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A szabadkai helyi önkormányzat fejlesztési bizottsága jó-
váhagyta a vasutastelepi helyi közösség területén elhelyezke-
dő piac felújítására vonatkozó tervet. A felújítást követően ez 
az rögtönzött, idényjellegű piac körül lesz kerítve és tetőszer-
kezetet is kap, a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
pedig azt tervezi, hogy 8 gyümölcsös, zöldséges és vegyesáru 
pultot, valamint 2 friss baromfihús és tejtermékek árusításá-
ra alkalmas hűtőpultot helyez ki.  A piacon elhelyeznek egy 
ellenőrző mérleget is, vizesblokkot és parkolót is terveznek a 
vásárlók és árusok részére. 

- A Szabadkai Útfenntartó, Várostervezési és Lakásüzemel-
tetési Közvállalat a napokban értesített bennünket arról, hogy a 
beruházási tervekkel foglalkozó bizottság  jóváhagyta a tervet, 
így létrejöttek  a feltételek a vasutastelepi piac felújításához – nyi-
latkozta Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok Közvállalat igazga-
tónője. – Eredetileg a tavalyi évben terveztük elvégezni a piac fel-
újítását, de meglehetősen sok időre volt szükség ahhoz, hogy be-
szerezzük a szükséges engedélyeket a tervezett munkálatokhoz. 

A Szabadkai Piacok Közvállalat igazgatónőjének szavai 
szerint az illetékes közvállalat az elkövetkező időszakban elő-
készíti a beruházás előtti tervdokumentációt, majd a kivitele-
zők részére meghirdetett nyilvános pályázatot követően meg-
kezdődhet a piacépítés. -  A projektet a Vasutas telep helyi 
közösség lakosainak kérelmére indítottuk el. Célunk, hogy 
teljesen felújítsuk és felszereljük a piacteret – mondja Ilinka 
Vukoja. – A terv egy plató, kerítés, vizesblokk és tetőszerke-
zet kiépítését irányozza elő, és reményeink szerint egy kisebb 
parkolónak is jut hely,  Emellet nyolc gyümölcsös, zöldséges 
és vegyesáru pultot, valamint 2 friss baromfihús és tejtermé-
kek árusítására alkalmas hűtőpultot is kihelyezünk. Szeret-
nénk, hogy a piac infrastruktúrája megfeleljen a korszerű kö-
vetelményeknek és vásárlói igényeknek.  A beruházás becsült 
értéke hozzávetőlegesen 3,5 millió dinár, és ezt az összeget a 
Szabadkai Piacok Közvállalat a saját bevételéből biztosította. 
A munkálatok várhatóan kora összel fejeződnek be.

Fejlesztés és beruházások

FELÚJÍTJÁK A VASUTASTELEPI PIACOT  

PIACOK NYITVA TARTÁSA A MÁJUSI ÜNNEPEK ALATT 
A küszöbönálló ünnepek idején változik a piacok nyitva tartása.  Május 1-jén és 2-án a Szabadkai Piacok KKV 

igazgatása alatt álló piacok 5,30-tól 13 óráig várják a vásárlókat.   
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A Nagybani Piacok Világszervezete (World Union of 
Wholesale Markets-WUWM)  április 5-én elfogadta a Szer-
biai Piacok Egyesületének pályázatát és felvette azt tagjai 
sorába. Így egyszerre 23 piaci tevékenységgel foglalkozó 
szerbiai vállalat csatlakozott a világ legnagyobb piaci szer-
vezetéhez. 

Április közepén a WUWM idei összejövetelén, amelyet 
április 16-án és 17-én tartottak meg Barcelonában (Spanyol-
oroszág) a résztvevők úgy határoztak, hogy Szerbia, illetve 
Belgrád legyen a következő értekezlet házigazdája, amelyre 
2019 szeptemberében kerül sor. 

A WUWM-a 2019. évi összejövetelének rendezője a bel-
grádi Városi Piacok (Gradske pijace) Közművesítési Közvál-
lalat lesz, amely már régebb óta tagja ennek a szervezetnek. 
A Szerbia, Belgrád és a Városi Piacok KKV jelöléséről szóló 
pályázatot Ivan Sočo magiszter, a Városi Piacok KKV igaz-
gatója és a Szerbiai Piacok Egyesülete igazgató bizottságá-

nak elnöke mutatta be a világszervezet igazgató bizottságá-
nak a barcelónai értekezleten.  

A WUWM értekezlet nagy mértékben hozzájárul majd 
ahhoz, hogy hazánk úgy mutatkozzon be a világnak, mint 
egy olyan ország, amely nagy hangsúlyt helyez a kiváló mi-
nőségű, egészséges élelmiszerek termelésére, a piaci tevé-
kenység, a gazdaság, a mezőgazdaság, az idegenforgalom és 
a hazánk  kínálta egyéb lehetőségek további fejlődéséhez.  

A Nagybani Paicok Világszövetsége (WUWM) egy non-
profit szervezet, amelynek célja, hogy elősegítse a nemzet-
közi információcserét a kiskereskedelmi és nagybani pia-
cokról, valamint hogy a piaci tevékenység fejlesztése érde-
kében biztosítsa a tapasztalatcserét.  

A WUWM székhelye Hágában (Hollandia) van, tagjai 
pedig a kiskereskedelmi és nagybani piacok a világ minden 
tájáról. 

Az idősebbek még emlékeznek rá, hogy régebben rendsze-
rint fonott kosárral a kezükben jártak bevásárolni a piacra, de 
néha még a boltba is. A hetvenes években például az emberek 
csak ritkán használtak műanyag zacskókat, és főleg különleges 
alkalmakra tartogatták őket.  A technológia és a fogyasztói tár-
sadalom fejlődése a huszadik század második felében, de kü-
lönösen a huszonegyedik század  első évtizedében a műanyag 
zacskók túltermeléséhez vezetett, így ma a bevásárlás az üz-
letekben és a piacokon egyaránt elképzelhetetlennek tartjuk 
nélkülük.

Mivel azonban a PVC zacskók súlyosan szennyezik a kör-
nyezetet, mert nagyon lassan és nehezen bomlanak le, emel-
lett pedig végtelenül ésszerűtlenül használjuk őket, az Európai 
Unió ez év februárjában elfogadott egy irányelvet, miszerint 
a könnyű műanyag zacskók éves felhasználását személyen-
ként 2019 végéig 90 darab alá szorítják. A Szerb Köztársaság 
Környezetvédelmi Minisztériuma nemrég bejelentette, hogy 
ha szükségesnek ítéli, bár még nem tagja az Európai Uniónak, 
Szerbia is betiltja a könnyű műanyag zacskók használatát.

Hazánkban a Delhaize az első olyan cég, amely április 
elején a Shop & Go üzletekben  elkezdte megfizettetni a nej-
lonzacskókat darabonként 2 dináros áron. Annak ellenére, 
hogy a vásárlók  első reakciói többnyire negatívak, hasonló ter-
vei vannak a többi Szerbiában működő bevásárlóközpontnak 
is. Mindenki egyetért abban, hogy a megfizettetés  célravezető 
lehet, amit számos olyan  úniós ország példája is mutatja, akik 
szembeszálltak a múanyag zacskók használatával, ugyanakkor 
kiemelik, hogy olyan megoldásokat kell keresni, amelyek arra 
ösztönzik a vásárlókat,  hogy a nejlonzacskók helyett olyan 

környezetbarát megoldást válasszanak, mint például a pamut 
szatyrok és a biológiailag lebomló anyagokból készült zacs-
kók.  A kereskedelmi szektor nem hivatalos becslései szerint 
minden szerbiai polgár naponta 7 zácskót használ el, vagyis 
2555-et évente, közölte a Politika napilap. Ezzel szemben  Kör-
nyezetvédelmi Minisztérium adatai szerint Szerbiában a köny-
nyű műanyag zacskók éves felhasználása személyenként évente  
300 darab,  ami valószínűleg sokkal közelebb áll az igazsághoz. 
Összehasonlításképpen Németországban a PVC zacskók éves 
felhasználása személyenként évente  60 darab. 

Nem kétséges, hogy a piacokon csökkenteni kell a nej-
lonzacskók  használatát, de ez csak akkor lehetséges, ha mind 
az eladók, mind pedig a vásárlók komolyan veszik a környezet-
szennyezés problémáját. Az egyik lehetőség az, hogy bevásár-
láskor néhány zacskó helyett csupán egy fonott kosarat hasz-
náljunk, amely akár 20 évig is ép marad.

A Szerbiai Piacok Egyesülete a Nagybani Piacok Világszervezetének tagja lett 

2019-BEN WUWM KONFERENCIA BELGRÁDBAN 

Betiltják a vékony műanyag zacskók használatát és megfizettetik a biológiailag lebomló zacskókat

VISSZATÉRNEK A FONOTT KOSARAK A PIACOKRA?
A Környezetvédelmi Minisztérium adatai szerint minden egyes szerbiai polgár évente 300 könnyű műanyag zacskót hasz-

nál el. Összehasonlításképpen Németországban a nejlonzacskók éves felhasználása személyenként évente 60 darab. 
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Gyümölcs, zöldség és dinnye árusítása közterületen 

NYILVÁNOS ÁRVERÉS MÁJUSBAN
A Szabadkai Piacok KKV nyilvános árverés útján 

adja bérbe az igazgatása alatt álló,  közterületen levő 
árusítóhelyeket idényjellegű  árusítás céljából.  Az ár-
verést, amelyre májusban kerül sor, a vállalat a www.
supijace.co.rs. weboldalon hirdeti meg, de az érdekeltek 
a piaci hirdetőtáblákon is tájékozódhatnak róla.

Köztársasági Statisztikai Hivatal

NÖVEKEDETT A 
MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK 

FORGALMA A PIACOKON 
A mezőgazdasági termékek forgalmának összértéke 

hazánk piacain a 2017-es esztendőben 35 milliárd  586 
millió dinár volt, ami folyó árakra átszámítva   3,6%-kal 
haladja meg a 2016-ban jegyzett összértéket, tette közzé a 
Köztársasági Statisztikai Hivatal. 

A mezőgazdasági termékek forgalmának szerkezete az 
alábbiak szerint alakult: zöldségfélék (30,4%), gyümölcs és 
szőlő (20,3%), tej és tejtermékek (16,5%), valamint barom-
fihús és tojás (15,0%).

Szerbiában a mezőgazdasági, erdészeti és halászati 
termékek felvásárlásának és eladásának összértéke a ta-
valyi évben 188 milliárd 831 millió dinárt tett ki, ami a 
2016-os esztendő azonos időszakához képest folyó ára-
kra átszámítva 5,7%-kal, állandó árakra átszámítva pedig 
10,2%-kal kevesebb.  

Tavaly a  mezőgazdasági, erdészeti és halászati termékek 
18,84%- a került felvásárlásra és eladásra hazánk piacain, 
ami  1,7%-kal több a 2016-os év azonos időszakához vis-
zonyítva. 

A tény, hogy a mezőgazdasági termékek egyötöde a pia-
cokon került felvásárlásra és értékesítésre azt jelzi, hogy 
a termelői piacok kiemelten fontosak elsősorban a kis és 
közepes mezőgazdasági birtokok számára, illetve a helyi la-
kosság számára, amely közvetlenül a termelőktől szerzi be a 
hazai termékeket.  

Nemzetközi és Körzeti Vásár  – Szabadkai Vásár  2018

JELENTKEZÉS MÁJUS 18-ÁIG 
Azok, akik szeretnének részt venni a 2018. május 

31. és június 2. közötti időszakban a sportcsarnokban 
megrendezésre kerülő Szabadkai Nemzetközi és Körzeti 
Vásáron, május 18-áig jelezhetik részvételi szándékukat.  

Az előkészületek a gazdasági szakemberek hagyomá-
nyos találkozójához már folyamatban vannak, a szerve-
zők pedig idén is arra számítanak, hogy a rendezvényen 
a hazai kiállítók mellett itt lesznek Magyarország, Hor-
vátország, Montenegró és a régió más országainak gaz-
dasági szakemberei is. 

A Szabadkai Vásárt a Szabadkai Piacok Közművesí-
tési Közvállalat szervezi a szabadkai helyi önkormány-
zattal, a Körzeti Gazdasági Kamarával és a Tartományi 
Idegenforgalmi és Gazdasági Titkársággal karöltve.  

A vásár idén is általános jellegű lesz, fő témája pedig 
a turizmus lesz, ugyanakkor egy sor, a témával foglal-
kozó kísérő rendezvény és tanácskozás teszi szinesebbé.

IN MEMORIAM
Mély fájdalommal értesítjük a Közlöny 

olvasóit, hogy 

Vajda István
(1933 – 2018)

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

Nyugodjék békében!
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A népi gyógyászatban a cseresznye már régóta ismert, 
mert gyógyítja a köszvényt és az ízületi gyulladást, a szakér-
tők pedig azt állítják, hogy 20 szem cseresznye tízszer hatéko-
nyabb, mint egy aszpirin tabletta.

A cseresznye (Prunusavium L.) lombhullató növény, 
amely a Rosaceae családba tartozik, a Prunus nemzetségbe. 
A  cseresznyefa akár 20 méter a magasra is megnőhet, fényes 
kérge vörösesszürke, ágait zöld tojásdad levelek és a fehér 
virágok ékesítik. Termése kerek és húsos, és fajtájától függő-
en lehet fehér vagy sötétvörös. Korai gyümölcsnek számít, 
ezért fogyasztása is idényjellegű. A cseresznyét  általában 
nyersen fogyasztjuk,  de kisebb mennyiségben lekvár, kom-
pót, sütemény, pálinka készül belőle ... A  cseresznye frissen 
a legegészségesebb és legízletesebb, mert hőkezelés után el-
veszíti jellegzetes édes ízét és élénk színét.

Származás
A feltételezések szerint a cseresznye őshazája Kisázsia.  A 

római hadvezérnek, Lucullusnak köszönhetően eljutott az 
ókori Rómába is, ahol megindult intenzív termesztése. Idő-
sebb Plinius római író feljegyzései szerint a rómaiak  8 kü-
lönböző fajta cseresznyét termesztettek (jelenleg több mint 
1500 fajtája ismert), és a rómaiak kedvenc gyümölcsévé vált, 
mert úgy gondolták, hogy az édes, húsos bogyók emeleik az 
energiaszintet és fokozzák a fizikai erőt.

Érdekes, hogy a cseresznyevirág a japán kultúra egyik 
legfontosabb szimbóluma. A szépséget, az ébredést és a mu-
landóságot  jelképezi, és a csresznye virágzásának ideje je-
lenti számukra a tavasz kezdetét. 

Termelés 
Ahhoz, hogy a cseresznye hozama megfelelő legyen, 

10-17° C-os éves átlaghőmérsékletet kell számára bizto-
sítanunk, míg mélynyugalomban akár -30 ° C-os  hőmér-
sékletet is elvisel.  A cseresznye sok fényt és hőt igényel, de 
kevesebb csapadékkal is beéri (kb. 500 mm évente). A mély, 
megfelelően vízszabályzott, semleges vagy enyhén lúgos ta-
lajt kedveli a legjobban.  30 -60 fok északi földrajzi szélessé-
gen termeszthető a legsikeresebben, legfeljebb 1000 méteres 
tengerszint feletti  magasságon.

Az  Élelmezési és Mezőgazdasági  Világszervezet (FAO) 
adatai szerint, Törökország a világ vezető csresznyeterme-
lő országa az éves termésmennyiség mintegy 22% -ával. Őt  
Amerika követi a sorban a maga14% -kával, a harmadik he-
lyen pedig Irán áll 13% -kal. Európában a legnagyobb cse-
resznyetermelő Olaszország 9% -kal.  Szerbia a maga 2%-ká-
val a 16. helyen áll a világon, míg Európában a 11. az éves 
termésmennyiség  2,7% -ával.

Az Újvidéki Mezőgazdasági Kar Gyümölcsészeti, Sző-
lészeti, Kertészeti és Tájépítészeti szakának  és a Vajdasági 
Gyümölcstermesztők Szövetségének szakemberei úgy vélik, 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről -

Piaci kínálat más szemszögből

A CSERESZNYE

hogy a cseresznye ígéretes gyümölcs, de a cseresznyefák szá-
ma és a teljes termésmennyiség  tekintetében hazánkban lé-
nyegesen elmarad a meggytermeléstől.

Egészségügyi hatása
Minél nagyobb mennyiségben fogyasszunk cseresznyét, 

mert többféle gyógyhatással rendelkezik. Egy csészényi 
gyümölcs csupán 85 kalóriát  és szinte elenyésző mennyi-
ségű zsírt tartalmaz, ugyanakkor fehérjékben és szénhidrá-
tokban gazdag. Tartalmaz A-, C-, és kisebb mennyiségben 
B1-, B2-, B3- és B6-vitamint,  jelentős mennyiségben folsa-
vat, kálciumot, káliumot, vasat, magnéziumot és cinket.

A népi gyógyászat szerint gyógyítja a köszvényt és az 
ízületi gyulladást, és a szakértők azt állítják, hogy 20 szem 
cseresznye tízszer hatékonyabb, mint egy aszpirin tabletta. 
Michigani (USA) tudósok bebizonyították, hogy egyes fer-
tőzésekkel szemben rendkívül hatékony, valamint gazdag 
kincsestára az  antioxidánsoknak, így lassítja az öregedés fo-
lyamatát. A cseresznye segít a szívbetegségek kezelésében, és 
a rák ellen is hatékony. A benne levő  ellaginsavnak erőteljes 
antioxidáns hatása van, ezáltal megóvja a sejt DNS-ét, és en-
nek következtében csökkenti a rák kialakulásának esélyét.

Cseresznyét korlátlan mennyiségben fogyaszthatunk, 
mert nem irritálja a gyomrot.


