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A tizenkettedik Nemzetközi és Regionális Vásáron, amely 
május 31. és június 2. között került megrendezésre a szabad-
kai sportcsarnokban, 182 kiállító vett részt Szerbiából, Olasz-
országból, Szlovéniából, Magyarországról, Horvátországból, 
a Boszniai Szerb Köztársaságból és Montenegróból. 

A gazdasági szakemberek találkozójának központi témája 
idén a turizmus volt, a vásár partnervárosaként pedig bemu-
tatkozott a szlovéniai Bled, akinek ajánlásával Szabadka is 
tagja lett az Európai Tavak Hálózatának. 

Lezárult a közterületen levő árusítóhelyek bérbe adásával kapcsolatos nyilvános 
árverés.  

MÉG KILENC SZABAD ÁRUSÍTÓHELY VAN 
Június elején a piacokat üzemeltető Szabadkai Piacok Közvállalat megtartotta a nyilvános árverést, amelyen  bérbe 

adta az igazgatása alatt álló közterületen levő árusítóhelyeket idényjellegű  árusítás céljából.  A város területén levő 
helyi közösségekben kilenc szabad árusítóhely maradt. Azoknak, akik szeretnék bérbe venni őket, a Szabadkai Piacok 
KKV irodáján kell jelentkezniük. Ugyanez érvényes a külvárosi helyi közösségek területén levő árusítóhelyekre is.   

Az összes szóban forgó árusítóhelyen járműből vagy bódéból lehet árusítani. A bérleti díjakat a vállalat árjegyzéke 
határozza meg. 

Szabadkai Vásár 2018

7 ORSZÁG 182 KIÁLLÍTÓJA
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A tizenkettedik Nemzetközi és Regionális Vásár május 31. 
és június 2. között került megrendezésre a szabadkai sportcsar-
nokban. A kiállításon 182 kiállító vett részt Szerbiából, Olasz-
országból, Magyarországról, Szlovéniából, Horvátországból, a 
Boszniai Szerb Köztársaságból és Montenegróból. A gazdasági 
szakemberek találkozójának központi témája idén a turizmus 
volt, a vásár partnervárosaként pedig bemutatkozott a szlové-
niai Bled, akinek ajánlásával Szabadka is tagja lett az Európai 
Tavak Hálózatának. 

A rendezvényt ünnepélyes keretek között Bogdan Laban, 
Szabadka polgármestere nyitotta meg, aki kiemelte, hogy a Sza-
badkai Vásár alkalmat ad arra, hogy a gazdasági szakemberek 
találkozzanak és kacsolatokat létesítsenek egymással, ötleteket, 
információt, tapasztalatot és tudást cseréljenek. 

- A Szabadkai Vásár jelentősége abban mutatkozik meg, 
hogy bemutatja régiónk stratégiai céljait, amelyek összhangban 
vannak az ország gazdasági politikájával – emelte ki Bogdan 
Laban, Szabadka polgármestere. 

Külkereskedelmi többlet 

Bogdan Laban üdvözölte a megjelent kiállítókat, vendégeket 
és látogatókat, és kiemelte, hogy az elmúlt közel két évben a he-
lyi önkormányzat teljesítette mindazt, amit hivatalba lépésekor 
vállalt, ami bizonyítja, hogy a város vezetőségének munkáját 
nem az üres szavak, hanem a tettek jellemzik. 

- Szabadka 2016 óta 7–10 százalékos külkereskedelmi több-
lettel rendelkezik, ami először történik meg a múlt század nyolc-
vanas évei óta. A szabad zónában és a kisbajmoki gazdasági 
zónában, ahol jelenleg megközelítőleg 6.000 ember dolgozik, a 
foglalkoztatottak száma állandóan növekszik. Szabadkán idén 
április végén 5.990 munkanélküli személyt tartottak nyilván. A 
2015-ös év azonos időszakához viszonyítva, amikor 9.990 sze-
mélynek nem volt munkája, a munkanélküliek száma 4.000-
rel, azaz 40%-kal csökkent – mondta Bogdan Laban, Szabad-
ka polgármestere. - Szerbia, Vajdaság Autonóm Tartomány és 

Szabadka Város mindent megtesz azért, hogy Palics újra vonzó 
turisztikai célállomássá váljon, jelenleg is folyamatban vannak 
nagyobb beruházások, amelyek fokozzák a meglévő létesítmé-
nyek vonzerejét és funkcionalitását, már megkezdődött a tóparti 
sétányok és a nagy park rendezése,  így arra számítunk, hogy 
2018 végére a part ezen szakasza teljesen más képet mutat majd. 
A Nagyteraszon és a nyári színpadon tavaly óta további munká-
latok folynak azzal a szándékkal, hogy ez a két létesítmény alkal-
mas legyen értekezletek, hangversenyek és egyéb rendezvények 
megtartására. Az infrastruktúrába 2017-ben 118,5 millió dinárt 
fektettünk be. A már folyamatban levő beruházási projektekre 
előirányzott összeg idén 88 millió dinár lesz. Palics felvirágoz-
tatásában nagy szerep jut a magánszférának is, és a potenciális 
befektetőkkel jelen pillanatban is folyamatban vannak a tárgya-
lások egy új szálloda építéséről, amelyhez wellness központ is 
tartozna. Ezek a tartalmak jelenleg hiányoznak Palics idegen-
forgalmi kínálatából  – fogalmazott a polgármester. 

A megnyitó elején Slobodan Vojinović, a kiállítás társszer-
vezője, a szabadkai Regionális Gazdasági Kamara megbízott 
igazgatója is köszöntötte az egybegyűlteket.

– Újra megnyitottuk a régió gazdasági kapuit, hogy meg-
mutassuk Európának és az egész világnak, hogy mit sikerült 
elérnünk az elmúlt egy év során. A fejlődést mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a külfölddel folytatott áruforgalmunk átlép-
te a bűvös kétmilliárd dolláros határt éves szinten. A kamara 
területén a világ 106 országával tartunk fenn gazdasági kapcso-
latot. Sikerült az Európai Unió minden országával gazdasági 
kapcsolatot kialakítani, és külkereskedelmi többletet felmutat-
ni velük, ugyanakkor Oroszországgal is pozitív a mérlegünk. 

Elismerések, díjak

A vásár az elismerések és díjak kiosztásával zárult. A zsűri 
döntése értelmében a legszebb standnak járó első díjat a lesko-
vaci Trivulesk párlóüzem kapta, a második helyen pedig ebben 
a kategóriában  két kiállító cég osztozott: a trebinjei Turiszti-
kai Szervezet és a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Ház. A har-
madik helyen szintén két kiállító végzett: a Szabadkai Vállal-
kozók Általános Egyesülete és Topolya Község. 

A zsűri három különdíjat is odaítélt, a nyertesek pedig a 
Szerb Gazdasági Kamara, Eszék Város Turisztikai Szerveze-
te és Szabadka Város. Az elismeréseket és díjakat Ilinka Vu-
koja, a Szabadkai Piacok KKV igazgatónője és Karai László, 
az Észak-Bácskai Körzeti Gazdasági Kamara tanácsosa adta át 
a nyerteseknek. A díjazottak nevében Srđan Dinić, a leskovaci 
Trivulesk párlóüzem képviselője mondott köszönetet a vásár 
szervezőinek. A Szabadkai Vásárt a Szabadka Piacok Közmű-
vesítési Közvállalat szervezi Szabadka önkormányzatával, a 
Körzeti Gazdasági Kamarával és a Tartományi Gazdasági és 
Turisztikai Titkársággal karöltve. 

Bezárta kapuit a 12. Nemzetközi és Regionális Vásár 

A GAZDASÁG STRATÉGIAI CÉLJAINAK BEMUTATÁSA
A Szabadkai Vásár jelentősége abban mutatkozik meg, hogy bemutatja régiónk stratégiai céljait, amelyek összhangban 

vannak az ország gazdasági politikájával – emelte ki Bogdan Laban, Szabadka polgármestere a már hagyományossá vált 
kiállítás megnyitóján.
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Mióta léteznek piacok, az eladás és vásárlás mellett az emberek azért 
járnak oda, hogy találkozzanak és elbeszélgessenek másokkal. Így van 
ez ma is annak ellenére, hogy gyakorlatilag naponta történnek olyan 
társadalmi változások, amelyek lényegesen kihatnak a piacok helyze-
tére és működésére. A vásárlók számára továbbra is az a legfontosabb, 
hogy itt minőséges friss zöldséget, gyümölcsöt és más élelmiszereket 
vásároljanak a lehető legkedvezőbb áron, de ennél azért mégis egy kicsit 
többre számítanak. A piacon mindannyian az ismerős termelőktől vagy 
árusoktól szeretünk vásárolni, de eközben egy kicsit el is beszélgetünk, 
körbesétálunk, ismerősökkel találkozunk.  

Egyszóval, a vásárlóknak szükségük van a kellemes hangulatra, 
amelyben - a piaci kereskedelem sajátosságait figyelembe véve - a zsivaj 
és a gyakori a tolongás ellenére is átlátják, hogy itt létezik egy bizonyos 
rend, amely szavatolja a biztonságos vásárlást, a kifogástalan, minőséges 
élelmiszerek beszerzését. 

Napjainkban, amikor a termelői piacok árusainak állandóan ver-
senyezniük kell a bevásárlóközpontokkal a vásárlók kegyeiért,  rend-
kívül fontos, hogy odafigyeljenek mindenre, ami kihathat az értéke-
sítésre. Fontos, hogy a vásárláshoz kellemes hangulatot, tiszta kör-
nyezetet  biztosítsanak, kifüggesszék az árakat, áttekinhető módon 
rakják ki az árujukat a pultokon és más eladási felületeken, valamint 
gazdag, minőséges kínálattal és kedvező árakkal járjanak a vásárlók 
kedvében.

A fent elmondottak miatt nagyon fontos a piaci rendtartás szabálya-
inak betartása mind a Szabadkai Piacok KKV, mind pedig a piacokon 
kereskedő árusok és termelők számára. 

A Közlönynek ebben a számában mintegy emlékeztetőül közöljük a 
Piaci rendtartásról szóló határozat egyes rendelkezéseit, amelyek meg-
állapítják az egyes piacok helyét és elnevezését, rendeltetésüket az érté-
kesítésre kerülő áru fajtájától függően, a piacok nyitva tartását, az üzlet-
helyiségek és az árusítóhelyek megjelölését, a piaci szolgáltatásnyújtás 
módját, valamint a rend és a tisztaság fenntartását a piacok területén. 

Az árusok kötelezettségei, munkamódszere és viselkedése 

A piaci rendtartásról szóló szabályzat értelmében az árusok köte-
lesek: 
- szabályszerűen kifüggeszteni az árus nevét, az árusítóhely

nevét és telephelyét viselő táblát,
- az eladásra szánt termékeken feltüntetni az árakat, 
- biztosítani a termékek és szolgáltatásaik minőségét,
- az élelmiszerbiztonsági feltételeknek megfelelően tárolni 

árujukat, 
- tisztán tartani az árusítóhelyeket a piac nyitva tartásának idején, 
- a hulladékot, göngyöleget és egyéb szemetet az arra kijelölt 

kukákba dobni, 
- a munkaidő végeztével az asztalokról és a piac területéről eltá

volítani az árut, gondoskodni a bérelt asztalok és
berendezések épségéről. 

A fent elmondottak mellett az árusok az árusítóhelyen kötelesek a 
higiéniai előírásoknak megfelelő öltözéket viselni. 

Ami az árusok munkamódszereit és viselkedését illeti, a határozat 
értelmében tilos más bérlőket akadályozni a munkájukban, más árusok 

kárára önkényesen a béreltnél nagyobb árusítóhelyet elfoglalni,  és vi-
selkedésükkel akadályozni a hivatalos személyeket feladatuk tejesítésé-
ben. A piacon tilos a rendbontás, verekedés, más árusok, a vásárlók és az 
üzemeltető személyzet sértegetése. A tilalom megszegése esetén a piacot 
üzemeletető vállalat felmondhatja a bérleti szerződést. 

Higiénia és a berendezések karbantartása 

A piac nyitva tartásának leteltével az árusok kötelesek elhagyni az 
árusítóhelyeket és eltakarítani a megmaradt árut. A piac zárása után 
a pultokon és a piac területén maradt árut, amely akadályozza a taka-
rítást, a Szabadkai Piacok KKV takarító személyzete eltávolítja és úgy 
tekinti, hogy gazdátlan, ezért a többi hulladékkal együtt elszállítja a sze-
métlerakóba. 

Tilos a piacok területén:
- szemetelni, a hulladékot a konténerek vagy szemetes kosarak mellé do-

bálni, a piacot bármilyen módon beszennyezni (az árusítóhely mellett 
gyümölcsöt vagy zöldséget hámozni, tüzet gyújtani, főzni, folyadékot 
kiönteni, stb.);

- kutyával vagy más állattal bemenni;
- vágóállatot vagy baromfit vágni; 
- a piac közlekedési útjait áruval, göngyöleggel szűkíteni, a közlekedést 

és a vásárlást bármilyen módon akadályozni;
- árusítóhelyeket illetéktelenül elhelyezni vagy áthelyezni; 
- a piacra kerékpárral behajtani, illetve kerékpárt vagy motorkerékpárt 

tolni a piac területén.
A piaci rendtartásról szóló határozat értelmében az a természetes 

vagy jogi személy, aki kárt okoz a piacon használt berendezésekben, 
alapeszközökben és szerszámokban, köteles a Szabadkai piacok KKV-
nak megtéríteni az okozott kárt.  

Piaci kereskedelem

TARTSUK BE A PIACI RENDTARTÁS SZABÁLYAIT!
Napjainkban, amikor a termelői piacok árusainak állandóan versenyezniük kell a bevásárlóközpontokkal a vásárlók kegyeiért,  

rendkívül fontos, hogy odafigyeljenek mindenre, ami kihathat az értékesítésre. Fontos, hogy a vásárláshoz kellemes hangulatot, tisz-
ta környezetet  biztosítsanak, kifüggesszék az árakat, áttekinhető módón rakják ki árujukat a pultokon és más eladási felületeken, 
valamint gazdag, minőséges kínálattal és kedvező árakkal járjanak a vásárlók kedvében.

IN MEMORIAM
Mély fájdalommal értesítjük a Közlöny 

olvasóit, hogy 

Rozsnyik Lajos 
(1951 – 2018)

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

Nyugodjék békében!
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Amit nem tudtál a gyümölcsökről -

Piaci kínálat más szemszögből

AZ ŐSZIBARACK
Az őszibarack, amelynek őshazája Kína,  Marco Polo fel-

fedező jóvoltából került Európába, amely ma vezető helyen 
áll ennek a gyümölcsnek a termesztésében.

Az őszibarack vagy őszibarackfa (Prunus persica) a 
rózsafélék (Rosaceae) családjába és a Prunus nemzetségbe 
tartozó gyümölcsfa. Világszerte az egyik legnépszerűbb 
gyümölcsfajta, amely a mérsékelt, kontinentális klímájú vi-
dékeken hozza a leggazdagabb termést. Európában, Észak-  
és Dél-Amerikában, Ausztráliában, Afrikában és Ázsiában 
termelnek belőle a legtöbbet. Ma a világon mintegy 2500 
fajtája ismert. Elsősorban frissen fogyasztjuk, mert ízletes és 
lédús, de készül belőle kompót, gyümölcslé és dzsem is. Az 
aszalt őszibarack iránt kimondottan nagy a kereslet, kedve-
ző egészségügyi hatása miatt a népi gyógyászatban is széles 
körben alkalmazzák.  

Eredete

Az őszibarack a világhírű felfedező és világutazó, Mar-
co Polo jóvoltából került Európába, aki Kínában bukkant rá 
erre a nemes gyümölcsre, majd Perzsián és Görögországon 
át hozta Európa meleg, szőlőtermő vidékeire. Idővel innen 
indult hódító útjára, így ma a meleg éghajlatú övezetekben 
világszerte termesztik. 

Termelés

Európa a vezető őszibarack termelő, a sorban 
Észak-Amerika (Kalifornia) és Ázsia követi. Európában 
Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban és 
Franciaországban terem belőle a legtöbb. A gyümölcsfák 
számát tekintve az őszibarack Szerbiában az ötödik helyen 
áll a szilva, az alma, a körte és a meggy mögött. A gyümölcs-
termesztő szakértők egyetértenek abban, hogy Szerbiában 
igen kedvezőek a feltételek a baracktermesztéshez, különö-
sen Smederevo, Grocka, Fehértemplom, Mitrovica, Újvidék, 
Szabadka, Niš, Leskovac, Čačak és Prizren környékén. 

Egészségügyi hatása 

Az őszibarack 7 g fehérjét, 90 g szénhidrátot, 6 g szerves 
sót és 10 g rostanyagot tartalmaz kilogrammonként. Nagy 
része, 85-90%-a víz. Ettől oltja úgy a szomjat. Lédússágá-
nak és a kedvező cukor-, valamint gyümölcssav-arányának 
köszönhetően a többi gyümölcshöz képest egyszerre jóval 
nagyobb mennyiség fogyasztható az őszibarackból.

Az őszibarack frissít, üdít, jó kedvre derít. Ezt részben 
niacin-tartalmának köszönheti; csökkenti a vérnyomást, jót 
tesz a szívnek és az érrendszernek. Viszonylag sok C-vita-
min van benne. B-vitamin- és biotin-tartalmuknál fogva 
főként a sárga húsú fajták kiváló haj- és bőrszépítők. Sárga 
antioxidáns xantofill színanyagaik rákellenes hatásúak. A 
kevésbé leveses barack is hasznos, mert rengeteg rostjával és 
pektinjével az emésztést segíti. A pektin egyébként a kolesz-
terinszintet is egészséges irányba tolja el.

A benne lévő kálium és nátrium 7:1 arányban van je-
len, ami ideálisnak tekinthető a szívpanaszok enyhítésére. 
Fogyasztása a cukorbetegek és az őszibarackra allergiások 
számára nem javasolt.  

A gyümölcs magjából hidegen sajtolt olajat egyre széle-
sebb körben ismerik és alkalmazzák, mind külsőleg, mind 
pedig belsőleg. Szájon át fogyasztva kitűnő székrekedés El-
len, és csökkenti a koleszterin szintet, míg külsőleg kitűnő 
eredményeket értek el vele az ekcémák kezelésében és a bőr 
szépségének megőrzésében. Ásványianyag- és vitamintar-
talma miatt elsősorban az érzékeny, érett bőr masszírozá-
sára ajánlják.


