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A Tizenkettedik Nemzetközi és Regionális Vásárt 2018. 
május 31. és június 2. között rendezik meg a szabadkai 
sportcsarnokban.  A rendezvényt, amelynek idén az idegen-
forgalom lesz a fő témája, a Szabadkai Piacok Közvállalat 
szervezi a helyi önkormányzattal, a Tartományi Gazdasági 
és Turisztikai Titkársággal és a Körzeti Gazdasági Kamará-
val karöltve. 

A Szabadkai Vásáron a Szerbiából és a régió országaiból 
ide látogató gazdasági szakembereknek alkalma nyílik arra, 
hogy bemutatkozzanak, megismerkedjenek más vállalko-
zók tevékenységével és üzleti kapcsolatokat létesítsenek.  A 
korábbi évekhez hasonlóan a szervezők idén is arra számí-

tanak, hogy a vásárra Magyarországról, Horvátországból, 
Bosznia Hercegovinából, Montenegróból és a régió más or-
szágaiból is érkeznek gazdasági szakemberek.  

Az érdekelteknek legkésőbb folyó év május 18-áig kell 
bejelenteniük részvételi szándékukat. Bővebb tájékoztatást 
a Szabadkai Vásár hivatalos honlapján (www.suboticasa-
jam.rs.) kaphatnak, ahol kitölthetik a jelentkezési lapot és 
tájékozódhatnak a kiállítási standok bérleti díjáról is.

Megkezdődtek a 12. Nemzetközi és Regionális Vásár - a 2018. évi Szabadkai Vásár előkészületei 

A GAZDASÁGI SZAKEMBEREK ÖSSZEJÖVETELÉNEK
FŐ TÉMÁJA AZ IDEGENFORGALOM LESZ 

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat kollektívája
áldott, békés húsvéti ünnepeket kíván

a piaci bérlőknek és Szabadka polgárainak. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

ÖSSZHANGBAN A NEMZETKÖZI 
SZABVÁNYOKKAL 

A Szabadkai Piacok Közvállalat március közepén si-
keresen megújította az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 
szabvány szerinti tanúsítást, illetve megszerezte az OHSAS 
18001:2007 tanúsítást. A vállalat ily módon ismét bizonyít-
ja, hogy a nemzetközi minőségirányítási rendszerrel össz-
hangban működik, szem előtt tartva a környezet-, egészség- 
és munkavédelmi követelményeket.  A vállalat vezetősége 
és alkalmazottai számára a piaci szolgáltatások és a vásár-
lóknak felkínált áru minősége a legfőbb üzleti szempont. 

2008. januárjában, amikor  megszerezte az első tanúsí-
tást (ISO 9001/2000), a Szabadkai Piacok Közvállalat volt 
az első olyan cég hazánkban, amely a piaci tevékenységre 
vonatkozó tanúsítással büszkélkedhetett. 
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Az egyesület ellenőrző bizottságának, az igazgató bi-
zottságának és a közgyűlésének március 15-én, illetve 16-án 
Nagybecskereken megtartott ülésén a Szerbiai Piacok Egye-
sülete elfogadta az elmúlt évi munkajelentést és a 2018. évi 
munkatervet. 

A 2017-es esztendő folyamán a Szerbiai Piacok Egye-
sületének szervezésében tizenhat összejövetelre és egyéb 
rendezvényre került sor. A jelentés a törvényhozással és a 
SZAVATOLTAN HAZAI – SZERBIAI PIACOK elnevezé-
sű projekttel kapcsolatos teendőket  minősíti a legfontosab-
baknak. Kétségtelen, hogy a termék- és termelőminősítés 
jelentős előrelépést jelent azoknak a gazdaságoknak a szem-
pontjából, akik közvetlenül a fogyasztók felé értékesítik ter-
mékeiket, ugyanakkor hozzájárul a hazai termékek népsze-
rűsítéséhez, kiemeli azok minőségét, és ezáltal gazdagabbá 
teszi a piaci kínálatot is.  A 2018-as esztendő folyamán az 
egyesület hozzálát a SZAVATOLTAN HAZAI – SZERBI-
AI PIACOK projekt gyakorlati megvalósításához, és a 19. 
ülésen elfogadott 2018. évi stratégiai célokkal összhangban 
továbbra is figyelemmel kíséri az illetékes állami szerveknek 
a piacokra vonatkozó törvényes előírások meghozatalával és 
módosításával kapcsolatos tevékenységét.

Április végén a Szerbiai Piacok Egyesülete fennállásának 
15. évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból a belgrádi Zeleni 
venacon működő piacon egy egész sor rendezvényre kerül 
sor. A tervek szerint  a közgyűlés  ünnepi ülése mellett meg-
tartják a Belgrádi Éjszakai Piac és a Szerbiai Piaci Napok 
elnevezésű rendezvényeket is, illetve bemutatkoznak a Szer-
bia szerte működő piacok legjobb termelői és árusai is. 

A Belgrádi Éjszakai Piac elnevezésű rendezvényt a Belg-
rádi Piacok Kommunális Közvállalat szervezi annak jegyé-
ben, hogy száz évvel ezelőtt került sor a piaci kereskedők 
első összejövetelére, amelyet 1918-ban tartottak meg a Ze-
leni venac-i piacon.

Felismerve a nemzetközi együttműködés jelentőségét, 
az egyesület közgyűlése a nagybecskereki ülésen támogat-
ta az igazgató bizottság javaslatát, és úgy döntött, hogy az 
intenzívebb  tapasztalatcsere és a tagok továbbképzése érde-
kében a Szerbiai Piacok Egyesülete 2018-ban csatlakozzon 
a Nagybani Piacok Világszervezetéhez (World Union of 
Wholesale Markets - WUWM), amelynek székhelye Hágá-
ban van. 

A március 15-én és 16-án Nagybecskereken megtartott 
rendezvények keretében egy tematikus értekezletre is sor 

Április végén a Szerbiai Piacok Egyesülete fennállásának 15. évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból a belgrádi Zeleni ve-
nacon működő piacon egy egész sor rendezvényre kerül sor. A tervek szerint  a közgyűlés  ünnepi ülése mellett megtartják a 
Belgrádi Éjszakai Piac és a Szerbiai Piaci Napok elnevezésű rendezvényeket is, és bemutatkoznak a Szerbia szerte működő 
piacok legjobb termelői és árusai is. 

Megtartotta 19. ülését a Szerbiai Piacok Egyesületének közgyűlése 

ELFOGADTÁK A 2018. ÉVI MUNKATERVET 



került Az állati eredetű élelmiszerek előállításával foglal-
kozó kis- és őstermelők tevékenységére vonatkozó nem-
zeti szabványok elnevezéssel. A témában Ljiljana Ivanjac 
főtanácsos, a szerbiai Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és 
Erdészeti Minisztérium keretében működő állategészség-
ügyi igazgatóság élelmiszerbiztonsággal és állati eredetű 
élemiszerek előállításával foglalkozó üzemek nyilvántartá-
sával és engedélyeztetésével foglalkozó részlegének vezetője 
tartott előadást. 

Nagybecskereki tartózkodásuk alatt a Szerbiai Piacok 
Egyesületének tagjai ellátogattak a város piacaira és a helyi 
önkormányzati hivatalba.  A vendégeket Saša Santovac al-
polgármester is fogadta, a fogadást pedig a Pijace i parkinzi 
Kommunális Közvállalat szervezte, amely egyben ennek a 
nagyszabású összejövetelnek a házigazdája is volt.  

A Szerbiai Piacok Egyesülete 2003-ban alakult. Ma 23 
szerbia szerte működő piacot koordinál és mintegy 80% ré-
szesedése van hazánk piaci tevékenységében. A Szabadkai 
Piacok Közvállalat az egyesület egyik alapító tagja.
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Április elsejétől

PIACOK NYÁRI NYITVA TARTÁSA 
Összhangban a piaci rendtartással a Szabadkai Pi-

acok Közvállalat igazgatása alatt levő piacok április 
1-jétől a nyári nyitva tartás szerint dolgoznak, ami azt 
jelenti, hogy munkanapokon  5,30-tól  17 óráig, vasár- 
és ünnepnapokon pedig 5,30-tól 13,00 óráig fogadják a 
vásárló közönséget.

A küszöbönálló húsvéti ünnepek idején is változik 
a munkaidő. Ennek megfelelően  március 30-án, pén-
teken 6-tól 13 óráig, március 31-én, szombaton 6-tól 15 
óráig, április 1-jén és 2-án, tehát vasárnap és hétfőn pe-
dig 5.30-tól 13 óráig tartanak nyitva a piacok.   

Április 6-án, 8-án és 9-én  - pénteken, vasárnap és 
hétfőn – a piacok 5,30-tól 13 óráig, április 7-én, szomba-
ton pedig 5,30-tól 17 óráig várják a vásárlókat.

A szabadkai piacok történetéből 

AUTÓBUSZ PÁLYAUDVAR A GUBEC 
MÁTÉ UTCAI PIAC HELYÉN 

A Jakab és Komor téri tej- és gyümölcspiac 1976-ban vált 
kulcsfontosságúvá a szabadkai vásárló közönség számára, 
amikor a Gubec Máté utca egy szakaszáról kiköltöztették 
a zöldségpiacot, hogy az új autóbusz pályaudvar kiépítéséig 
helyet biztosítsanak a városközi járatok autóbuszai számára. 

A piac az egykori Zrínyi tér helyén jött létre, amely a 
XX. század elején fasoraival és rendezett sétányaival a város 
egyik legforgalmasabb sétáló utcája volt. 1859-ig ezen a he-
lyen működött az úgynevezett szalmapiac, 1860-ban azon-
ban a város vezetősége úgy határozott, hogy a piacot kiköl-
tözteti onnan, gesztenye fasort ültet és sétáló utcát alakít ki. 
Azt, hogy a lakosság is támogatta ezt a döntést, bizonyítja 
az adat, hogy a köztudatban az utca Szép utca néven vált 
ismertté és népszerűvé.  

Szabadka város képviselő testületének határozata alapján 

KINEVEZTÉK A FELÜGYELŐ 
BIZOTTSÁGOT 

Szabadka város képviselő-testületének 2018. február 
22-én megtartott 14. ülésén a testület határozata alapján 
kinevezték a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
felügyelő bizottságának elnökét és tagságát. 

Az elnök tisztségét Jasmina Stevanović tölti be, a bi-
zottság tagjai pedig Karlo De Negri és Nagy Terézia. A 
felügyelő bizottság megbízatása négy évre szól és folyó 
év március 2-án vette kezdetét. 
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A sárgarépa, vöröshagyma és petreszelyem mellett a zel-
ler a negyedik olyan fűszernövény, amely nélkül szinte elkép-
zelhetelen egy jó ellátott konyha, számos gyógyhatása pedig 
ősidők óta ismert. 

A zeller (Apium graveolens) egy- vagy kétéves növény 
a zellerfélék családjából, amelyet elsősorban jellegzetes ízű 
gyökérgumója miatt termesztünk.  A gumó erős levélnye-
leket hajt, amelyek hossza elérheti a 30-100 centimétert is.  
Végükön helyezkednek el a levelek, amelyek a petrezselyem 
levelére emlékeztetnek, de valamivel sötétebbek, fényeseb-
bek és nagyobbak. A gumó kimondottan illatos és karak-
teres ize van, ami az illóolajoknak köszönhető, amelyekben 
bővelkedik. Ezért a konyhaművészetben előszeretettel hasz-
nálják. A sárgarépa, vöröshagyma és petreszelyem mellett 
a zeller a negyedik olyan fűszernövény, amely nélkül szinte 
elképzelhetelen egy jó ellátott konyha. Gyökérgumóját és a 
levélnyeleket nyersen vagy párolva fogyasztjuk, magja fű-
szerként szolgál, levelei pedig díszítésre. 

Eredete
Vadon termő növényként évszázadok óta ismert. Ho-

mérosz is említést tesz róla az Odüsszeiában, a történelem 
során pedig egyes országokban a szépség és vidámság jelké-
pe volt, másutt (például az ókori Görögországban) a gyász 
jeleként temetőre vitték.  Kezdettől fogva gyógynövényként 
is ismert. Egyes írások szerint Egyiptomban időszámítá-
sunk előtt 1200 és 600 között gyógyszerként alkalmazták, 
Hippokrátesz pedig azoknak ajánlotta, akik ideggyengeség-
ben szenvednek. Az ókori görögöknél és rómaiaknál széles 
körben elterjedt az a hit is, hogy a zeller nemivágy-serkentő-
ként hatásos. Hazánkban a reneszánszban vált konyhakerti 
növénnyé, a 16. század óta termesztik, ma ismert fajtái pedig 
a 17. század elején termesztett fajtákból erednek. 

Termelés
Három változata terjedt el: a gumós zeller, a szárzeller és 

a metélő zeller. Külföldön  a legelterjedtebb a szárzeller vagy 
angol zeller, ezt termesztik a legnagyobb mennyiségben. 
Nálunk ezzel szemben a gumós zeller a legkedveltebb, egyes 
vidékeken a metélő zellert is termesztik, míg az angol zeller 
vidékünkön szinte teljesen ismeretlen. Leginkább a hűvös 
helyeket szereti, ahol a vegetációs időszakban egyenletes a 
csapadék eloszlása. Ha nincs elegendő csapadék, rendszere-
sen kell öntözni, mert nem tűri a szárazságot. Viszonylag 
ellenálló a hideggel szemben, a növény fejlődése szempont-
jából a 18-20ºC-os hőmérséklet a legmegfelelőbb. Vetésére 
mély, termékeny, laza szerkezetű talajt használjunk, a vetés-
forgóban az első szakaszban kapjon helyet. Mivel nagy az 

ásványianyag-szükséglete, bőségesen kell trágyázni. Statisz-
tikai adatok szerint az Európai Únió országaiban a zellert 
közel 15.000 hektáron termesztik. A németek és hollandok 
a gumós zellert, míg az olaszok és angolok inkább a szár-
zellert kedvelik. Annak ellenére, hogy kiváló ízű és magas 
tápértékű fűszernövény, hazánkban viszonylag kis területen 
termesztik. Konyhakertekben gyakori, kedvelt vetemény. 

Egészségügyi hatása
Hatékony az asztma, rekedtség, reuma, giht, húgyúti 

panaszok, vesék megbetegedésének kezelésében. Javítja a 
vérképet és a vérkeringést, étvágygerjesztő, megszünteti 
az emésztési panaszokat. Az acetilenix meggátolja, hogy a 
rákos sejtek elszaporodjanak. A magas káliumtartalmának 
köszönhetően a zeller nagyszerűen szabályozza a vérnyo-
mást, a fenolftalein nevű anyag izomlazító hatására pedig 
kevesebb nyomás nehezedik a vérerekre, hatására csökken 
a szervezetben jelenlévő rossz koleszterin mértéke. A zel-
ler kiemelten jó hatással van az emésztésre, bélműködésre. 
Gazdag folsavban, káliumban, és C-vitaminban, amelyek az 
immunrendszerünkkel tesznek csodát. Gyógyhatású össze-
tevői legjobban a nyersen sajtolt zellerlében érévnyesülnek. 
Kumarint is tartalmaz, amely semlegesíti a szabadgyököket, 
felerősíti a fehérvérsejtek aktivitását, ezáltal növeli a szer-
vezet ellenálló képességét. B-komplex vitamintartalma fel-
gyorsítja a szénhidrát anyagcserét, erősíti az idegeket és az 
agyat. 

Amit nem tudtál a fűszernövényekről

– Piaci kínálat más szemszögből 

A ZELLER


