍZÖNTŐ: Nagy átalakulás küszöbén állsz, de ne sürgesd a folyamatot. Tele leszel 
ragyogó szakmai ötletekkel és új kapcsolatokkal, melyek újabb anyagi forrásokat 
nyithatnak meg számodra. Ez a hónap társasági eseményekben bővelkedő időszak 
lesz, jólesik majd sok kellemes órát eltölteni a barátaiddal, munkatársaiddal.

HALAK: Szárnyaló időszak ez a számodra, érdemes kicsit többet beleadni magad-
ból, mint általában szoktál. De maradj a realitások talaján és óvakodj a hosszú-
távra szóló ígéretektől, esetleges elköteleződésektől. Nem ártana egy kis pihenőt 
tartani, rendezni a sorokat, és felmérni, hogy kik azok, akikre hosszú távon tá-
maszkodhatsz.

Braun Mária


