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Ingyenes példány

ségek miatt. Ez a helyzet nem tart sokáig, mivel a munkála-
tok befejezésére 45 nap a határidő, vagyis számításaink sze-
rint (és a szerződések értelmében) a Zöldikén a tejcsarnok ez 
év szeptember 30-ig elkészül, s ezzel új időszámítás kezdő-
dik ezen a piacon az élelmiszerek korszerű árusítása terén. 

A Harcosok Sorakozója lakótelepi Zöldike piacon meg-
kezdődött az új tejcsarnok építése. Erről Ilinka Vukoja, a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatója a következőket mondta:

- Mind az építési munkálatokra, mind pedig a majdani 
tejcsarnok felszerelésére idejekorán kiírtuk a közbeszer-
zési eljárást, amelyet eredményesen zártunk. A legjobb 
ajánlattevőnek a szabadkai Cevne instalacije Metal d.o.o-t 
választottuk ki még két kivitelezővel (Maksimgradn-
ja d.o.o. és Izolinvest d.o.o. Belgrád), amelyekkel áfával 
együtt (kikerekítve) 3.600.000 dinár értékű szerződést ír-
tunk alá.   A közbeszerzési eljárás keretében a hűtőpultok 
és közös hűtőszekrény beszereléséről valamint a tejcsar-
nok klimatizálásáról ugyancsak a legjobb ajánlattevővel, 
a rumai Frigo Žika d.o.o-val írtuk alá a szerződést (áfával 
együtt) 1 848 000,00 dinárról.   Ez azt jelenti, hogy össze-
sen a munkálatok és a felszerelés áfával együtt mintegy 5,5 
millió dinárt tesznek ki. Ez a beruházás szerepel a 2015. évi 
üzleti terveinkben. A szükséges pénzt saját forrásból biz-
tosítottuk, ám ehhez a vállalat minden egyes dolgozójának 
takarékoskodnia kellett minden költségtételen, minden 
munkálatnál, miközben az eddigi szinten kellett biztosíta-
nunk szolgáltatásaink minőségét. Ez a beruházás komoly 
feladatot jelent egy ilyen kis létszámú, alig 26 fős kommu-
nális közvállalat számára.

Sok (Szabadkától kisebb) szerbiai város már rendelke-
zik tejcsarnokkal, a létesítmény elkészülte után a mi KKV-
nk is nagy lépést tesz majd a romlandó élelmiszerek áru-
sítási feltételeinek a korszerűsítése felé. Minden hűtőpult 
a törvényben és szabályzatban megkövetelt hőmérsékletet 
biztosítja, emellett klimatizálva lesz a tejcsarnok egésze is, 
így az minden szempontból eleget tesz majd az állati ere-
detű élelmiszerek biztonsági előírásainak. A higiénés vi-
szonyok is magasabb szinten lesznek, mivel a többi között 
biztosítunk melegvizes mosogatókádat is.

A kivitelezők átvették az építőhelyet és már meg is 
kezdődtek az építési munkálatok. Emiatt a Zöldike piacon 
kénytelenek voltunk áthelyezni a piaci asztalok egy részét, 
ami egy kissé megzavarta az ottani körülményeket, vala-
melyest szűkösebbé vált a tér. Épp ezért arra kérem a bélő-
ket és az árusokat is, hogy legyenek egy kicsit türelmesek 
és megértőek az előállt helyzet és az esetleges kellemetlen-

A piaci asztalok áthelyezése előtt...

A munkálatok kezdete

és után

ÉPÜL  A  TEJCSARNOK
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PIACI ÁRAK

Zöldségféle
Brokkoli 250 din/kg
Burgonya 20-30 din/kg
Cékla 80-100 din/kg
Cornichon uborka 60-150 din/kg
Csemegekukorica 20-25 din/cső
Fejes saláta 30-70 din/fej
Fokhagyma 250 din/kg
Kaporlevél 20-25 din/cs.
Káposzta 30-40 din/kg
Karalábé 50 din/db
Karfiol 100 din/kg
Kínai kel 150 din/kg
Koktélparadicsom 100 din/kg
Lila hagyma 60-70 din/kg
Mángold 50 din/db
Padlizsán 70-80 din/kg
Paprika 80-150 din/kg
Paradicsom 40-60 din/kg
Póréhagyma 40 din/db
Sárgarépa 30-60 din/cs.
Spenót 120 din/kg
Tök 60-80 din/kg
Uborka 50-60 din/kg
Vöröshagyma 50 din/kg
Zeller 30-70 din/db
Zöldbab 150-180 din/kg
Zöldség 40-80 din/cs.
Zöldség zöldje 25 din/cs.
Gyümölcs
Alma 30-70 din/kg
Görögdinnye 25 din/kg
Körte 80-110 din/kg
Nectarin 70-100 din/kg
Őszibarack 60-100 din/kg
Sárgadinnye 80 din/kg
Szilva 40-60 din/kg
Szőlő 100-140 din/kg

Déligyümölcs
Banán 140 din/kg
Citrom 300-340 din/kg
Grapefruit 250 din/kg
Kivi 350 din/kg
Narancs 180-200 din/kg
Hús és húskészítmények
Baromfihús 250-290 din/kg
Baromfimell cs. 330-400 din/kg
Baromfimell cs/n. 430-500 din/kg
Csirke farhát 80 din/kg
Csirkecomb 270-300 din/kg
Csirkeláb 50-80 din/kg
Csirkemáj 280-350 din/kg
Csirkeszárny 180-220 din/kg
Gyöngytyúk 700 din/kg
Kacsahús 450-470 din/kg
Kakashús 300-400 din/kg
Libahús 450 din/kg
Nyúlhús 450 din/kg
Pulykacomb 300-550 din/kg
Pulykahát 250 din/kg
Pulykahús 500 din/kg
Pulykamell 700-750 din/kg
Pulykaszárny 300-400 din/kg
Tyúkhús 300-350 din/kg
Zúza 250-280 din/kg
Hal
Adr. törpedurbincs 140 din/kg
Amur 320-350 din/kg
Busa 170-259 din/kg
Cápaharcsa filé 230 din/kg
Csuka 400 din/kg
Dévérkeszeg 170 din/kg
Harcsa 650 din/kg
Hekk 400 din/kg
Hekk filé 435 din/kg
Hering 250 din/kg

Kárász 170 din/kg
Lazac 700 din/kg
Makrahal 320-380 din/kg
Pisztráng 530 din/kg
Ponty 400 din/kg
Skorpióhal 715 din/kg
Süllő 750-900 din/kg
Tintahal 435-499 din/kg
Tejtermékek
Birka tarhó 240-300 din/l
Főzött túró 400-500 din/kg
Házi túró 300-400 din/kg
Öntött túró 400-500 din/kg
Sajtok 370-1000 din/kg
Tejföl 250-300 din/l
Tejszín 500 din/l
Vaj 800-1000 din/kg
Vajalja 80-100 din/db
Zlatibori kajmak 900 din/kg
Vegyes áru
Áfonya 1800 din/kg
Akácméz 650-750 din/kg
Aszalt barack 1200 din/kg
Aszalt füge 600 din/kg
Aszalt meggy 1200 din/kg
Aszalt szilva 400 din/kg
Bab 250-400 din/kg
Csiperkegomba 160-200 din/kg
Datolya 500 din/kg
Dióbél 1200-1300 din/kg
Erdei méz 600-650 din/kg
Földimogyoró 400-500 din/kg
Fürjtojás 8 din/db
Hársméz 550-650 din/kg
Laska gomba 300 din/kg 
Lencse 220-240 din/kg
Mák 500-680 din/kg
Mandulabél 1500 din/kg
Mazsola 400-500 din/kg
Mogyoróbél 2200 din/kg
Őrölt paprika 800-1000 din/kg
Pisztácia 1600 din/kg
Repceméz 550 din/kg

Shiitake gomba 800-1000 din/kg
Tojás 6-13 din/db
Tökmag 750-950 din/kg
Virágméz 500 din/kg
Vörös áfonya 700-750 din/kg
Tésztafélék
Levestészta 200-480 din/kg
Metélt 450 din/kg
Rétestészta 160-240 din/kg
Sütemények 500-600 din/kg
Tarhonya 240-480 din/kg
Torta 40-70 din/szelet
Virág
Csokrok 50 dinártól
Dísz bambusz 250 din/szál
Flamingóvirág 300 din/szál
Gerbera 50-80 din/szál
Kála 100 din/szál
Kardvirág 50-80 din/szál
Liliom 200-500 din/szál
Margaréta 100-150 din/szál
Rózsa 100-150 din/szál
Takarmány
Árpa 20 din/kg
Búza 20 din/kg
Bükköny 120 din/kg
Cirok 30 din/kg
Csemege napraforgó 70 din/kg
Fénymag 120-150 din/kg
Hereszéna 150-250 din/bála
Kendermag 250 din/kg
Köles 50 din/kg
Kukorica 20 din/kg
Lenmag 120-150 din/kg
Muharmag 100-120 din/kg
Napraforgó 60 din/kg
Olajrepce 60 din/kg
Szalma 150 din/bála
Szudáni fű 160 din/kg
Takarmányborsó 60 din/kg
Tritikálé 20-25 din/kg
Zab 30 din/kg

Árak 2015. aug. 21.
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Búzatermesztés Szabadka térségében
Szabadka környékén az utóbbi öt évben a búzatermesztők magas hozamokat jegyeztek. A 2011-2015 közötti időszakban három évben 

is az átlaghozam meghaladta a hektáronkénti 6 tonnát, idén pedig kis híján elérte a 7 t/ha.
Az alábbi grafikon Szabadka községben/városban a búza átlaghozamát mutatja fel az 1996-2015 közötti időszakban.

Grafikon 1.

A grafikonból egyértelműen kitűnik a hozamok növekvő irányzata. Idén egyes termelők még 8 t/ha feletti átlaghozamokat értek el.  
Három agrotechnikai tényező eredménye a hozamnövekedés. Ezek a következők: a talaj termőképességének elemzése alapján vég-

zett trágyázás, a vetések jobb növényvédelme és az új, magas hozamú búzafajták vetésének elterjedése. Az új fajtáknak a termelésbe 
történő bevezetése előtt egész sor kísérletet végeznek, hogy összehasonlíthassák őket a meglevő fajtaválasztékkal. Az alábbi táblázatban 
a szabadkai Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat Rt. 2015-ben végzett kísérleteinek az eredményei találhatók.

1. táblázat

Cég Fajta
%

nedvesség-
tartalom

hl-
súly

hozam
13+2

kg/ha

Protein-
tartalom

Glutén-
tartalom

NS RAPSODIJA 15,81 80,10 11147 13,75 28,50
NS SIMONIDA 15,28 82,50 8876 14,90 31,67
NS NS 40 S 15,69 77,45 7472 13,68 27,47
NS ZVEZDANA 15,03 79,70 9977 15,51 32,99
NS NS ILINA 15,93 78,05 9275 13,51 28,30
NS NS DIKA 16,60 79,70 8209 14,18 28,89
NS NS EMINA 14,80 78,90 8317 14,19 31,64
NS NS TAVITA 15,91 80,30 9879 15,13 31,38
NS NS PETRIJA 16,23 78,45 8477 14,28 29,81

Raiffeisen GRAINDOR 16,06 78,50 9366 15,50 32,28
Raiffeisen SOFRU 17,85 74,25 10629 13,85 28,19

KWS SOLEHIO 15,01 77,05 8486 14,80 31,47
KWS FERIA 15,53 75,45 8460 14,82 30,84
RAGT BALETKA 17,76 78,45 8852 14,18 29,27
Caussade SOBREDO 18,22 72,45 8335 13,35 27,49
Syngenta MOISON 15,66 74,65 8863 14,65 30,64

Vetéskor figyelembe kell venni a vetési normákat. Idegen fajták és október 15-ig elvégzett vetésnél elegendő négyzetméterenként 
400 csíraképes szemet vetni (hektáronként 180-200 kg), hazai fajták esetében pedig 450 csíraképes szemet (220-235 kg/ha). Későbbi vetés 
esetén ezt a mennyiséget 10-15 százalékkal meg kell növelni. 

Damir Varga, okl. mérnök
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Viccözön
- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad?
- A kvantumfizika.
- De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát!
- Hát éppen ezért!

***
Fiatal férj rohan a feleségéhez:
- Drágám! Az anyád fél órája kiesett az ablakon!
- És csak most mondod?
- Eddig nem tudtam megszólalni a röhögéstől!

***
Az egyetemista diák először megy haza iskolakezdés óta.
Az anyja mondja neki:
- Kisfiam, levágtam két tyúkot. Mit főzzek belőlük?
Erre a diák
- Pálinkát!

***
Áll a leendő apuka a szülészeten a vajúdó felesége ágyánál, látja meny-
nyire szenved az asszony, erre mondja neki:
- Drágám, ha ennyire fáj, akkor inkább hagyjuk az egészet!

***
Nyugdíjasok beszélgetnek:
- Szegény egyetemisták, annyira nincs pénzük, hogy öten szívnak egy 
cigarettát és még örülnek is neki...

***
- Mit kell tenned, ha egy dühös orrszarvú rohan feléd?
- Venned kell egy fehér lapot, összetépni, majd az orrszarvú fejére 
szórni. Így azt hiszi, hogy havazik és megfagy!

***
Gyerekkoromban nagyon utáltam, amikor az esküvőkön a vén nya-
nyák csipkedték az arcom a következő szöveggel:
- Lehet, hogy te leszel a következő... Csak manapság hagyták abba, 
amióta ugyanezt csinálom nekik a... temetéseken!

***
Kovács úr és neje egy kertes házban lévő ismerősnél van látogatóban. 
A házigazda büszkén vezeti körbe vendégeit a gondozott kerten. Az 
egyik fánál megjegyzi:
- Ezt a fát akkor ültettem, amikor összevesztem az anyósommal.
- Nem rossz ötlet, - fordul feleségéhez Kovács - ha én is ezt tettem 
volna, mostanra már milyen szép nagy erdőnk lehetne!

***
A kisfiút az anyja az iskola kapujában várja, mert ez volt az első 
napja az iskolában.
- Na, és mit tanultatok ma? - kérdezi tőle.
- Képzeld anya, ma megtanultam írni! - feleli a kisfiú büszkén.
- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál?
- Azt nem tudom, olvasni még nem tanultunk.

***
Szeretem az extrém sportokat, mert közben rengeteg új barátot isme-
rek meg: mentősöket, baleseti sebészeket, gyógytornászokat és kedves 
embereket, akik kihívták a mentőket!

***
- Mit parancsol, uram?
- Mindegy, csak nagy legyen, hideg, és sok vodka legyen benne.
- Na, akkor jöjjön, bemutatom a feleségem.

***
Egy lótenyésztő elmegy az állatorvoshoz:
- Doktor úr, tudna még felírni abból az ajzószerből, amit múltkor a 
lovamnak írt fel?
- Persze! Mi is volt a neve?
- Arra sajnos nem emlékszem, de olyan kellemes fahéjas íze volt...

HOROSZKÓP 2015 SZEPTEMBERÉRE
KOS: Kiváló  időszak vár reád, főleg, hogy te magad is megértesz néhány régi bonyolult helyzetet és tisz-
tábban fogod látni saját dolgaidat. Kisebb kellemetlenségre, nézeteltérésre számítsz, azonban ez türelem-
mel és kellő odafigyeléssel megfelelően orvosolható lesz és a felmerülő problémákat elég hamar meg 
tudod oldani.
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): akác, lucfenyő, ciprusfa, egresbokor, bor-
bolya.
BIKA: Ebben az időszakban időnként bizonytalannak érezheted a talajt magad alatt, és ez az állapot zavar-
ba ejtő lehet. Le fogod tisztázni, hogy mi fontos számodra, és mi nem. Sok új kapcsolatod lehet az üzleti 
életben, közben ne feledkezz meg arról, hogy az a kapcsolat, mely nem állja ki a nehézségeket, talán nem 
is olyan fontos. 
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): tölgyfa, szilfa, almafa, orgona.
IKREK: Két fontos bolygód a társkapcsolat házában tartózkodik, és ez azt jelenti, hogy a legérdekesebb 
események főleg a párkapcsolatban és a kommunikációval kapcsolatosan zajlanak majd. Most különö-
sen érdemes türelmesen fogadni a változásokat, mert biztos lehetsz abban, hogy kellemes meglepetések 
egész sora kezdődik. 
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): juharfa, jegenye, madárberkenye, bodza.
RÁK: Az érzelmek fognak dominálni, és az emberi kapcsolatok. Leginkább partnereddel és családoddal 
leszel elfoglalva. Munkahelyeden is a kapcsolatok ápolását tűzöd ki célul. A hónap második felében már 
nagyobb igényed lesz az egyedüllétre, amit kreatív alkotómunkában kamatoztathatsz. Szükséged is van 
egy kis kikapcsolódásra.
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): hársfa, körtefa, szilvafa, vadrózsa.
OROSZLÁN: Átalakulás küszöbén állsz. Tele leszel ragyogó szakmai ötletekkel és új kapcsolatokkal, me-
lyek újabb anyagi forrásokat nyithatnak meg számodra. A hónap második fele társasági eseményekben 
bővelkedő időszak lesz, jólesik majd pár kellemes órát eltölteni a barátaiddal, de lehetőséged lesz ragasz-
kodásodat és szereteted is kimutatni.
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): platán, pálma, babér, narancsfa, 
aranyeső.
SZŰZ: Minden jel arra mutat, hogy szépen, lassan az elképzeléseid valóra válnak. Szakmai céljaidat nagy 
lendülettel és kreativitással meg fogod valósítani. Szerencsédre is támaszkodhatsz, ezért használj ki min-
den lehetőséget a cél érdekében. Kellemes élményekben lehet most részed főleg a munka terén. És ez 
boldoggá tesz.
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): madárberkenye, szilvafa, rekettye.
MÉRLEG: Eben az időszakban, talán még a szokásosnál is érzékenyebb leszel, minden apróságon felhúzod 
magad. Úgy érzed, nehezen tudsz kijönni a környezeteddel. Napok múltával azonban ismét magadra ta-
lálsz. Ekkor viszont már te leszel az, aki másokat összebékít. Népszerűséged egyre inkább nő.
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): mandulafa, nyírfa, cseresznyefa, jázmin, 
azálea.
SKORPIÓ: A családon belül, rokonnal kapcsolatosan zűrös napok várnak rád. Éld meg ezt az időszakot úgy, 
mint valamiféle ráhangolódás, megbékélés idejét. Meditálj, jógázz, vagy imádkozz, hogy ez sikerülhessen. 
Egy új szerelem kopogtat ugyanis, és hozza a boldogságot, de csak akkor, ha a régi bajokat feledni tudod. 
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): tiszafa, tuja, fügefa
NYILAS: Olyan feladatokat ró rád ez az időszak, melyek háttérbe szorítják a szórakozást, és úgy érezheted, 
nehéz megfelelni a követelményeknek. Könnyen túlpörögsz, ezért tudatosan figyelj arra, hogy pihenőket 
is beiktass, és a munka ne akadályozzon abban, hogy a magánéletedre összpontosíts. 
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): gesztenyefa, olajfa, rododendron.
BAK: Változtatáson töröd a fejed. Legyél nagyon körültekintő, mert e hónap folyamán könnyen elhamar-
kodottan dönthetsz egy fontos ügyben. Összességében a Jupiter megsegít, és elsietett döntés esetén is 
kihúz a bajból. Munkahelyi ügyek intézésénél legyél körültekintő, a közlekedésben, főleg utazások során 
is legyél fokozottan óvatos. 
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): bükkfa, fenyőfa, diófa, barackfa, magyal, 
kökény.
VÍZÖNTŐ: Érzelmi életed kiszámíthatatlan és nagyon intenzív. Alkalmazkodó és együtt érző vagy, ezért 
könnyű téged kihasználni. Saját magadra is kellene időt fordítanod.  Mind többet kell dolgoznod, miköz-
ben kevesebb pénzt kapsz a munkádért.  Néha úgy érzed, hogy elkerül téged a szerencse, holott talán 
csak máshol kellene keresned.
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): vörösfenyő, erdei fenyő, bodza.
HALAK: Ez a hónap egyértelműen a bizalomról szól. Munkahelyeden új, gyümölcsöző kapcsolatokat sze-
rezhetsz. Kedves személyiséged és humorod mindenkit lenyűgöz, és folyamatosan keresik társaságodat. 
Munkádban legyél kitartó, mert anyagilag jó lehetőségekkel ajándékoz meg a sors.
Fákkal és gyümölcsfákkal kapcsolatos analógiák (hasonlatosságok): fűzfa, hibiszkusz, 
RAGYOGJANAK RÁD ÉS ŐRIZZENEK UTADON A CSILLAGOK!

Braun Mária


