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A Szabadkai Piacok  KKV előkészületeia 11. Nemzetközi és Regionális Vásárra 

A TURIZMUS A GAZDASÁGI SZAKEMBEREK TALÁLKOZÓJÁNAK ALAPTÉMÁJA

A Szabadkai Piacok KKV-ban folynak az előkészületek a 
11. Nemzetközi és Regionális Vásárra, amely SuSajam 2017 
elnevezéssel Szabadkán kerül megrendezésre június 1-jétől  
3-áig.  A régió gazdasági szakembereinek már hagyomá-
nyossá vált találkozóját  a Szabadkai Piacok KKV szervezi   
Szabadka Város önkormányzata és a Szabadkai Regionális 
Gazdasági Kamara közreműködésével. A SuSajam ez alka-
lommal is összegyűjti a különböző gazdasági ágazatokat kép-
viselő kiállítókat, ugyanakkor az idei rendezvény  fő témája a 
turizmus lesz:  az a gazgasági ágazat, amely mind Szabadkán, 
mind pedig a régióban  nagy potenciállal rendelkezik. 

- Szabadkán adottak a lehetőségek ahhoz, hogy a város 
jogosan viselje a megtisztelő vásárváros címet földrajzi  hely-
zetének, az úniós határok közelségének, saját gazdasági, köz-
lekedési, kulturális és egyéb adottságainak hála – mondja  
Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igazgatónője. -  A 
SuSajam megrendezésében számíthatunk Szabadka Város 
önkormányzatának  és a Szabadkai Regionális Gazdasági 
Kamarának a támogatására is,  és ennek köszönhetően idén 
már egy gazdasági szakemberekből álló külön munkacsoport 
gondoskodik arról, hogy idén is sikeres házigazdái legyünk a 
régió országaiból és Szerbiából érkező gazdasági szakembe-
reknek és üzletembereknek.  

A szervezők azt remélik, hogy a  SuSajam-on a szerbiai 
gazdasági szakemberek mellett részt vesznek magyarországi, 
horvátországi, macedóniai, szlovéniai és montenegrói válla-
latok és vállalkozók is. A szervezők ebben az évben is szer-
veznek kísérő rendezvényeket, így  a gazdasági szakemberek 
tematikus találkozókon, szakmai előadásokon, termékbemu-
tatókon és termékkóstolókon vehetnek részt. 

Annak érdekében, hogy minél több résztvevőt vonzzanak 
a rendezvényre, a szervezők 25-től 40%-os kedvezményt biz-
tosítanak az elárusítóhelyek/asztalok bérlésénél. Ezekben  a 
kedvezményekben azok a kiállítók részesülhetnek, akik meg-
határozott határidőn belül jelentik be részvételi szándékukat 
és fizetik ki a bérleti díjat. 

A 11. Nemzetközi és Regionális Vásárra vonatkozó rész-
letes tájékoztató  a SuSajam  honlapján  a  http://www.suboti-
casajam.rs/ -en olvasható.

Gyümölcs, zöldségfélék és dinnye árusítása közterületen 

NYILVÁNOS ÁRVERÉS MÁJUS 23-ÁN
A Szabadkai Piacok KKV nyilvános árverést rendez a Szabadka 

Város területén levő helyi közösségekben, amelyen gyümölcs, zöld-
ség és dinnyeárusítás céljából hazsnálatra adja azokat a közterülete-
ket, amelyek a vállalat igazgatása alá tartoznak. 

A Városi Tanács határozata alapján, összhangban az alkalmi és 
mozgó (egyéb) elárusítólyek és felszerelés elhelyezéséről szóló városi 
határozattal, az illetékes szervek kijelölték a gyümölcs, zöldségfélék 
és dinnye mozgóárusítására alkalmas közterületeket. A közterü-
let-használati díj a vállalat érvényben levő árjegyzékével összhang-
ban került megállapításra, az érdekeltek pedig a vállalat irodahelyi-
ségeiben kaphatnak bővebb tájékoztatást a részeletekről munkana-
pon 8-tól 11 óráig.  Az árverést 2017. május 23-án 12 órakor tartják 
meg.
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Szabadka Város Tanácsának 2017.03.31-én kelt III-390-1/2017. számú végzése értelmében, összhangban a Szabadka Város területén kihelyezésre 
kerülő egyéb elárusítóhelyek és felszerelés használatáról szóló 2015. 09. 23-án meghozott III-352-1012/2015 számú tervvel a gyümölcs, 
zöldségfélék és dinnye árusítása az alábbi táblázatban megjelölt helyeken végezhető a feltüntetett közterület-használati díj ellenében: 

A Szabadkai Piacok KKV igazgatása alá tartozó, illetve a vállalat tulajdonában levő üzlethelyiségek, pultok, piaci elárusító helyek és egyéb 
létesítmények használatra adásáról és használtáról szóló határozat 15. szakasza, valamint a gyümölcs, zöldségfélék és dinnye árusítására 
vonatkozó árjegyzék alapján a Szabadkai Piacok KKV igazgatója 2017. 04. 24-én határozatot hozott arról, hogy a vállalat

 a Szabadka Város területén levő helyi közösségekben

NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ A SZABADKAI PIACOK KKV IGAZGATÁSA 
ALATT ÁLLÓ SZABAD KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATRA ADÁSA CÉLJÁBÓL 

VÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEK 

Sorszám Elárusítóhely sorszáma Utca
Elárusító-

helyek 
száma

Árusítás módja
Kiinduló ár 

(hozzáadott-
érték adóval)

1. 28,29 Frangepán és Miloš Obilić utca sarka 2 Járműről 45.000,00
2. 30 Frangepán utca (a sorompó előtt ) 1 Konténerből 45.000,00

3. 34 Arsenije Čarnojević  utca a 82-es számú 
épülettel szemben  1 Járműről 45.000,00

4. 35,36 A Plitvicei és Koszovói utca sarka 2 Konténerből és 
járműről 14.000,00

5. 47,48,50,51,52,53,54 Nada Dimić utca a Zöldike piaccal szemben 7 3 konténerből és 4 
járműről 22.000,00

6. 37 A Szent György templom előtti Paja Kujundžić 
téren 1 Járműről 30.000,00

7. 55,56 A Jó Lajos és a Blaško Rajić utca sarka 2 Járműről 30.000,00
8. 57 Az Ivan Antunović és a  Moravai utca sarka 1 Járműről 24.000,00
9. 58 Ivan Antunović utca a Trgopromet üzlete előtt 1 Járműről 24.000,00

10. 59 A Starina Novak és az Aksentije Marodić utca 
sarka 2 Járműről 22.000,00

11. 61  A Salaš MB előtti parkoló a Starina Novak és a 
Josip Š. utca 1 Járműről 38.000,00

12. 63,64,65,66 A Franjo Kluz utca és a Sziváci út sarka 4 Járműről 25.000,00
13. 67 A Gundulić és a Velebiti utca sarka 1 Járműről 30.000,00
14. 79 Az Antun Parčetić 4. szám alatti lakóépület 1 Járműről 30.000,00
15. 80 A Boza Šarčević és a  Jakšić utca sarka 1 Járműről 15.000,00

16. 81 Partizán bázisok utca a nyilvános parkoló 
mellett 1 Járműről 30.000,00

17. 82,83 Lifka Sádor utca a piac mellett 2 Járműről 30.000,00
18. 84 MZ „Graničar“ 1 Járműről 18.000,00
19. 86 Pálma utca - Radanovác 1 Járműről 11.000,00

20. 87,88 Edvin Zdovc utca - Zorka 3 2 konténerből és  1 
járműről 16.000,00

21. 91 A Proletár brigádok és a Zombori utca sarka 1 Járműről 20.000,00

22. 92,93 A Gaj utca és a Bajai út sarka (Veselin M. tér) 2 1 konténerből és 1 
járműről 52.000,00

23. 94 A Gaj utca és a Lukács István utca sarka  1 Járműről 25.000,00

24. 95 A Karađorđe út és a Petar Svačić utca sarka –
a régi malomnál 1 Járműről 30.000,00

25. 98 A Kosta Trifković utcában a  Trgopromet 
üzletétől jobbra és balra 2 2 konténerből 22.000,00

26. 99  Az 51. hadosztály utca és a Majsai út sarka 1 Járműről 52.000,00
27. 100 A Jovan Cvijić és a Jovan Mikić utca sarka 1 Járműről 20.000,00
28. 101 A kelebiai HK épülete előtt - Edvard Kardelj utca 1 Járműről 14.000,00
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Folyamatban van a Vasutas telepi piac felújítására vonatkozó 
projekt dokumentációjának kidolgozása. Ezekről a munkálato-
król és a velük kapcsolatos beruházásról a Szabadkai Paicok 
KKV idén januárban tájékoztatta a közvéleményt, amikor a vá-
llalat elkészítette a folyó évi pénzügyi tervének javaslatát. 

- Az a célunk, hogy teljesen felújítsuk és felszereljük ezt a kis 
piacot  – mondja Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igaz-
gatónője. – Kiépítjük a platót, 6-8 gyümölcsös és zöldséges pul-
tot, illetve két hűtő vitrint helyezünk el, felhúzzuk a tetőszerke-

zetet és körülkerítjük a piacteret.  Szeretnénk, ha a piac infra-
strukturája megfelelne a modern elvárásoknak és előírásoknak,  
ezért a vizesblokk kiépítésére is sort kerítünk,  kihelyezünk egy 
ellenőrző mérleget, és reményeim szerint a kézbesítő járművek 
befogadására ki tudunk alakítani egy kisebb parkolót is. 

Az előkészületek már folyamatban vannak, és a Szabadkai 
Piacok KKV úgy tervezi, hogy a munkálatok ősz elejére befe-
jeződnek. 

A Szerbiai Piacok Egyesületének törvényhozással 
megbízott munkacsoportja április közepén Szabadkán ült 
össze.   A belgrádi, nisi, kragujeváci, kraljevói és szabadkai 
kollégákat ezúttal a Tržnica Rt. látta vendégül. 

Az ülés résztvevői a piacokon értékesítésre kerülő 

termékek tanúsításáról szóló szabályzat és a “Szavatoltan 
hazai – Szerbiai Piacok” pecsét használatáról tárgyaltak, de 
napirenden volt a piaci tevékenységet ellátó jogi személyek 
műszaki-technológiai, szervezeti és káder felszereltségéről 
szóló szabályzat is. 

Folyamatban vannak a Vasutas telepi piac felújításának előkészületei 

NAGY TERVEK A KIS PIAC SZÁMÁRA  

A Szerbiai Piacok Egyesületének munkájáról 

A TÖRVÉNYHOZÁSSAL MEGBÍZOTT MUNKACSOPORT ÜLÉSÉRŐL

KÜLVÁROSI HELYI KÖZÖSSÉGEK

Sorszám Elárusítóhely sorszáma Utca Elárusító-
helyek száma Árusítás módja

Kiinduló ár 
(hozzáadott-
érték adóval)

1. 104,105,106,107,108,109 Bajmok – Jugoszláv néphadsereg utca 6 Járműről 30.000,00
2.        114,116 Bajmok – Pacséri sor, a vásártér bejáratánál 2 Járműről 20.000,00

3. 124,125 Csantavér –a Zentai és a Tito marsall utca 
kereszteződése 2 Járműről 30.000,00

4. 134,138 Zsednik – a Tito marsall és az Ilija Lubarda 
utcákat összekötő utca mentén 2 Járműről 25.000,00

5. 169,170 Alsótavankút- Matko Vuković utca 2 Járműről 25.000,00

A közterület-használati díjat a vállalat a saját hatályos árjegyzéke alapján állapította meg.
A feltüntetett elárusítóhelyek  igénybevétele iránt érdeklődők a Szabadkai Piacok KKV irodahelyiségeiben kaphatnak bővebb tájékoztatást a 
vállalat illetékeseitől munkanapokon 8-11 óráig, legkésőbb 2017. május 19-éig (péntek).  
A nyilvános árverés megtartásának ideje 2017. 05. 23. 12 óra. 
Egyéb részletekkel az alábbi személyek szolgálnak: 
-Janó Sándor,  a vállalat piaci szolgáltatások koordinálásával megbízott munkatársa és 
-Mácsai Irén, a Szabadkai Piacok KKV pénztárosa. 
Telefon: 024/555 – 013
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Ez a közkedvelt évelő, ízletes gyümölcsöt termő növény (Fra-
garia vesca) vezető helyen áll a bogyós termésű gyümölcsök között 
a világban.

A rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozó Fragaria nemzet-
ség magyar neve eper vagy az általában vadon termő szamóca 
(Rosaceae). A termesztett fajokat általában epernek, vagy földie-
pernek nevezik. Termése megközelítőleg 60% vizet tartalmaz, 
emellett 12% cukrot és C vitamint.  Ízletes, zamatos gyümölcse 
miatt a bogyós (aszmag) termésűek között a legértékesebb, az em-
beri táplálkozásban pedig irigylésre méltó helyet foglal el magas 
tápértéke és termésének gyógyhatása miatt. 

Származása
Kelet-Ázsiában termesztettek először epret, de a vadon élő ep-

ret (szamócát) már az ősember is fogyasztotta. A római kori írásos 
anyagok már említést tesznek róla. A germánok   méregtelenítő-
ként   fogyasztották. A középkorban inkább gyógyhatása miatt 
termesztették, ugyanis akkoriban a gyümölcs nem volt közel sem 
olyan ízletes, mint napjainkban. A maihoz hasonló formája a 18. 
században kezdett kialakulni, amikor Európában megkezdődött 
tervszerű termesztése. Lassan kialakultak a termesztett fajták, 
de száz évre visszatekintve elmondhatjuk, hogy - csakúgy mint 
a többi könnyen romlandó gyümölcsöt – csak a gazdagok tudták 
megengedni maguknak. 

Termesztése 
Az eperföldek ideális talaja kissé savanyú (pH = 4,6 - 6,4), a 

magas szervesanyag- és az alacsony sótartalom jellemzi. Tapasz-
talatok szerint az eper a különböző homokos vályog-, a barna 
homok- és a homokos öntéstalajokon fejlődik a legkielégítőbben. 
A gyökerek nagy oxigénigénye miatt kényes a talaj jó levegőház-
tartására, a pangó vizet nem bírja.. Elővetésként ne használjunk 
zöldborsót, paradicsomot, fehérburgonyát, cukorrépát és kukori-
cát, mert ugyanazon kártevők támadhatják meg őket. 

Télen csak a hótakaró nélküli kemény mínuszokban fordul-
hat elő, hogy a téli fagyok jelentős kárt okoznak, mert ilyen eset-
ben az eper  -15-től  -18 °C-os hőmérsékleten kifagy. Megfelelő 
vastagságú hótakaró hiányában különösen tél végén, amikor be-
következik a felmelegedés, már   -5-től  -7 °C-on is tönkremegy. 
Virágzata -2 °C-on lefagy. A vegetációs időszakban a leggazda-
gabb termést a 20 - 24 °C-os meleg biztosítja (az optimális hőmér-
séklet 23 °C). 

Termelés
A mai napig mintegy 20.000, különböző gazdasági-biológiai 

tulajdonságokkal rendelkező eperfajtát jegyeztek be. Fajtaválasz-
ték tekintetében a világban és hazánkban sokkal dinamikusabb 
változásokat tapasztalhatunk, mint más gyümölcsök esetében, 
ami annak köszönhető, hogy a termesztők folyamatosan újabb, 
kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező fajtákkal kísérleteznek. 
A kereskedelmi forgalomban levő eperfajták három fő csoportja 
különböztethető meg: egyszerteremő, kétszertermő és folytonter-
mő fajták. Hazánkban mintegy ötven fajta eper terem. 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről

- Piaci kínálat más szemszögből

AZ EPER

A FAO adatai szerint az Egyesült Államok számít a világ leg-
nagyobb epertermesztő országának évi 1,2 millió tonnával. A 
második helyen Törökország áll, majd Mexikó, Lengyelország, 
Egyiptom stb.   Szerbiában  2011-ben 36.161 tonna eper termett, 
ami lakosonként 4,8 kg-ot jelent.  

Az eper jótékony hatásai
Egészségügyi hatása szempontjából az erdei szamóca , mi-

nősége, bőséges terméshozama, vitamintartalma miatt az erdei 
szamóca. Gyógyászati célokra termését, levelét és gyökerét egy-
aránt használjuk. A leveleket májusban, júniusban, júliusban és 
augusztusban kell begyűjteni, a gyökeret pedig szeptemberben.   
Természtesen a legnépszerűbb maga a termés, amely mindössze 
körülbelül tíz százalék cukrot tartalmaz, emellett egyenletesen 
eloszló szabad szerves savakat – citromsavat, borkősavat és alma-
savat, pektint, ásványi anyagokat, aromavegyületeket, karotént, 
flavonoidkat, vasat, kálciumot, káliumot, foszfort, mangánt, ta-
nint, triterpent és pentozánt.  Az erdei szamóca gazdagabb vas-
ban mint a földieper, ezért különösen vérszegénységben szen-
veőknek ajánlott a fogyasztása.Emellett elaginsavat is tartalmaz, 
amely megakadályozza, hogy az egészséges sejtek rosszindulatú-
vá válását. Ha leveleit a győkérrel együtt megfőzzük, hasmenés 
esetén nagy segítségünkre lesz. Bizonyítást nyert, hogy vízhajtó 
és méregtelenítő hatással is bír, valamint nyugtató hatása van az 
idegrendszerre. 

Az erdei szamóca friss gyümölcse tejjel, borral vagy citromlé-
vel keverve gyógyítja a sárgaságot, erősíti a szivet és segít a vese-
betegeknek is. A népi gyógyászat giht, vitaminhiány bágyadtság, 
aranyér, érelmeszesedés kezelésére, valamint  a vérnyomás csök-
kentésére javasolja. 


