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A Winterfest résztvevői és látogatói adományainak kö-
szönhetően, a Szabadkai Piacok Közvállat márciusban a  
Szabadkai Közkórháznak elektroterápiás készüléket ado-
mányozott. A készülék értéke körülbelül 100 ezer dinár, és a 
rehabilitációs utókezelésben és fizikoterápiában jelent majd 
nagy segítséget.

Az új készülék  a lehető  legjobbkor érkezett, éppen 
néhány nappal azután, hogy a meglévő meghibásodott. A 
gyártó, tekintettel erre a problémára,  humánus gesztustra 
szánta el magát, aminek köszönhetően az új berendezést-
hez  kedvezőbb áron jutottunk hozzá – mondja Dr. Slo-
bodan Puškar, a Szabadkai Közkórház igazgatója.-  Annak 
ellenére, hogy az Egészségügyi Minisztérium és a Vajdaság 
AT Egészségügyi Titkársága jelentős összegeket fektett be 
a felszerelésbe, az ilyen berendezések és ilyen adományok 
számunkra mindig jól jönnek. 

Az önkétes adományok gyújtése a “Winterfest” rendez-
vényeken már hagyománnyá vált..

-  A téli vásár résztvevői és látogatói minden évben bizo-
nyos összeget felajánlanak jótékonysági célokra. Az ünepi 
hangulatban az adományok gyűjtése egy erre a célra kiala-
kított kis Betlehemben történik. Az így összegyűlt össze-
get minden alkalommal jótékonysági célokra fordítjuk. A 
vállalatban úgy döntöttünk, hogy idén az adomány a Sza-
badkai Közkórházhoz kerüljön - mondja Ilinka Vukoja, a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatónője.

Az elektroterápia alapvető módszer  a fizikoterápiás ke-
zelésben, így ezt a készüléket széles körben tudjuk alakal-
mazni. 

- A rehabilitációs utókezelő és fizikoterápiás osztályon  
30 ágy áll rendelkezésre a cerebrovaszkuláris történések, al-
sóvégtag-amputáción, műtéten átesett, sérüléseket elszenve-
dett és perifériás vérkeringési rendellenességgel kezelt páci-
ensek ellátására – mondja Dr. Ljiljana Đurović Manojlović, 
osztályos főorvos.  –  Az osztályon évente kb. 600 beteget 
kezelünk, akik közül sokuknál nagy segítséget jelent az új 
készülék.   

A PIACOK NYÁRI 
NYITVATARTÁSA

Összhangban városunk  piaci rendtartásról szóló 
határozatával a Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá 
tartozó piacok április 1-jétől áttérnek a nyári nyitvatar-
tásra. Ez azt jelenti, hogy munkanapon 5,30-tól 17,00 
óráig, vasár- és ünnepnapon pedig 5,30-tól 13,00 óráig 
tartanak nyitva. A húsvéti ünnepek miatt a KKV igaz-
gatása alá tartozó piacok április  14-én, 16-án és 17-én 
5,30-tól 13,00 óráig várják a vásárlókat.  

Adomány a Közkórház részére

A LEGJOBBKOR ÉRKEZETT AZ ELEKTROTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK!
Az új készülék a lehető legjobbkor érkezett, éppen néhány nappal azután, hogy a meglévő meghibásodott. A gyártó, tekintettel 
erre a problémára,  humánus gesztustra szánta el magát, aminek köszönve az új berendezéshez kedvezőbb áron jutottunk 
hozzá – mondja Dr. Slobodan Puškar, a Szabadkai Közkórház igazgatója.



2

A Szerbiai Piacok Egyesülete március  9-én  és  10-én Kral-
jevóban három összejövetelt tartott. A XVII. értekezleten a 
közgyűlés elfogadta a 2016. évi munkáról szóló jelentést és a 
folyó évre vonatkozó  munkaprogramot, emellett megválasz-
tották az egyesület  új vezetőségét is.  Az elkövetkező kétéves 
időszakban az igazgatóbizottság elnökének tisztségét  a belg-
rádi JKP “Gradske Pijace” (Városi Piacok KKV), a közgyűlés 
elnökének tisztségét a kraljevói  JKP “Pijace” (Piacok KKV), a 
felügyelő bizottság elnökének tisztségét pedig a   nagybecske-
reki  JKP “Pijace i parkinzi” (Piacok és Parkolók KKV) tölti be.

Az elmúlt hat évben  a Szerbiai Piacok Egyesülete igazgató-
bizottságának elnöke Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatónője volt, aki az elkövetkező két évben az igazgatóbi-
zottság  alelnökének posztját tölti be. 

- Az egyesület munkájának nagy jelentősége van a vállalat 
tevékenységének szempontjából. Az eltelt néhány évben  erőtel-
jesen  küzdöttünk azért, hogy előírásokkal  és törvényes meg-
oldásokkal szabályozzuk és megőrizzük a piaci tevékenységet. 
Szép eredményeket értünk el,  de kétségtelen, hogy ugyanilyen 
erőbevetéssel kell folytatnunk a munkát. A törvényhozásról lé-
vén szó, elsődleges fontosságúnak tartjuk azokat az előírásokat, 
amelyek a bejegyzett gazdaságok számára lehetővé teszik, hogy 
a saját alapanyagaikból készítsék termékeiket és az íly módon 
előállított élelmiszert a piacokon értékesítsék. Ugyanakkor még 
nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a nagy bevásárlóközpontok 
konkurenciájára, és arra kell törekednünk, hogy megőrizzük a 
piacokat, mert ez az egyetlen hely, ahol a termelők és a vásárlók 

közvetlenül találkoznak. Ezt elsősorban a piacokon felkínált 
minőségi, friss termékek választékának bővítésével érhetjük el, 
ezért az elkövetkező időszakban ez a legfőbb teendőnk - mond-
ja Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igazgatónője.

Az igazgatóbizottság és a közgyűlés ülésein a Szerbiai Pia-
cok Egyesületének tagjai  megvitatták a termelők és a piacokon 
árusított termékeik tanúsításával kapcsolatos teendőket. Az 
egyesület szakszolgálata az említett üléseken előterjesztette a 
tanúsításról szóló szabályzat munkaváltozatát és a projekt véd-
jegyének vizuális megoldásával kapcsolatos első ötletterveket. 

Az említett szabályzat célja, hogy kiemelje a hazai termelés 
fontosságát, elsősorban felhívja a figyelmet a piacokon értékesí-
tésre kerülő friss gyümölcs, zöldségfélék, méz, tejtermékek, ba-
romfihús és tojás minőségére, gazdagabb kínálatot biztosítson 
és lehetővé tegye a kistermelők termékeinek közvetlen árusítá-
sát a piacokon az eredetiség és minőség szavatolásával. 

Az egyesület határozatainak értelmében mielőbb ki kell 
dolgozni a szabályzat végleges változatát, hogy az egyesület az 
elkövetkező néhány hónapban a Szerb Köztársaság Intellektu-
ális Tulajdonnal fogalalkozó intézeténél el tudja indítani a teljes 
projekt levédésének folyamatát. A raškai körzetben való tartóz-
kodásuk alatt az egyesület tagjai találkoztak a kraljevói JKP 
“Pijace” közvállalatban dolgozó kollégáikkal is, március 9-én 
pedig megtartották a Szerb Gazdasági Kamara Kommunális 
Tevékenységekkel Foglalkozó Egyesületének keretében műkö-
dő, piaci tevékenységgel foglalkozó csoportosulás  ülését.

A Szerbiai Piacok Egyesülete közgyűlésének XVII. üléséről

KIEMELNI A HAZAI TERMÉKEK MINŐSÉGÉT
Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a nagy bevásárlóközpontok konkurenciájára, és arra kell törekednünk, hogy megőriz-

zük a piacokat, mert ez az egyetlen hely, ahol a termelők és a vásárlók közvetlenül találkoznak.. Ezt elsősorban a piacokon 
felkínált minőségi, friss termékek  választékának bővítésével érhetjük el, ezért az elkövetkező időszakban ez a legfőbb teen-
dőnk - mondja Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igazgatónője.
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Tájékoztató a Szabadkai Piacok KKV bérlői részére 

BIZONYLAT A MEZŐGAZDASÁGI 
BIRTOKOK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL
A napokban a Szabadkai Piacok Közvállalat levélben 

küldött értesítést azoknak a bérlőknek, akik bejegyzett me-
zőgazdasági birtokok tulajdonosai és a vállalat igazgatása 
alá tartozó piacokon értékesítik termékeiket, amelyben 
arra kéri őket, hogy juttassák el a vállalatnak a gazdaság 
státuszáról szóló bizonylatot a 2017-es esztendőre vonatko-
zólag. 

A Kereskedelmi törvény értelmében a Szabadkai Piacok 
KKV köteles biztosítani, hogy “a piacokon a kereskedők 
árusítsanak”. A mezőgazdasági birtokok vonzatában ez azt 
jelenti, hogy eladással csak azok a mezőgazdászok foglal-
kozhatnak, akik a vonatkozó törvénnyel összhangban be 
vannak jegyezve a meghatározott (a bejegyzésben megne-
vezett) mezőgazdasági termékek eladására. A mezőgazda-
sági birtok státuszát a Pénzügyminisztérium és a Kincstá-
rigazgatóság által kiadott bejegyzési bizonylat igazolja, és 
ezek a személyek kizárólag saját termékeiket árusíthatják. 

A gazdaság 2017-es évi státuszáról szóló bizonylatot 
a gazdáknak a lehető legrövidebb időn belül  el kell jut-
tatniuk a Szabadkai Piacok KKV igazgatóságának (Đuro 
Đaković u. 23/I.).

Élelmiszerek jelölése

2018 JÚLIUSÁTÓL 
VÁRHATÓ AZ ÚJ 

SZABÁLYZAT 
A Közlöny előző számában megjelent cikkünkben azokról 

a feltételekről írtunk, amelyek az állati eredetű élelmiszerek 
piaci árusítására vonatkoznak. A cikkben többek között vázol-
tuk a termékazonosítás és -jelölés követelményeit. Olvasóink 
kérésére a mai számban is ezzel a témával foglalkozunk. 

Célunk, hogy a piaci árusokat ellássuk a szükséges alapvető 
tudnivalókkal és útbaigazítást adjunk arra vonatkozólag, hogy 
hol kaphatnak bővebb tájékoztatást az előírásokról, amelyek Az 
élelmiszerek azonosításának, jelölésének és reklámozásának 
feltételeiről szóló szabályzatban (az SZK Hivatalos Közlönye, 
19/2017-es szám)  szerepelnek. A szabályzat 2017. február 15-
én lépett hatályba és 2018. június 15-étől fogják alkalmazni. 

A szabályzat a csomagolt és nem csomagolt termékek-
re vonatkozik és előírja, hogy “a Szerb Köztársaság területén 
forgalomba kerülő élelmiszer jelölése kötelező, a jelölésnek 
pedig tartalmaznia kell a szóban forgó szabályzat és a külön 
előírások által  előírt adatokat”. Mindez azt jelenti, hogy az 
élelmiszerre vonatkozó adatokat szerb nyelven kell feltüntet-
ni, közérthetően, olvashatóan, a jelölés nem lehet könnyen tö-
rölhető, nem szabad semmilyen módon letakarni, illetve más 
szöveggel  vagy ábrával megszakítania. A szabályzat lehetővé 
teszi a többnyelvű termékjelölést összhangban a termelők és a 
vásárlók igényeivel. 

Az élelmiszerről szóló tájékoztatás általános feltételeiről és 
az élelmiszerek előállításában és forgalmazásában részt vevők 
felelősségéről szóló részben “A becsületes tájékoztatás gyakor-
lata” cím alatt. A szabályzat kimondja, hogy a tájékoztatásnak 
nem szabad félrevezetnie a végső fogyasztót. Az élelmiszer-
rel kapcsolatos információnak pontosnak, világosnak és a fo-
gyasztó számára érthetőnek kell lennie. 

A jelölésen szereplő adatoknak láthatóaknak és olvasható-
aknak kell lenniük, ezért a szabályzat a betűméretet is meg-
szabja. Az élelmiszerek csomagolásán a betűméretnek legalább 
1,2 milliméteresnek kell lennie. Kivéve azokat termékeket, 
amelyek csomagolási felülete nem haladja meg a 80 négyzet-
centimétert. Ezeken elég a 0,9 milliméteres betűtípus is. 

A csomagolt termékekről adott információkért a ter-
mékgyártó felelős, akinek a neve alatt az élelmiszer forgalom-
ba kerül, vagy az importáló cég, amennyiben a gyártó nincs 
bejegyezve hazánkban.

A nem csomagolt élelmiszerről adott tájékoztatásért az 
eladó a felelős, aki az értékesítés helyén a végső fogyasztó je-
lenlétében becsomagolja a terméket. Az élelmiszerek azono-
sításának, jelölésének és reklámozásának feltételeiről szóló 
szabályzat teljes szövege a Mezőgazdasági Minisztérium hon-
lapján tekinthető meg a következő linken: http://www.mpzzs.
gov.rs/download/Pravilnici/4827016-0142-7-1.pdf

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük az Informator 

olvasóit, hogy 

Hegyi Jovan
(1948 – 2017)

a Szabadkai Piacok KKV JKP  állandó bérlője  
életének 69. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!
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Ezt a napjainkban kissé alábecsült zöldségfélét elsősorban 
azoknak javasoljuk, akik krónikus bronchitisben, színuszgyul-
ladásban, asztmában szenvednek. Emellett a szív és érrendsze-
ri megbetegedéssel küzdők számára is rendkívül hasznos, mert 
csökkenti a koleszterinszintet, szabályozza a vérnyomást és a 
vércukor szintet. 

A retek (Raphanus sativus) a káposztafélék (Brassicaceae),  
családjába tartozó  élelmiszernövény-faj, amelyet már az óko-
ri Róma fennállása előtt termesztettek. Több fajtája kedvelt. 
Húsos karógyökerét fogyasztjuk. Főleg emberi táplálékként 
ismert, emellett egyes fajtáiból olajat készítenek. Népszerűsége 
abban rejlik, hogy a téli hónapok után az egyik legkorábban 
piacra kerülő zöldségféle, fontos tavaszi vitaminforrás. Nyer-
sen fogyasztjuk önmagában, sózva vagy salátákhoz adva.

Története
Már az ókorban felismerték hasznosságát. Az ebben az idő-

ben fogyasztott retkek jelentős része még a Nyugat-Ázsiában, 
Európában őshonos vadon termő retekfajták valamelyike volt, 
de a hellenisztikus korra már a gyökérzöldség háziasított for-
máját ették a görögök, s később a rómaiak is. Egyes források 
szerint igazi őshazája Kína és Japán, ahol a kerti retek fejlődött 
ki.   Ma a kontinensünk minden országában ismerik, kedvelik.. 
és a mérsékelt égövbe tartozó országokban terem a legjobban. 
Ahogy hazánkban, úgy Európa többi országában is évről-évre 
nagyobb mennyiségben termesztik,  nálunk elsősorban a kis-
kertekben és kisebb gazdaságokban. 

Termesztés
A retek az enyhe klímát kedveli. Legjobban mérsékelt, 17 

Celsius fok körüli hőmérsékleten terem. A növekedéséhez 
szükséges  minimális hőmérséklet 5 fok, de elviseli a mínusz 
4 fokos hideget is. A hónapos reteknek sekély gyökérzete van, 
ezért a laza humuszos talajt kedveli, amely öntözés után nem 
kérgesedik. Homokos talajon nem lehet jó minőségű retket 
termeszteni, az agyagos talaj pedig megnehezíti a felszedését és 
mosását. A hónapos retek minőségének szempontjából kulcs-
fontosságú az egyenletesen nedves talaj. 

Amit nem tudtál a zöldségfélékről –

piaci kínálat más szemszögből

A RETEK

A piacra termesztett retek esetében ügyelnünk kell arra, 
hogy legkevesebb három évig ne ugyanarra a területre ül-
tessük, és elővetésként ne használjunk ugyanabba a családba 
tartozó zöldségfélét. Ajánlatos olyan vetemény után termeszte-
nünk, amelynél szerves trágyát használtunk. A retek kiválóan 
alkalmazható elő- és utóvetésként egyaránt.  

Egészségügyi hatása
A retket nem csak az ízéért érdemes fogyasztani, mert 

tele van ásványi anyagokkal, vitaminokkal. Karban tartja az 
emésztőrendszert, s vízhajtó, májtisztító hatása mellett, magas 
rosttartalma tökéletes alapot szolgáltat a diétás étrendhez.

A retek nem pusztán ízletes, de rendkívül gazdag vita-
minokban és ásványi anyagokban, ezért már régóta ismert 
gyógyhatásáról. Serkenti az emésztőnedvek képződését és a 
bélműködést, ezért székrekedés ellen kiváló. A frissen sajtolt 
reteklé régi népi gyógyszer, illóolajai pozitívan hatnak az epe 
termelődésére és ürülésére, máj- vagy epehólyag-gyulladás 
esetén pedig gyorsítja a gyógyulást. Nyákoldó hatása is közis-
mert, így kiváló hörghurut, megfázás, influenza, a légzőszer-
vek gyulladásos megbetegedése és makacs köhögés esetén.  

Több kutatás  igazolja, hogy olyan összetevőket tartal-
maz (isothiocianát és antocianin), amelyek hatékonyak a rák 
egyes fajtáinak, elsősorban a vastagbélrák megelőzésében. El-
sősorban azok számára javasolt a fogyasztása, akik krónikus 
bronchitisben, színuszgyulladásban, asztmában szenvednek. 
Emellett a szív és érrendszeri megbetegedéssel küzdők számá-
ra is rendkívül hasznos, mert csökkenti a koleszterinszintet, 
szabályozza a vérnyomást és a vércukor szintet.


