
A tizenegyedik Nezmetközi és Regionális Vásár júius 
1-je és 3-a között kerül megrendezésre a szabadkai sport-
csarnokban. A rendezvény idén is számos üzletembert és 
gazdasági szakembert vonzott városunkba, fő témája pe-
dig a turizmus. Az idei SuSajam 174 kiállítót sorakoztat 
fel,  és legérdekesebb színfoltja, hogy idén először látja 
vendégül Kína gazdasági képviselőit. A rendezvényen 
Szabadka partnervárosa a svédországi Sandviken városa.  

A szervezők idén is gondoskodtak arról, hogy a vásár 
közönségének kellemes meglepetésében legyen része. A 
belépés díjtalan, a látogatók pedig nyereményjátékban 
vehetnek részt: ha kitöltik a sportcsarnok bejáratánál 
elérhető rövid kérdőívet,  megnyerhetik a 45.000 dinár 

értékű elektromos cserépkályhát, amelyet a szabadkai 
Kujundžić Kisipari Vállalat ajánlott fel. 

A sorsolásra és a nyeremény átadására a vásár záró-
napján kerül sor. 

Bővebben a 2.oldalon.
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Nyitvatartás
A tizenegyedik Nemzetközi és Regionális Vásár me-

gnyitója június 1-jén 11 órakor lesz a sportcsarnokban, és 
aznap este 19 óráig várja az érdeklődőket. Pénteken, június 
2-án, a sportcsarnok 10-19 óráig, június 3-án (szombat) pe-
dig 10-13.30-ig tart nyitva. 

HAZAI TERMÉKEK NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉS JELÖLÉSE 
A Szabadkai Piacok KKV igazgatása alatt levő piacokon megszervezett közvélemény-kutatás keretében megkérdezettek többsége – 53 

százaléka – szeretné megszerezni a SZAVATOLTAN HAZAI – SZERBIAI PIACOK tanusítványt és védjegyet, és 87,5 százalékuk véleménye 
szerint nagyobb nyomatékot kell helyezni arra, hogy a piacokat a hazai termékek beszerzésének forrásaként népszerűsítsük. 

SuSajam 2017

DÍJTALAN BELÉPÉS ÉS NYEREMÉNYJÁTÉK VÁRJA A LÁTOGATÓKAT 

XVII. évfolyam • 5. szám • 2017. május 31. 
Ingyenes példány

A Közlöny alapítója a Szabadkai PIacok KKV. Kiadja és nyomtatja a Grafoprodukt Nyomdaipari Vállalat. Felelős szerkesztő: Savo Duvnjak. Magyar nyelvű fordítás: Kéménczy Versegi Márta.
Az Igazságügyi és Önkormányzati Minisztérium végzésével 3186. sorszám alatt bejegyezve a tájékoztatási eszközök nyilvántartásába. 

Szabadkai Piacok KKV, 24000 Szabadka, Đuro Đaković 23/I. , tel. : 024/555-013, www. supijace. co. rs, e-mail: direkcija@supijace. co. rs



Június 1-je és 3-a között Szabadka tizenegyedik alkalom-
mal ad otthont a Regionális és Nemzetközi Gazdasági Vásár-
nak, amelynek egyben a szervezője is. A rendezvényt a sport-
csarnokban tekinthetik meg az érdeklődők. A régió vezető 
gazdasági szakembereinek idei találkozóján a kiemelt téma az 
idegenforgalom lesz. 

A SuSajamon nyolc ország képviselői– Magyarország, Ro-
mánia, Horvátország, Bosznia Hercegovina, Boszniai Szerb 
Köztársaság, Montenegró, Svédország, Kína és Szerbia vesz-
nek részt. A Kínai Köztársaság gazdasági szakemberei idén 
első alkalommal mutatkoznak be a szabadkai közönségnek 
mint kiállítók és vendégek. 

A rendezvényen Szabadka partnervárosa a svédországi Sa-
ndviken városa, de a szervezők Szabadka többi testvérvárosá-
nak részvételére is számítanak, akik már az előző években is 
örömmel látogattak városunkba.  

- A vásár idén is több szakágazat 
gazdasági képviselőit látja vendégül, fő 
témája pedig az idegenforgalom, ezen 
belül Szabadka és Palics turisztikai le-
hetőségeinek bemutatása – nyilatkozta 
lapunknak Srđan Samardžić, a városi 
tanács turizmussal, beruházásokkal és 
nemzetközi együttműködéssel meg-
bízott tagja. – Egy sor kísérő rendez-

vényt is előkészítettünk, elsősorban szakmai megbeszéléseket 
és előadásokat, amelynek szervezője Szabadka Város, illetve a 
város gazdasági fejlesztésével megbízott osztály, Szabadka Vá-
ros turisztikai szervezete, a Palicsi Park Kft., a Munkáltatók 
Fóruma Egyesület, a Körzeti Gazdasági Kamara, valamint a 
Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség 

Az idei SuSajam a szabadkai sportcsarnokban elhelyezett 
standokon 174 kiállítót sorakoztat fel mintegy 1500 négy-
zetméteren, valamint az épület előtti 500 négyzetméternyi 
nyitott területen. A sportcsarnok közvetlen közelében, a Tito 
marsall sugárút végén kézműves termékek és ínyencségek vá-
sára csábítja a látogatókat kísérő rendezvényként.  

- A helyi önkormányzattal és a 
Körzeti Gazdasági Kamarával karölt-
ve sikerült elvégeznünk a szükséges 
előkészületeket a vásárhoz és jelentős 
számú üzletember részvételét biztosí-
tanunk, így  nyolc országból várunk 
kiállítókat – emelte ki Ilinka Vukoja, 
a Szabadkai Piacok KKV igazgatónő-
je. – Hiszem, hogy újra jó házigazdái 

leszünk a résztvevőknek, és hogy ez a rendezvény hozzájárul 
a sikeres üzletkötéshez.

A SuSajam 2017 Regionális és Körzeti Gazdasági Vásárt a 
Szabadkai Paicok KKV szervezi a helyi önkrmányzat támo-
gatásával, a Körzeti Gazdasági Kamara pedig társrendező-
ként nyújtott jelentős segítséget. 
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AZ IDEGENFORGALMI KÍNÁLAT BEMUTATÁSA
Az idei gazdasági vásáron, amely SuSajam elnevezéssel kerül megrendezésre,  nyolc ország gazdasági szakemberei és 

üzletemberei vesznek részt. Legérdekesebb színfoltja, hogy   ez a szabadkai rendezvény idén először látja vendégül Kína 
képviselőit. A rendezvényen Szabadka partnervárosa a svédországi Sandviken városa.

Karai László

A vásár hozzájárul Szabadka 
gazdaságának fejlesztéséhez 

A szabadkai régió az elmúlt 
esztendőben 242 millió dollár 
értéktöbbletet  termelt a más or-
szágokkal folytatott árukeres-
kedelemben. Az öszz árukerese-
kedelem 2016-ban mintegy 1,9 
milliárd dollárra rúgott, amiből 
a kivitel egymilliárd, a behozatal 
pedig 828 millió dollárt tesz ki. 

-Ennek az eredménynek kö-
szönhetően a szabadkai az egyik legsikeresebb régió Szer-
biában -  hansúlyozza Karai László, a Körzeti Gazdasági 
Kamara tanácsosa. – Még egy nyomós ok arra, hogy tovább 
dolgozzunk és még többet tegyünk a regionális és a nem-
zetközi gazdasági együttműködés érdekében. A szabadkai 
vásár jelentősége ebben a tekintetben rendkívül fontos, 
mert alkalmat ad arra, hogy az üzletemberek találkozzanak 
egymással és megismerkedjenek a régió gazdasági és egyéb 
lehetőségeivel.
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A Szabadkai Piacok Közművesítési Közvállalat, amely a 
SuSajam néven ismert tizenegyedik Regionális és Nemzet-
közi Gazdasági Vásár szervezője, a 2000-es esztendő vége 
táján alakult és 2001 január 1-jén kezdte meg működését. 
A vállalat igazgatása alá hat piac tartozik, amelyek 14000  
négyzetméteren terülnek el. 2008 januárjától alkalmazza az 
ISO szabványokat, és a vállalat fő tevékenységét – a piacok 
igazgatását - ellátó 23 foglalkoztatott  cég alaptevékenysége 
mellett már tizenegy éve szervezi a szabadkai gazdasági vá-
sárt. Az elmúlt hat év során még egy jelentős rendezvény, a 
Winterfest neve is egybeforrt a vállalat nevével. A téli vásár 
a karácsonyi és újévi időszakban sok hazai és külföldi ven-
déget vonz a városközpontba. 

A piaci tevékenység terén a vállalat legfontosabb felada-
tának azt tartja, hogy fejlessze a piacokat, és befektetéseket 
eszközöljön a piaci infrastrukturába. Szép példája ennek a 
törekvésnek a tejcsarnok kiépítése a Zöldike piacon, amely-
re 2015-ben került sor. Ezeket a munkálatokat a közválla-
lat saját pénzeszközeiből finanszírozta, a befektetés értéke 
5,5 millió dinárt volt. A tejcsarnok természetesen korszerű 
berendezésekkel lett felszerelve, így  maga nemében Szerbia 
szerte a legjobban felszerelt kis piacnak számít.  

A Szabadkai Piacok KKV jövőbeni befektetési terve-
inek nagy része  a tejpiac korszerűsítését célozza meg. A 
város legnagyobb forgalmat bonyolító piacának felújítása 
elengedhetelen, hiszen a szabadkaiaknak több mint fele 
rendszeresen itt szerzi be a szükséges élelmiszereket.  A 
vállalat egy Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében is pályázatot nyújtott 
be, amelytől azt reméli, hogy biztosítja a kezdőtőkét ehhez 

a nagy projekthez. Amíg a nagy befektetés terveivel párhu-
zamosan készül a Vasutastelepen levő piac korszerűsítésére 
vonatkozó projektdokumentáció is. A vállalat a szóban for-
gó kis piac teljes felújítását és felszerelését tervezi, így már 
idén megkezdődik a plató kiépítése, majd a 6-8 gyümölcsös 
és zöldséges pult és a két hűtővitrin kihelyezése, a tetőszer-
kezet és a kerítés kiépítése.  

A piac jövőbeni infrastruktúrája megfelel majd a hatá-
lyos előírásoknak és a korszerű elvárásoknak, így a beruhá-
zás kiterjed a vizesblokk, a kézbesítő járművek parkolójának  
kiépítésére is, valamint az ellenőrző mérleg kihelyezésére is. 

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjuk

a Közlöny olvasóit, hogy  

Molnár István
(1963 – 2017)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője
életének 54. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!

Szabadkai Piacok KKV 

PAICOK, GAZDASÁGI ÉS TÉLI VÁSÁR
Kada je reč o pijačnoj delatnosti preduzeće je fokusirano na ulaganja u poboljšanje uslova rada na pijacama.
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A meggy egyike azon kevés gyümölcsöknek, amelyek természe-
tes melatonint tartalmaznak. A melatonin egy hormon, amely  a 
természetes alvási ciklus fenntartásáért felelős. Mély, nyugodt, pi-
hentető álmot biztosít, ha lefekvés előtt megiszunk egy pohár tiszta 
meggylevet. 

A meggy egy csonthéjas magvú gyümölcs, illetve az azt termő 
meggyfa (Prunus cerasus) rövidebb neve. A rózsafélék családjába, 
a Prunus nemzetségbe (mandula, az öszibarack, a sárgabarack és 
a szilva), a csresznye alrendjébe tartozó zárvatermő.  Európa leg-
nagyobb részében és Ázsia délnyugati  részében a legelterjedtebb. 
Manapság korszerű ültetvényeken termesztik, gyümölcséből pe-
dig üdítőt, dzsemet, kompótot készítenek. Fagyasztva jól tárol-
ható, és különféle édességek készítésében felhasználható, emellett 
kiváló pálinka, bor és likőr is készül belőle. 

Eredete
A meggy Észak-Indiából és Iránból származik, és ősidők óta 

népszerű. A perzsák és rómaiak imádták, a briteket is megismer-
tették vele, akik elterjesztették az egész világon. Egy buddhista le-
genda szerint egy meggyfa felajánlotta termését Majának, Budd-
ha anyjának, hogy megóvja egészségét és bizotsítsa jóllakottságát 
egész terhessége alatt. A legendának van valóságtartalma, mert a 
meggy egész szervezetünkre jótékonyan hat és jóllakottnak érez-
zük magunkat tőle. 

Termesztése
A legjobb eredményt  mély rétegű és jó szerkezetű vályogta-

lajokon adja, ahol a levegőzöttség és a kiegyensúlyozott vízellá-
tás állandóan biztosított. A talaj levegőzöttségének a fák életében 
meghatározó jelentősége van. Ha nem áll rendelkezésre a legop-
timálisabb talajtípus, inkább válasszunk laza szerkezetű, elfogad-
ható vízgazdálkodású, nem túl száraz és legalább 1% humuszt 
tartalmazó vályogos homok- vagy homoktalajt, mint erősen 
kötött, levegőtlen talajokat. Az utóbbi helyen a fák sínylődnek, 
a betegségeknek hamarabb áldozatul esnek és rövidebb életűek. 
Minimális vízigénye évi 650 mm csapadék, ahol ez nem adott, 
öntözésre van szükség. 

Fája kevésbé érzékeny a téli lehűlésre, mélynyugalomban a 
rügyei a –20, –25 °C-ot nagyobb károsodás nélkül elviselik. Erő-
sebb lehűlésnél a rügyek már károsodhatnak, de a fák –30 °C-ig 
megtartják regenerálódóképességüket, ezért hazánkban a téli ki-
pusztulástól nem kell tartani. Virágai azonban nem viselnek el 
–2 °C-nál nagyobb lehűlést. Más gyümölcsfajtákkal ellentétben 
a meleget is igen jól tűri, így a  30 °C feletti hőmérséklet sem tesz 
benne kárt. 

Termelés
A meggy termése világospiros vagy sötétpiros, édes vagy 

savanykás ízű. A korai gyümölcsök közé tartozik, amelynél ke-
vésbé jellemző a frissfogyasztás mint az ipari feldolgozás. A vi-
lág meggytermesztői között Oroszország áll a vezető helyen (az 
alma után meggyet termesztenek a legnagyobb mennyiségben). 
Az Egyesült Államokban, Franciaországban, Németországban, 
Angliában és Európa más országaiban nagy jelentősége van a 
meggytermesztésnek. Gyümölcse iránt nagy a kereslet az egész 

világon, mert minőségi nyersanyagnak számít az ipari gyümölcs-
feldolgozásban. 

Egészségügyi hatása
Az érett gyümölcs számos kedvező hatása közt találjuk a je-

lentős kalcium-, kálium, vas- és magnázumtartalmát. A benne 
található A, B és C vitaminok valamennyi fajtánál megtalálhatók.  
A meggy az egyik legkiválóbb antioxidánsunk, amely nem csu-
pán erjeszti a baktériumokat, de vértisztító hatással is rendelke-
zik. Így a májra és a vesékre is jó hatással van.

A szív működését is serkenti ásványi anyag tartalmának kö-
szönhetően, hiszen kalcium, kálium és magnézium található ben-
ne. Kutatások bizonyítják, hogy napi húsz szem meggy, illetve an-
nak kisajtolt leve ugyanolyan fájdalomcsillapító hatással bír, mint 
az aszpirin és az ibuprofen. Gyulladáscsökkentő hatására újabb 
kutatások szolgálhatnak bizonyítékul. Egy érdekes kísérlet során 
tíz ember két hétig napi 250 ml meggylevet fogyasztott, aminek 
eredményeképpen mormalizálódott a vérzsír- és az  LDL-kolesz-
terin szintjük, ami lelassította szervezetükben a gyulladásos fo-
lyamatokat, csökkentve ezzel a szívinfarktus veszélyét.  A meggy 
magas antocianin tartalma segít megelőzni a vastegbél daganat 
kialakulását, így a rákmegelőzésben is hatékony. Jó hatással van 
az emésztésre és az idegek működését is pozitívan befolyásolja. 
Gazdag fenolvegyületekben amelyek idősebb korban segítik az 
agyműködést és védenek az Alzheimer-kórtól.

A meggy egyike azon kevés gyümölcsöknek, amelyek termé-
szetes melatonint tartlamaznak. A melatonin egy hormon, amely 
a természetes alvási ciklus fenntartásáért felelős. Éjszaka, általá-
ban kilenc óra után termelődik, és segíti a nyugodt alvást. Mély, 
pihentető álmot biztosít, ha lefekvés előtt megiszunk egy pohár 
tiszta meggylevet. 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről

- Piaci kínálat más szemszögből

A MEGGY


