
Jótékonysági akció 

Elektroterápiás készülék 
a Szabadkai Közkórház 

részére
A Szabadkai Piacok KKV március 2-án átadja a 

Szabadkai Közkórháznak azt a 93.000 dinár értékű 
elektroterápiás készüléket, amely jelentős mértékben 
megkönnyjti a fizikoterápiás mozgásszervi utókeze-
lést, gondozást és komplex rehabilitációt. 

A készülék megvásárlásához szükséges összeg  
a téli vásárra látogató polgárok jóvoltából gyűlt 
össze, akik a Winterfesten kialakított Betlehemben 
helyezhették el adományaikat.  

A Szabadkai Piacok KKV a nemzetközi nőnap 
alkalmából idén is megszervezi a virágárusítást a 
piacokon és piacok körüli területen. A virágárusok 
március 7-én és 8-án árusítják a vágott és cserepes 
virágot, és ezen a két napon a kijelölt helyeken egészen 
a késő délutáni órákig lehet majd vásárolni. 

Az említett két napban a Tejpiacon levő virágtéren, 
a Harcosok Sorakozója településen levő Zöldikén, a 
Tesla telepi,  a kisradanováci piacon, valamint a Mirko 
Bogović utcai nagybani piacon lehet virágot vásárolni. 

Azoknak az árusoknak, akik szeretnének áru-
sítóhelyet biztosítani maguknak március 7-én és 8-án, 
az említett piacok főnökeinél kell jelentkezniük, bővebb 
tájékoztatást pedig a 024/555-013-as telefonszámon 
kaphatnak munkanapon 8-tól 14 óráig. 

A Szabadkai Piacok KKV felhívja az érdekeltek 
figyelmét arra, hogy a virágárusításra ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint a többi idényjellegű 
termék árusítására, így virágot is csak az arra kielölt 
helyen lehet árusítani. A közterek használatát a 
kommunális rendőrség és az illetékes felügyelő 
hatóság folyamatosan ellenőrzi.  
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A piacokon történő értékesítést a Kereskedelmi törvény 
szabályozza, illetve előírja, kik és milyen feltételek mellett 
árusíthatnak piaci pultokon. Az árusok tudják, hogy a 
helyfoglalási szerződések megkötésének és a zavartalan 
árusítás alapfeltétele, hogy jogi személyként és vállalko-
zóként (kereskedőként) kell regisztrálniuk magukat és 
mezőgazdasági birtokukat.  Mindamelett, a mezőgaz-
dasági birtokokon előállított állati eredetű élelmiszerek 
értékesítése kapcsán még mindig felmerülnek tisztázatlan 
kérdések. Ugyanis a mezőgazdasági birtok bejegyzését 
igazoló, a pénzügyminisztérium és a kincstár igazgatóság 
által kiadott bizonylat még nem elegendő az állati eredetű 
élelmiszerek törvényes keretek között történő előállításához 
és értékesítéséhez.  

A tej- (főleg túró/sajt) és méztermeléssel foglalkozó 
termelőknek regisztrálniuk kell a termelő létesítménye-
ket (helyiségeket), amelyekben saját háztartásukban a 
nyersanyag feldolgozása és  élelmiszer előállítása történik, 
emellett pedig a termékeket is meg kell jelölniük a törvény 
által előírt módon. 

Az állategészségügyi feltételek meglétéről a Mezőgaz-
dasági és Környezetvédelmi Minisztérium Állategészség-
ügyi Hivatala állíthat ki végzést a mezőgazdasági birtok 
tulajdonosának kérelmére. Az Állategészségügyi Hivatal 
végzése és a rajta szereplő ellenőrzési szám igazolja, hogy 
az állati eredetű élelmiszerek termelése során igénybe vett 
helyiségek állategészségügyi szempontból eleget tesznek az 
előírt feltételeknek, illetve Az élelmiszerbiztonsági törvény, 
Az állategészségügyi törvény és a vonatkozó szabályzatok  
által megszabott általános és külön feltételenek. 

A termelő létesítmények bejegyzéséről szóló végzés 
tartalmazza az ellenőrzési számot, amelyet a nyilvántar-
tásba vett gazdaságnak fel kell tüntetnie az általa előállított 
termékek jelölésén. 

Ezen kötelezettség  a tejterméket és mézet előállító 
gazdaságokra is, mert mindkét esetben állati eredetű 
élelmiszerről beszélünk.  

A bejegyzett méz- illetve tejtermelők külön-külön 
nyilvántartásban szerepelnek az általuk feldolgozott nyers-
anyagnak és előállított termékeknek megfelelően azzal, 
hogy az utóbbiak esetében általában bejegyzésre kerülnek 
az előállítható sajtok/túrók és egyéb tejtermékek is. 

Termelő helyiségek elkülönítése és fenntartása

A megfelelő higiénés feltételek megléte nélkül nem lehet 
nyilvántartásba venni a termelő helyiségeket. Azokat úgy 
kell kijelölni, fenntartani, felszerelni és használni, hogy  a 
termelő a munka természetének és a termelés során eset-
legesen felmerülő veszélyeknek a függvényében biztosítani 
tudja az alábbi feltételeket: 

• az élelmiszer esetleges szennyeződését a minimális 
mértékre kell csökkentenie;

• a kistermelő az élelmiszer kezelésére, előállítására 
használt berendezéseket, eszközöket, tárolókat köteles 
rendszeresen tisztítani és szükség szerint fertőtleníteni, 
ezáltal is csökkentve a levegő általi szennyezés lehetőségét;

• az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületek és eszközök 
nem tartalmazhatnak mérgező anyagokat, időtállóknak és 
könnyen tisztíthatóknak kell lenniük; 

• ahol arra szükség van, a termelő helyiségen belül bizto-
sítania kell a szükséges hőmérsékletet, nedvességtartalmat, 
szellőzést (levegő áramlását), stb.;

• hatékonyan kell védenie a helyiségeket a kártevőktől.
A gyakorlatban, amikor a konkrét feltételekről beszé-

lünk, ez például azt jelenti, hogy a termelésre kijelölt és 
fenntartott helyiségeknek szilárd, időtálló anyagból kell 
épülniük, lehetővé kell tenni az egyszerű tisztántartásukat 
és szükség esetén fertőtlenítésüket; a helyiségek padló-
zatának és falainak olyan anyagból kell készülnie, amely 
hatékonyan tisztántartható és fertőtleníthető; a tető belső 
felületének formáját, a mennyezetet és a magasra helyezett 
berendezéseket úgy kell kialakítani és beszerelni, hogy 
megelőzzük a pára lecsapódását, a penészedést, a szeny-
nyeződés megtapadását, stb.

A termékek jelölése

Az élelmiszer-biztonsági törvény értelmében az eladásra 
szánt termékeken azonosító jelöléseket kell elhelyezni a 
termelő létesítményből való kikerülésüket megelőzően. 
Az azonosító jelöléseket csak azon termékeknél lehet 
alkalmazni, amelyek olyan termelő létesítményben lettek 
előállítva, amelyek megfelelnek az előírásoknak. 

Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba, ha  azo-
nosító jelölése közérthetően, jól olvashatóan tartalmazza 
az információkat, ovális formájú, könnyen felismerhető 
megjelöléseket tartalmaz, illetve fel kell rajta tüntetni a szár-
mazás vagy eredet helyének adatait (ország neve, rövidítése, 
termelői engedély száma /nyilvántartási szám). Az zonosító 
jelölés (RS szám) része a deklarációnak, amely tartalmazza 
a termék nevét, a termelő adatait, a nettó tömeg, a tárolási 
feltételeket és a szavatossági időt.  

Állati eredetű élelmiszerek árusítása a piacokon

ÁLLATORVOSI ELLENŐRZÉSI SZÁM ÉS TERMÉKAZONOSÍTÁS 
Azok a mezőgazdasági termelők, akik tejtermékek (sajt/túró) és méz előállításával foglalkoznak, kötelesek be-

jegyeztetni a saját háztartásukban levő feldolgozó helyiségeket, amelyekben a saját nyersanaygukból készült termékeket 
előállítják, amellett pedig  az adott terméket az előírt módon kell jelölni.  
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A Szerbiai Piacok Egyesülete 
igazgató bizottságának üléséről

HAZAI TERMÉKEK TANÚSÍTÁSA 
A PIACOKON

A Szerbiai Piacok Egyesülete idén főleg olyan projekteken 
dolgozik, amelyeknek az a célja, hogy megőrizzék a piaci 
tevékenységet az aktuális piaci feltételek mellett és megteremtsék 
a tevékenység fenntartható fejlődésének feltételeit – áll az 
Egyesület igazgató bizottságának február végén Belgrádban 
megtartott első idei ülésén meghozott záróhatározatban.  

- Az Egyesület tagjai érdeklődésének középpontjában 
elsősorban az a kezdeményezés áll, amelyet az előző időszak-
ban az illetékes állami szervek felé továbbítottak, és amelynek 
célja, hogy a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó hatályos 
előírások módosításával a mezőgazdasági birtokok számára 
lehetővé tegyék azt, hogy saját nyersanyagból új értéket hozza-
nak létre, és több minőségi, értékes, a bevásárlóközpontokban 
nem kapható hazai termék (lekvár, savanyúság, kompót, sajt, 
kajmak, stb.) kerüljön piacra – mondja Ilinka Vukoja, a Sza-
badkai Piacok KKV igazgatója és a Szerbiai Piacok Egyesülete 
igazgató bizottságának elnöke.

Az Egyesület azt tervezi, hogy a 2017-es évben kidol-
gozza a szabályzatot és megkezdi azoknak a mezőgazdasági 
termelőknek a tanúsítását, akik közvetlenül piaci értékesítés 
céljából termelnek. Az engedélyezett termékeket pecséttel 
látják el, amely igazolja, hogy hazai termékekről van szó, és 
engedéllyel rendelkező mezőgazdasági birtokon, ellenőrzött 
feltételek mellett lettek előállítva. A tanúsítás célja, hogy kie-
melje a hazai termelés fontosságát, a termékek minőségét és 
egyben bővítse a piaci kínálatot – hangsúlyozzák az igazgató 
bizottság záróhatározatai. 

A Szerbiai Piacok Egyesülete igazgató bizottságának 
tagjai a belgrádi ülésen elfogadták a 2016-os évben elvég-
zett munkáról szóló jelentést és a folyó évi munkatervet. 
Emellett megállapították a további tevékenységek ütemtervét, 
amelyben szerepel a szerbiai piacigazgatóságok részvétele 
a március végén Macedóniában megrendezésre kerülő III. 
Nemzetközi Összejövetelen. 

Ugyanezen a napon megtartották a Szerb Gazdasági Ka-
mara Kommunális Tevékenységekkel Foglalkozó Bizottsága 
keretében megalakult, piaci tevékenységgel foglalkozó cso-
portosulás alapító közgyűlését. A csoportosulás elnökévé Ivan 
Sočot, a belgrádi JKP “Gradske pijace” (Városi Piacok KKV) 
munkatársát, alelnökévé pedig Ilinka Vukoját, a Szabadkai 
Piacok KKV igazgatóját válaszották meg.

Az azonosító jelölés lehet pecsét, amelyet a csomagoló-
anyagra vagy közvetlenül a termékre nyomnak rá (engedé-
lyezett festékek segítségével), de ragaszthatunk nyomtatott 
cimkét is a termékre, vagy a csomagolásra.  

Amennyiben a termék közvetlenül a végső fogyasztóhoz 
kerül, az azonosító jelölést kizárólag a csomagolás külső 
felületén helyezhetjük el. 

Az azonosító jelöléseket/címkéket biztonságos he-
lyen kell tárolnunk és számon kell tartanunk, hogy ki és 
milyen célra használhatja fel őket, hogy a minimálisra 
csökkenthessük a visszaélés lehetőségét. 

A termékazonosító jelölést úgy kell elhelyeznünk, hogy a 
termék használatba vételekor visszavonhatatlanul megsérüljön 
és a csomagolás felbontása által használhatatlanná váljon. 

A termékek nyomon követhetősége 

Az élelmiszer-biztonsági előírások elrendelik, hogy a 
terméknek a temelés, feldolgozás és forgalmazás minden 
egyes fázisában nyomon követhetőnek kell lennie.  Az 
élelmiszer-termelőnek meg kell neveznie minden egyes 
személyt, akitől beszerzi a nyersanyagot és akinek leszállítja 
a terméket, az élelmiszer előállításában felhasznált vágóállat 
származási helyét, valamint fel kell tüntetnie a termékekben 
vagy az állati takarmányban felhasznált, illetve felhaszná-
lásra szánt összes összetevőt.   Azoknak a gazdaságoknak az 
esetében, akik saját állataik tejéből készítenek tejtermékeket 
ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a tenyésztett állatokat 
azonosító állategészségügyi füljelzőkkel kell ellátniuk.  

Egyszóval, a fejősteheneket nyilvántartásba kell vetet-
niük, a termelőnek állatorvosi bizonylattal kell igazolnia, 
hogy a tehenek egészségesek, a tejet és a tejtermékeket 
pedig ajánlatos bevizsgáltatnia az illetékes hatósággal, ami 
számára egyben ajánlás is lehet a termék értékesítésekor. 

Ivan Sočo és Ilinka Vukoja
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Az utóbbi években Szerbiában a vöröshagyma termesztés 
5.000 hektáron – amelyből 2.000 hektár a Vajdaságban 
található – évi 32-48 ezer tonna körül van. 

A vöröshagyma fajtától függően kétéves vagy évelő növény 
az Allium nemzetségből. Ősrégi konyhai fűszer, amely a főtt 
és sült ételeink legkedveltebb ízesítője, saláta formájában is 
fogyasztjuk. Az amarilliszfélék családjába tartozó növényfaj, 
az egyik legrégebben termesztett és legellenálóbb kerti ve-
temény. Virágzata gömb alakú ernyő, melyet korai állapotban 
világoszöld színű fellevél takar. Föld alatti rövid szártagú 
hajtásából a jellemző hagymatest alakul, amely  különböző 
nagyságú, formájú, színű és csípősségű lehet. Jellegzetes csípős 
ízét a benne található illóolajak adják, amelyek legnagobb 
mennyiségben a csírájában találhatók, de kisebb mennyiségben 
a nyitott és zárt levelekben is jelen vannak. 

Eredete
Ázsiából és a Közel-Keletről származik, több mint ötezer 

éve termesztik. Az ókori Egyiptomban Ízisz szent növénye 
volt, a piramisokat építő munkásoknak hagymafejekkel fi-
zettek munkájukért.  Indiában már a hatodik század óta nem 
csupán étkezési célokra használják, hanem gyógyszerként is. 
Az ókori görögök és rómaiak körében is nagy népszerűségnek 
örvendett, elsősorban a szegényebb néprétegek használták 
egyszerű ételeik ízesítésére. A történetírók szerint nyugaton 
Kolumbusz Kristófnak hála terjedt el.  Napjainkban a világ 
legnagyobb hagymatermesztői Kína, India, Amerika, Oro-
szország és Spanyolország.  

Termesztése 
Az organikus kiskertben is kétféleképpen termesztjük, 

magról, vagy dughagymáról. A magról vetés is kétféle. A 
hagyományos termesztési mód a duggatás, amely egyszerű és 
biztonságos, bár nem a leggazdaságosabb módszer. A termés 
bősége a vetőanyag minőségétől, a dughagyma nagyságától és 
állapotától függ.  A bő termés szempontjából a fajta megválasztása 
is nagyon fontos. Vidékünkön a lapított (pogácsa) formájú, 
és a kerek fajták a legnépszerűbbek.  A vöröshagyma laza, 
jó vízáteresztő képességű, gyengén savanyú vagy közömbös 
talajon  terem a legjobban. Hagymaültetéshez tiszta, fedetlen 
parcellákat érdemes használni mikrodepressziók nélkül, ille-
tve kerülni kell a túlságosan nedves talajt, ahol az előző 3-4 
évben vöröshagymát vagy egyéb hagymafélét termesztettek. 
Elővetésként azok a növények a legmegfelelőbbek,amelyeket 
istállótrágyával tápláltak, illetve amelyek után időben el tudjuk 
végezni az őszi talajmunkákat.  

Az utóbbi években Szerbiában a vöröshagyma termesztés 
5.000 hektáron – amelyből 2.000 hektár a Vajdaságban talál-
ható – évi 32-48 ezer tonna körül van. 

Gyógyhatásai
A hagyma a benne található, allicinné és cikloal-liinné 

alakuló erős kéntartalmú vegyületeknek és természetesen a 

Amit nem tudtál a fűszernövényekről  – 
Piaci kínálat más szemszögből

VÖRÖSHAGYMA

hidrogén-rodanidnak köszönheti kiváló antibiotikus hatását. 
Az illóolaja, amely a hagyma szeletelésénél távozik, szintén 
ként tartalmaz, és szintén erős baktériumölő hatása van.

A hagyma azonban nemcsak erős természetes antibio-
tikum, hanem kiváló vitaminforrás is. A gyökérgumójában  
szívre ható anyagok találhatók. Erősíti a szívet - eltávolítja 
a szív, has és lábtájról a felgyülemlett folyadékmennyiséget 
(vízkór), ezáltal megelőzvén az arterioszklerózist. A hagyma 
szívre ható anyagai javítják a szívizom keringését, és növelik 
a szívizom rugalmasságát. Csökkenti a koleszterin szintet, és 
segít egyensúlyban tartani a cukorháztartást.

Kutatások bizonyítják, hogy a csonttömeg megőrzésében is 
fontos szerepet játszik, ezért különösen javallott változókorban 
levő nőknél, akik ebben az életkorban hajlamosak a csontrit-
kulásra.  A vöröshagyma és a fokhagyma segítségével a rák 
is leküzdhető. Vannak olyan kutatók, akik a fokhagymának 
és a vöröshagymának fontos segítő és megelőző szerepet 
tulajdonítanak a rák elleni küzdelemben. Ellenben fontos 
tudni, hogy nem ajánlott hosszabb ideig felvágott állapotban 
tárolni, mert ha 10 percnél tovább áll magas hőmérsékleten, 
elveszíti gyógyhatását.

Veteményeskertek munkanaptára
MÁRCIUS

 Ültessük el a magokat és a palántákat az üvegházban 
(paradicsom, paprika, uborka stb.) 
 Jó időben, ha száraz a föld, kezdjük el a kiültetést 

a szabadba (répa, retek, hónapos retek)
 Ültessük ki a palántákat (saláta, karalábé, retek) 

az előkészített talajba
 A veteményest védjük fóliával vagy fóliasátorral 

a fagy ellen, a melegágyat pedig hálóval (esetleg drót-
kerítéssel)

APRIL
 Ültessünk még zöldségpalántákat
 A palántákat tűzdeljük, vagyis ültessük át 
 Szerezzünk be palántákat a kertészetből (a saját 

palántáink pótlására)
 Ültessük a palántákat a melegágyba és az üvegházba 

(karalábé, saláta, paradicsom, uborka stb
 A melegágyat és az üvegházat szellőztessük és 

árnyékoljuk


