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Május 31. és június 2. között tizenkettedik alkalommal 
kerül megrendezésre a szabadkai sportcsarnokban a Sza-
badkai Nemzetközi és Regionális Vásár. A hagyományos 
gazdasági témájú rendezvényre Olaszországból, Magya-
rországról, Szlovéniából, Horvátországból, Montenegróból, 
a Boszniai Szerb Köztársaságból és hazánkból érkeznek 
kiállítók, legtöbbjük azzal a céllal, hogy bemutassa hazája 
idegenforgalmi potenciálját. A Szerb Gazdasági Kamara, 
amely 70 kiállítóval vesz részt az idei vásáron, egyesíti Szer-
bia csaknem összes régiójának gazdasági kínálatát.  

A sportcsarnok a tavalyi vásár óta klímaberendezéssel 
gazdagodott, így a szervezők idén az ide látogató közönség 
és a kiállítók számára is kedvezőbb feltételeket biztosítottak.  

A belépés idén is díjtalan az érdeklődőknek. 

Bővebben a 2. oldalon

Gyümölcs, zöldség és dinnye árusítása 
közterületen 

NYILVÁNOS ÁRVERÉS 
JÚNIUS 8-ÁN

A Szabadkai Piacok KKV a városi helyi közösségek 
területén 28 lokáción 43, míg a peremvárosi helyi 
közösségek területén 5 lokáción 14 árusítóhelyet ad 
bérbe nyilvános árverés útján, amelyre  június 8-án 
(pénteken) kerül sor 10 órai kezdettel. 

Az összes szóban forgó lokáción járműből vagy 
bódéból lehet árusítani. 

A bérleti díjakat a vállalat árjegyzéke határozza 
meg. Amennyiben egy közterületen levő árusítóhelyet 
több személy szeretne bérbe venni, az árusítóhely 
nyilvános árverés útján kerül bérbe adásra. 

A nyilvános árverésen azok a személyek vehetnek 
részt, aki szerepelnek a Cégnyilvántartási Ügynökség 
nyilvántartásában, illetve akik bizonylattal igazolják, 
hogy aktív mezőgazdasági termelőkként szerepelnek 
a mezőgazdasági birtokok jegyzékében. 

Bővebben a 3. oldalon

Tizenkettedik Szabadkai Nemzetközi és 
Regionális Vásár  

HÉT ORSZÁG GAZDASÁGI 
SZAKEMBEREI SZABADKÁN
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A Tizenkettedik Nemzetközi és Regionális Vásár május 
31. és június 2. között kerül megrendezésre. A rendezvény fő 
témája idén is a turizmus, a hét országból ide érkező kiállítók-
nak és a vásár közönségének pedig első ízben lesz alkalmuk 
arra, hogy élvezzék a klimatizált belső teret a sportcsarnok-
ban. A látogatók részére a belépés díjtalan, a résztvevők pedig 
nyereményjátékot is szerveznek, amelyen értékes díjak kerül-
nek kisorsolásra. 

Bled Község a vásár partnere 
Szabadka május 31. és június 2. között tizenkettedik alka-

lommal lesz a házigazdája a gazdasági vásárnak, amelyen idén 
Olaszország, Szlovénia, Magyarország, Horvátország, Mont-
enegró, a Boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia gazdasági 
szférájának képviselői vesznek részt.  Hét ország gazdasági 
szakemberei mutatkoznak be a sportcsarnokban 1800 négy-
zetméter kiállítási területen. 

- A turizmus Szabadka fejlesztésének egyik stratégiai vá-
lasztása, így kézenfekvő, hogy ez a  gazdasági ágazat lesz idén 
is a Szabadkai Vásár fő témája – nyilatkozta Srđan Samar-
džić, a városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzet-
közi együttműködéssel megbízott tagja. – Nagy örömünkre 
szolgál, hogy idén a vásár partnere Bled község, illetve a ble-
di idegenforgalmi szövetség, amely Európa ezen részében az 
egyik legjobb példája a turizmus sikeres fejlődésének. 

A Tizenkettedik Nemzetközi és Regionális Vásár idején 
egy sor kísérő rendezvényre, szakmai tanácskozásra, temati-
kus értekezletre és prezentációra is sor kerül. A szervezők a 
gazdag művelődési program mellett városi sétát is szerveztek 
a vendégek számára. 

Klimatizált sportcsarnok
A Szabadkai Vásárt a Szabadkai Piacok Kommunális Köz-

vállalat szervezi a helyi önkormányzattal, a Körzeti Gazdasági 
Kamarával és a Tartományi Gazdasági és Turisztikai Titkár-
sággal  karöltve. 

– A sportcsarnok, amely mintegy 1800 négyzetméteren 
fekszik, teljesen megtelt – mondja Ilinka Vukoja, a rendez-
vényt szervező Szabadkai Piacok KKV igazgatója.  – Az objek-

tum klimatizált, ami nagy előrelépést jelent a korábbi évekhez 
képest, és a kiállítók számára sokat jelent, hogy kellemesebb 
környezetben töltik ezt a néhány napot. A szervezést illetően 
a korábbi években is dícséretet kaptunk, de mind a kiállítók, 
mind pedig a látogatók szerint túl meleg volt a sportcsar-
nokban. Idén a nagyobb kényelem miatt több látogatóra is 
számítunk. A klíma mellett  értékes nyeremények is várják a 
közönséget. Az egyik kiállító cég minden látogatónak vaucse-
reket kínál, amelyek segítségével három hónapon át ingyenes 
segítségben részesülhetnek, ha útra kelnek. 

Közel 70 kiállító 11 körzeti gazdasági kamarából 
A Szerb Gazdasági Kamara az idei vásáron összesítve mu-

tatja be Szerbia csaknem minden régiójának gazdasági kíná-
latát.

– Vendégünk lesznek Banja Luka, Eszék és Csongrád 
gazdasági kamaráinak képviselői, mellettük pedig 11 szerbi-

ai gazdasági kamara is képviselteti magát. Büszkék vagyunk 
rá, hogy csaknem 70 kiállító jelentkezett, akik nem csupán 
termékeiket mutatják be, hanem szolgáltatásaikat is, illetve 
vidékük turisztikai kínálatát  – nyilatkozta  Karai László, az 
Észak Bácskai Körzet Gazdasági Kamarájának tanácsosa. – 
Rendkívül elégedettek vagyunk a gazdasági szakemberek ré-
széről megnyilvánuló érdeklődéssel, és hiszem, hogy többen 
állítanak ki, mint eddig bármikor. Ez  tény is bizonyítja, hogy 
a Szabadkai Vásárnak van létjogosultsága, és kedvezően hat 
városunk gazdaságának fejlődésére is.

Május 31-én a Szabadkai Vásáron a Szerb Gazdasági Ka-
mara vendége lesz Damir Davidović,  Montenegró Turizmus-
sal és Fenntartható Fejlesztéssel foglalkozó minisztériumának 
államtitkára, június 1-jén pedig Szabadkára érkezik Goran 
Trivan, hazánk környezetvédelemért felelős minisztere. 

A vásár ünnepi megnyitójára május 31-én, csütörtökön 11 
órakor kerül sor  sportcsarnokban. 

Csütörtökön és pénteken (május 31-én és június 1-jén) a 
vásár 10-től 19 óráig várja a látogatókat, június 2-án, szomba-
ton pedig 10-től 14 óráig tart nyitva. 

Május 31-étől június 2-áig a sportcsarnokban

MEGRENDEZIK A TIZENKETTEDIK SZABADKAI VÁSÁRT 
Az Olaszországból, Szlovéniából, Magyarországról, Horvátországból, Montenegróból és Szerbiából érkezett kiállítók be-

töltötték az 1.800 négyzetméteres belső kiállítási területet a sportcsarnokban. – A Szabadkai Vásárt első alkalommal rendezik 
klimával ellátott objektumban. – A belépés idén is díjtalan 
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A szabadkai piacok történetéből 

KÖSZÖRŰS MŰHELY A PIACON 
A hetvenes években a Gubec Máté utcai zöldségpiacon a 

szabadkaiak a zöldség- és gyümölcsvásárlás mellett késeiket, 
ollóikat, asztalos és kerti szerszámaikat is megélesíttethették. 
A köszörűs, ahogy az a korabeli képen is látszik, egyszerű 
mozgóboltban dolgozott, amely közvetlenül a pult mellett 
volt elhelyezve. Nem lévén motorja, maga hajtotta a köszö-
rűkövet, a minőséget pedig tudása és tapasztalata szavatolta.

Gyümölcs, zöldség és dinnye árusítása közterületen 

NYILVÁNOS ÁRVERÉS 
JÚNIUS 8-ÁN

A Szabadkai Piacok KKV május végén meghirdette, hogy 
nyilvános árverés útján adja bérbe az igazgatása alatt álló,  köz-
területen levő árusítóhelyeket idényjellegű  árusítás céljából.  

Az árverést június 8-án, péteken tartják meg 10 órai kez-
dettel.  

A vállalat a városi tanács 2017. 11. 22-én III.-352-125612017 
számmal meghozott végzése alapján hirdette meg az árverést 
összhangban az egyéb objektumok, berendezések és felszere-
lések kihelyezéséről szóló 27-3/2014 i 299-231/7-es számmal 
iktatott tervvel. 

A hirdetésben 28 olyan lokáció szerepel, amelyek a városi 
helyi közösségek területén helyezkednek el, és amelyeken az 
érdekelt mezőgazdászok és vállalkozók 43 árusítóhelyet ve-
hetnek bérbe, míg a peremvárosi helyi közösségek területén 5 
lokáción 14 árusítóhely várja a bérlőket. 

Az összes szóban forgó lokáción járműből vagy bódéból 
lehet árusítani. 

A bérleti díjakat a vállalat árjegyzéke határozza meg. 
Amennyiben egy közterületen levő árusítóhelyet több személy 
szeretne bérbe venni, az árusítóhely nyilvános árverés útján 
kerül bérbe adásra. 

A nyilvános árverésen azok a személyek vehetnek részt, 
akik szerepelnek a Cégnyilvántartási Ügynökség  nyilvántar-
tásában, illetve akik bizonylattal igazolják, hogy aktív mező-
gazdasági termelőként szerepelnek a mezőgazdasági birtokok 
nyilvántartásában. 

Azoknak, akik részt kívánnak venni az árverésen, az aláb-
bi dokumentumokat kell mellékelniük: 

1. A Cégnyilvántartási Ügynökség  által kiadott cégkivo-
natot vagy kivonatot a mezőgazdasági birtokok nyilvántartá-
sából,  amely bizonyítja az aktív mezőgazdasági termelő stá-
tuszt; 

2. az árusításra használt jármű leolvasott forgalmi enge-
délyét; 

3. személyi igazolványt, vagy az árverésen való részvétel-
ben akadályozott személy által aláírt meghatalmazást.

Az érdekeltek június 1-jéig kaphatnak részletesebb tájékoz-
tatást a vállalat irodáján munkanapon 8-tól 11 óráig. A fent 
említett lokációkat az árverés előtt a Szabadkai Piacok Közvál-
lalat meghatalmazott munkatársának kíséretében lehet meg-
tekinteni. 

Kapcsolattartó személyek (egyéb részletek kapcsán):  Jo-
sipa Vojnić Tunić, a jogi és káderosztály vezetője; Petar 
Kuntić, a műszaki részleg koordinátora; Dajana Lazić, A 
Szabadkai Piacok KKV pénztárosa.

Elérhetőségek: telefonon a 024 555- 013-as számon, a hir-
detés teljes szövege pedig a Szabadkai Piacok KKV hivatalos 
honlapján olvasható a http://www.supijace.co.rs/oglasi.html. 
linken.

A Szerbiai Piacok Egyesülete megünnepelte sikeres 
munkájának 15. évfordulóját 

A KÖZGYŰLÉS ÜNNEPI ÜLÉSE 
ZELENI VENACON 

A Szerbiai Piacok Egyesületének közgyűlése 2018. április 
27-én tartotta meg huszadik, ünnepi ülését a belgrádi Zeleni 
venac piacon. Az ülésre annak alkalmából került sor, hogy 
az egyesület tizenöt éves sikeres munkáját ünnepli, emel-
lett pedig idén száz éve annak, hogy a szerbiai zöldségáru-
sok megtartották első közgyűlésüket, amelynek helyszíne 
szintén a fent említett piac volt. Az összejövetel házigazdája 
a belgrádi Gradske pijace Kommunális Közvállalat volt, az 
ünnepi ülés után pedig megtartották a 13. Belgrádi Éjszakai 
Piac elnevezésű rendezvényt, amelyet a közvállalat promó-
ciós tevékenységének részeként szervez.  A Szerbiai Piacok 
Egyesülete közgyűlésének ünnepi ülésén elhangzott, hogy 
a Szerbiában bejegyzett 410 piacon naponta közel 80.000 
mezőgazdasági termelő és vállalkozó kínálja termékeit köz-
vetlenül a fogyasztóknak. A résztvevők kiemelték, hogy a 
Szerbiai Piacok Egyesületének fő projektje a 2018-as évben a 
termékeiket a piacokon értékesítő mezőgazdasági termelők 
tanusítása lesz.
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A sárgabarack éves termelése mintegy 3 millió 200 ezer 
tonnára rúg, a világ vezető sárgabarack termelői pedig Tö-
rökország, Irán, Üzbegisztán, Olaszország, Algéria, stb. 

A sárgabarack (latin neve Prunus armeniaca) Kína 
ésszakelleti vidékeiről származik, de mára már az egész 
világon  elterjedt. A szilvával, mandulával, őszibarackkal, 
meggyel és cseresznyével  együtt a Prunus nemzetségbe, a 
rózsafélék családjába tartozik. A sárgabarack fa 3-4 év eltel-
tével hoz termést, amely június és július folyamán érik be. 

A friss termést elsősorban asztali gyümölcsként fo-
gyasztjuk, de gyakran kerül feldogozásra is: gyümölcslé, 
dzsem, lekvár, kompót készül belőle. A termés lényeges ré-
szét aszalással tartósítják, vagy kiváló minőségű pálinkát 
főznek belőle. 

Eredete
A sárgabarack őshazája Kína, ahol már ötezer évvel ez-

előtt is termesztették. Közép-Ázsiában csak mintegy kétezer 
éve ismerik, a világ többi részébe is innen terjedt át. A sár-
gabarack termesztésének története hazánkban a szláv tör-
zsek letelepedéséhez kötődik a Balkán-félszigeten a VI. és 
VII. század folyamán. Akkor került erre a területre, amikor 
a törökök megszállták a Balkánt a XIV. században, és ott 
meghonosították a barack egyes fajtáit. Vidékünkön az első 
írott emlékek, amelyek említést tesznek a sárgabarackról,  a 
XVII. századból származnak az ismert török világutazó, Ev-
lia Cselebi tollából. 

Az egykori Jugoszlávia területén a sárgabarack külön-
féle neveken ismert. Az egyik legelterjedtebb elnevezése a 
marelica, de még sok más néven is ismert. Macedóniában 
gyakran nevezik zerdelijának és zerzelijának. Mindkét el-
nevezés török eredetű, és a keserű magvú apró termésű, édes 
sárgabarack fajta neve. Dalmáciában a sárgabarckot natip-
jerkának és natupijerkának nevezik, Szerbia egyes vidékein 
pedig a magról vetett fajtája šeftelija néven vált közismertté  
(a török şeftali kajszibarack elnevezés alapján).

Termelés
A sárgabarack rövid  biológiai nyugalmi állapotú gyü-

mölcsfajta, ezért a téli és tavaszi hőmérséklet ingadozás 
komoly kárt tehet benne, és veszélyeztetheti termelését.  A 
világ legnagyobb sárgabarack termelői ezért azok az orszá-
gok, amelyek kimondottan kontinentális vagy mediterrán 
klímával rendelkeznek, ahol nagyon ritkák az erősebb téli 
vagy tavaszi fagyok. A termesztett éves mennyiség tekinte-
tében a gyümölcsök között a sárgabarack a 13. helyen áll a 
világon. A sárgabarack éves termelése mintegy 3 millió 200 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről -

Piaci kínálat más szemszögből

SÁRGABARACK

ezer tonnára rúg, a világ vezető sárgabarack termelői pedig 
Törökország, Irán, Üzbegisztán, Olaszország, Algéria, stb. 

Egészség
A friss sárgabarack rendkívül gazdag A- C- és B-vita-

minban és különféle ásványi anyagokban. Táplálékkiegészí-
tőként javasolják a fogyni vágyóknak, segít felvenni a harcot 
a gyulladásos megbetegedésekkel, óvja a szivet, segíti a sé-
rült szövetek regenerálódását, csökkenti a kolszterin szintet, 
és erősíti a csontozatot és a fogakat. A sárgabarack frissen 
facsart levét elsősorban  azoknak javasolják, akik vérsze-
génységben szenvednek. Láz, bőrproblémák esetén is haté-
kony, mert enyhíti a börirritációt és a gyulladásos tüneteket. 
Az emésztésre is jótékonyan hat, székrekedés ellen kimon-
dottan hatékony, de enyhíti a fülfájást, az influenza tüneteit, 
sőt még a rákmegelőzésben is hatékony.  Erős antioxidáns 
hatásának köszönhetően semlegesíti a szabadgyökök ká-
ros hatását, jótékonyan hat a szív és érrendszeri betegségek 
megelőzésében. 

A sárgabarack magja az egyik legjobb B 17-vitamin for-
rás. Egészségügyi alkalmazásáról és hatásáról évek óta he-
ves vita folyik, ugyanis annak ellenére, hogy egész sor tanul-
mány bizonyítja, hogy a B17-vitamin segítheti az immun-
rendszert a rosszindulatú daganatok elleni harcban, közis-
mert tény, hogy a barackmag nyomokban cianidot is tar-
talmaz, amely nagyobb mennyiségben mérgezést okozhat.  
Ezért rendkívül elővigyázatosan kell fogyasztanunk: napi 
két-három barackmag biztonságos, de az annál nagyobb 
mennyiség veszélyes lehet az illető testsúlyától függően. 


