
A Szabadkai Piacok KKV értesíti a bérlőket, hogy a 
Piaci rendtartásról szóló határozat (Szabadka Község 
Hivatalos Lapja 2008/26. szám) 9. szakasza értelmében a 
munkaidő leteltével kötelesek elhagyni a piac területét, és 
eltakarítani maguk után a megmaradt árut, üres dobozokat, 
göngyöleget, kartont, stb. 

A munkaidő letelte után a piacot takarító szolgálat 
eltakarítja az esetlegesen a pultokon hagyott árut és cso-
magolóanyagot. 

A Szabadkai Piacok KKV emlékezteti a bérlőket, hogy Az 
elárusító egység bérletéről szóló szerződés 3. és 4. szakasza 
értelmében szigorúan tilos önkényesen megnövelni az árusító-
hely felületét az illetékes hatóság tudta és jóváhagyása nélkül.  

Azok a bérlők, akik még nem szerezték be a mezőgaz-
dasági birtokokuk jelenlegi státuszáról szóló bizonylatot 
a 2017. évi nyilvántartás alapján, kötelesek azt haladékta-
lanul megtenni, és a bizonylatot a lehető legrövidebb időn 
belül eljuttatni a Szabadkai Piacok KKV igazgatóságához.  

Télirevaló vásár
2017. október 7-én, szombaton tartják meg a ti-

zenhatodik télirevaló vásárt a Mirko  Bogović utcai 
nagybani piacon. A Szabadkai Piacok KKV arra kéri 
az érdekelt mezőgazdászokat és kereskedőket, hogy 
mielőbb jelentkezzenek a nagybani piac főnökénél az 
árusítóhely biztosítása céljából. 
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Szabadka piacainak történetéből

VÁSÁROK MINT CSÁSZÁRI KIVÁLTSÁG 

A szabadkai piacokról és vásárokról fennmaradt első 
írott emlékek az 1570-ből és 1578-ból származó török 
defterek, amelyekből kitűnik, hogy a korabeli Szobotka 
város lakói már piaci és vásári illetéket fizettek, ugyanakkor 
kiváltságos helyzetben voltak azáltal, hogy olyan városi 
jogú településen éltek, amelynek szervezett piaca is volt.  A 
történelem során nyilvánvalóvá vált, milyen fontos szerepet 
játszottak a piacok a vidék fejlődésében. Ezt bizonyítja az a 
tény is, hogy a szabadkai sáncot Mária terézia császárnő 
1743. május 7-én mezővárosi rangra emelte és a nevét 
Szent Máriára változtatta. 

Ennek a kiváltságnak a legfőbb hozadéka az volt, hogy 
a három korábbi vásár mellett Szabadka egy újabb vásár 
megrendezésére kapott engedélyt, emellett  minden hétfőn 
heti vásárt is szervezhetett. 

Ebben az időben az volt a szokás, hogy vásárokat a 
pravoszláv védőszentek ünnepén (Stevandan, Krstovdan, 
Lazarevdan)  tartottak. Habár az okmányokból ez nem derül 
ki, feltételezhető, hogy az erődítmény északi részén rendezték 
meg őket. A korabeli vásárokon főleg zöldségféléket, bort 
és halat árusítottak. 

Idővel, ahogy  város terjeszkedett, nőtt a vásárok gya-
korisága és a piacok nagysága és látogatottsága. A piacok 
nyitvatartása és helye változó volt. Akkoriban a magisztrátus 
(városi hatóság) igazgatta a piacokat, amelynek feladata az 
volt, hogy ellenőrizze az árusokat és vásárlókat, és hogy a 
piaci rendtartásnak megfelelően indokolt esetben büntetést 
szabjon ki.  A kereskedők között gyakoriak voltak a néze-
teltérések és a versengés a más városokból, vidékekről és 
országokból érkező viszonteladókkal. 

A szabadkai történelmi levéltár őrzi a szabadkai piacok 
és vásárok 1791-es rendezési tervét, amely a maga nemében 
az egyik legrégebbi dokumentum. A terv kijelöli a kere-
skedők, iparosok, termelők, és a környező településekről 
– pl. Szegedről, Zomborból, Zentáról - érkező árusok által 
bérelt pultok helyét.
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Hogyan változtak a piacok az idők során?

Érdekes, hogy a XXI. században a vásárlók többsége 
lényegében zöldség- és árupiacokat ismer. A gyakorlatban 
azonban manapság legtöbb a vegyes piac, ahol az árusok 
különféle termékeket kínálnak az élelmiszertől kezdve a 
kézműipari termékeken át a tömegfogyasztási cikkekig, a 
piacigazgatóságok pedig, a bevásárlóközpontok mintájára, 
arra törekszenek, hogy egy helyen minél sokrétűbb kínálatot 
biztosítsanak. 

A XIX. és XX. században ez másként volt. A feljegyzések 
szerint Szabadkának egy sor specializált piaca volt, mint 
például a Petőfi Sándor utcai baromfipiac és a disznópiac a 
Zombori úton. A Dimitrije Tucović utcában a  fazekasok 
cserép, kerámia és porcelán edényeket árusítottak, a zsinagóga 
utcájának egy részén a papucsosok kínálták portékájukat, 
míg  a Zombori úton búzapiac működött. A szénapiacnak  
a mai Puskin tér adott helyet, amelyet épp ez okból sokan 
Széna térként emlegettek.

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük 

a Közlöny olvasóit, hogy 

Dusnoki Mihály
(1934 – 2017)

a Szabadkai Piacok KKV  állandó bérlője 
életének 84. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük 

a Közlöny olvasóit, hogy 

Csincsák István 
(1936 – 2017)

a Szabadkai Piacok KKV  állandó bérlője 
életének 82. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük 

a Közlöny olvasóit, hogy 

Valkovics Magdolna
(1954 – 2017)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője 
életének 63. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!
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A tíz legfontosabb zöldségnövény egyike. Hazánkba Magyarország 
közvetítésével került, amire a neve is utal (sárgarépa, žuta repa).

A sárgarépa (Daucus carota subsp. sativus) kétéves zöld-
ségnövény a zellerfélék ( Apiaceae) családjából, amelynek 
gyökerét fogyasztjuk. A káposzta, hagyma, paradicsom, 
paprika, borsó, zöldbab, fejessaláta és uborka mellett a 
tíz legfontosabb zöldségnövény egyike. Megvastagodott 
gyökere miatt termesztjük, amelynek magas a tápértéke, A 
vitaminban gazdag és gyógyhatása is ismert.  Elsősorban 
frissen fogyasztjuk, nyersen, párolva vagy savanyítva, de 
a sárgarépalé széles körben forgalmazott egészségvédő 
italként önmagában vagy mással keverve.

Eredete
Ma már a sárgarépát világszerte termesztik, a feljegyzések 

szerint a mai Afganisztán területéről származik, ahol már 
időszámításunk előtt  900-ban honos volt. Nemesített fajtái, 
amelyek  Franciaországból erednek,  gyorsan elterjedtek 
Európában, majd pedig az egész világon. A magas  anto-
cián tartalmú sárga fajták Afganisztánból származnak. A 
sárgarépa a tizedik  és tizenegyedik század táján terjedt el a 
Földközi-tenger vidékén, míg Nyugat-Európában a XIV. és 
XV. század táján vált ismertté. Hazánkba Magyarországról 
került, amire a neve is utal (sárgarépa, žuta repa).

Termesztése 
Napos-félárnyékos helyen érzi jól magát, rendszeres 

öntözése kulcsfontosságú. A laza szerkezetű, könnyű 
talajokat kedveli. Homokos-vályogos, enyhén savas vagy 
semleges (pH 5,3-7, legmegfelelőbb a 6,5) talaj az ideális 
számára, köves talajban nem lesz egyenes a gyökér. Elterjedt 
termesztési mód az emelt ágyásos, ikersoros termesztés. 

Amit nem tudtál a zöldségfélékről – 
Piaci kínálat más szemszögből

SÁRGARÉPA

Ajánlatos vetésforgóban termeszteni, és két vetés között 
egy-egy parcellán 3-4 éves szünetet tartani. 

Termelése
Sárgarépát ma világszerte termesztenek megközelítőleg 

egymillió hektáron, míg az átlagos termésmennyiség 22 ton-
na hektáronként. Ennek a mennyiségnek a felét Európában 
termesztik, a vezető répatermelő országok pedig Oroszország, 
Frnciaország és Lengyelország. Szerbiába közel 8 ezer hektáron 
terem, a hektáronkénti átlagos termés pedig 9 tonna. 

Egészségügyi hatása
Amellett, hogy rendkívül ízletes zöldségnövény, a sárga-

répának számos jótékony hatása van szervezetünkre, ezért 
érdemes napi rendszerességgel fogyasztani.  Béta-karontint 
tartalmaz, amely a jellegzetes sárga színét biztosítja. Emellett 
vitaminokban is gazdag, tartalmaz A-, C-, 

B1-, B2-, B3-, B6-, B9-, E- és K-vitamint, az ásványi anyagok 
közül pedig  káliumot, vasat, kalciumot és foszfort. Szén-
hidrátban és élelmi rostban gazdag zöldségféle, és mivel 100 
gramm répa csak 40 kalóriát tartalmaz, segít megőrizni a 
karcsúságot. B-vitamin tartalmának hála szabályozza vérke-
ringést, a szív és tüdő működését. Segít a szív és érrrendszeri 
betegségek megelőzésében és a vérnyomás csökkentésében. 
A friss sárgarépa fogyasztása erősíti a fogínyt és a nyálter-
melést, amivel kiegyenlíti a szájüreg pH értékét, csökkenti a 
lyukas fogak kialakulásának esélyét. A répa ásványi anyagai 
elpusztítják a szájüregben található káros baktériumokat. 
Serkenti az emésztést azáltal, hogy biztosítja a szükséges 
enzimeket, ásványi anyagokat és vitaminokat. Rendszeres 
fogyasztásával megelőzhetjük a gyomorfekélyt és a különféle 
emésztési zavarokat. A friss sárgarépalé hatékony görcsoldó,  
enyhíti a felhasi diszkomfortérzést, és jótékonyan hat egyéb 
emésztési problémák esetén is. 


