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Befejeződött a vasutastelepi piac felújítása 

ELKÉSZÜLT A VÉDŐTETŐ 
Elkészült a Vasutastelep helyi közösség területén levő piac védőtetője. 

Ez volt a legkomolyabb a tervezett felújítási munkálatok sorában. 
Folyamatban van a műszaki átvétel-átadás, így nemsokára teljesen 
lezárul ennek a kis piacnak a felújítása. 

A védőtető mellett a piac 8 új pulttal gazdagodott, amelyeken az 
árusok gyümölcsöt, zöldséget és vegyesárut árusítanak, de elhelyeztek 
két hűtőpultot is a tejtermékek és a friss baromfihús számára,valamint 
egy kontrollmérleget. 

A teljes befektetés közel 3,5 millió dinár értékű, a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalat pedig saját eszközeiből biztosította ezt az összeget. 

Bezárta kapuit a nyolcadik Winterfest

AZ ÜNNEPI BEVÁSÁRLÁS BÁJA 

Január közepén bezárta kapuit a karácsonyi vásár, amelyet 
már nyolcadik alkalommal szervezett meg a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalat a helyi önkormányzat támogatásával. 
A nyolcadik Winterfest, amelyen mintegy hetven pulton ki-
lencven kiállító kínálta fel termékeit a vásárlóknak, hivatalosan 
2018. december 5-én nyitotta meg kapuit és 2019. január 13-áig 
tartott nyitva. 

Lehet, hogy egyesek véleménye szerint ez az időszak túl hosszú, 
mert a nagyközönség érdeklődése Szilveszter után észrevehetően 
csökken, mégis kevesen tagadják, hogy a rendezvény lezárulása után  
legalább néhány napig nagyon üresnek találták a város központját. 

Ez is bizonyítja, hogy a vásár belopta magát a szívünkbe, és 
nehezen tudnánk nélküle elképzelni a karácsonyi és újévi ünne-
peket városunkban. A nagy számú helyi lakos mellett az ünnepi 
bevásárlás bája egyre több Szabadkára látogató turistát és vendéget 
is rabul ejt, így kétségkívül gazdagítja a régió turisztikai kínálatát is.  

A rekord számú résztvevő a szervezőket is újabb kihívásokkal 
szembesítette, amit az árusításra kijelölt terület bővítésével sikerült 
megoldaniuk, így ezúttal a fabódék a Szentháromság emlékmű 
körüli kis teret is benépesítették. 

A nyüzsgő kis korzó mellett a város az ünnepek idejére még 
egy bevásárló utcával gazdagodott , a vásárlókat pedig bővebb 
választék és gazdagabb kínálat várta.
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A piacok fennállásuk kezdete óta hidat képeztek a falvak és 
városok, a vidéki és a városi életforma között. Lehet, hogy ez nap-
jainkban, az ipari tömegtermelésnek, a kis mezőgzadasági birto-
kok egyesülésének és a kereskedelem egy új formájának, a bevá-
sárlóközpontoknak a gyors fejlődése idején kevésbé nyilvánvaló, 
de továbbra is ez a szerep a termelői piacok egyik legfontosabb 
potenciálja. Manapság is kizárólag a piacokon kapni olyan zöld-
séget vagy gyümölcsöt, amelyet a kistermelő aznap reggel szedett 
azzal a céllal, hogy délben már a vásárlók asztalára kerüljön. Csak 
a termelői piacokon tud a termelő személyesen találkozni a vásár-
lókkal, és elbeszélgetni velük az áru minőségéről, frissességéről és 
áráról. A szervezett kereskedelem egyéb formái esetében mindezt 
csak a közvetítővel tudjuk megtárgyalni.  

Mindemellett ki kell hangsúlyoznunk, hogy manapság nem 
szokatlan, hogy a hagyományos értelemben vett kereskedők áru-
sítanak a piacokon friss gyümölcsöt, zöldséget és más élelmisze-
reket. Ez a jelenség a megváltozott életforma egyik következmé-
nye, mert a XXI. században a gazdáknak nincs elegendő idejük 
arra, hogy egyedül vagy a családtagjaikkal együtt megtermeljék, 
és emellett napi szinten árusítsák is termékeiket a piacon. Mivel 
azonban a kereskedők javarészt azokból a falvakból szerzik be az 
árut, amelyek annak a városnak a közelében vannak, ahol árusí-
tanak (kivéve a déli gyümölcsöt, illetve azokat a termékeket, ame-
lyeket idényen kívül dobnak piacra), nekik is majdnem ugyan-
annyi lehetőségük van rá, hogy hangsúlyozzák a helyi termékek 
származását, frissességét és minőségét. Hogyan lehet ebből előnyt 
kovácsolni manapság, amikor egyre több vásárló érdeklődik 
azoknak az élemiszereknek a származási helye, termesztésének/
tenyésztésének vagy elkészítésének módja, frissessége és minősége 
iránt, amelyeket naponta vásárolnak? 

A válasz egyáltalán nem egyszerű, de nyilvánvaló, hogy a pi-
acra dobott áru tekintetében kulcsfontosságú a tanúsítás, a már-
kanév és szabványoknak megfelelő címkézés. A gyakorlat igazolja, 
hogy a pultokon mindig azok a termékek a kelendőbbek, amelyek 
amellett, hogy kedvező az áruk, különféle módon jelölve vannak. 
Például azok, amelyeknek a címkéjén az áll, hogy “hazai”, “vegy-
szermentes”, vagy az, hogy “futaki káposzta”, “zlatibori kajmak”, 
“horgosi paprika”, stb. 

Egyszóval a termelők és a piaci árusok már évszázadok óta 
jól tudják, hogyan kell kínálatukat még vonzóbbá és a vásárlók 
számára még csábítóbbá tenni, de a kor, amelyben élünk, újabb 
kihívások elé állítja őket. 

Ugyanis mindamellett, hogy kevés ilyen irányú kutatás fo-
lyik, azok eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy a termelői 
piacokon manapság többnyire az idősebbek vásárolnak (átlagban 
véve az 50 év felettiek), így egyértelmű, hogy a piaci tevékenység 
fennmaradásához elengedhetetlenül szükség van a fiatalabb vá-
sárlók megnyerésére. Az ifjabb korosztályba tartozó aktuális és 
potenciális vásárlók a piacon leggyakrabban az értékesebb élelmi-
szereket kereseik, amelyeket különféleképpen lehet osztályozni az 

ellenőrzött, hagyományos módon előállított termékektől kezdve 
az úgynevezett hazain át a tanúsított organikus termékekig. Ettől 
nem szabad megijednünk,  mert szinte minden tanúsított termék, 
amely az eredetiségét igazoló földrajzi árujelzővel van ellátva, elő-
ször hazánk valamelyik termelői piacán kerül a vásárlók elé. Ilyen 
például a lemesi csípős kolbász (kulen), amely militicsen készül, és 
már néhány éve kapható a szabadkai Tejpiacon. 

Ez okból kell a termelőknek és árusoknak különös figyelmet 
fordítaniuk a fiatalabb vásárlókra, akik már hozzászoktak ahhoz, 
hogy bevásárlóközpontokban vásároljanak, és alkalmazkodniuk 
az ő igényeikhez és követelményeikhez. Ők még csak ezután talál-
ják meg a „saját” termelőiket és árusaikat a piacon, és ismerik fel a 
nekik felkínált termékek minőségét. A címke, amelyen szerepel a 
gazdaság neve, amely megtermelte, tegyük fel a burgonyát, legyen 
akár a zsákon, amelyből kimérik, fontos ezeknek a vásárlóknak, 
különösen ha az előállítás helye mellett szerepel néhány adat a 
burgonya fajtájára vagy mondjuk a vegyszerhasználatra vonatko-
zólag. 

Természetesen ez csak a kezdet. Az ambíciózusabb és odaa-
dással dolgozó termelők és árusok először az eladóhelyet, idővel 
pedig a saját termékeiket is márkajellel látják el. Sőt, tovább lép-
nek, és a közösségi hálózatokon is hirdetnek, termékbemutatókat 
és termékkóstolást rendeznek.  Ez az, amit megkövetel tőlük a kor, 
amelyben élünk. 

Amin pedig nem kell változtatnunk, mert a termelői piacok 
egyik legfontosabb jellemzője, hogy a termelők és árusok becsü-
letesek és őszinték legyenek vásárlóikhoz, és a régóban kapható 
termékek minőségét helyezzék előtérbe. 

Ez az állandó tényező, amely szavatolja a termelői piacok 
jövőjét! 

A hagyományok és a piac között 

A PAICOK IGAZODNAK A XXI. SZÁZADI KÖVETELMÉNYEKHEZ!
A termelők és a piaci árusok már évszázadok óta jól tudják, hogyan kell kínálatukat még vonzóbbá és a vásárlók számára még 

csábítóbbá tenni, de a kor, amelyben élünk, újabb kihívások elé állítja őket. – Különös figyelmet kell fordítanunk a fiatalabb vásárlókra, 
akik csak ezután találják majd meg „saját“ termelőjüket vagy árusukat a termelői piacokon, és ismerik fel az általuk kínált minőséget. 

Nemesmiliticsi Lemeši csípős kolbász (kulen)
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FÖLDRAJZI JELZÉSSEL ELLÁTOTT 
TERMÉKEK SZERBIA PIACAIN 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Intézete hazánkban 
mintegy 69 földrajzi jelzéssel ellátott terméket tart 
nyilván, amelyek között a hazaiak mellett szerepel 
néhány horvátországi, csehországi és montenegrói 
is. A földrajzi árujelző a termék két jellemzőjét óvja 
– a nevét és földrajzi származását. 

Érdekes megemlíteni, hogy a Szerbiában elsőként 
levédett termék két horvátországi bor volt, a Dingač 
és a Postup, amelyek még 1986-ban kerültek bejegy-
zésre. Mintegy tíz évvel később a jegyzékbe beke-
rült az užicei szárított, füstölt marha és sertés sonka 
(pršuta) és szalonna, majd a szerémségi hústermékek 
– a csípős kolbász (kulen), házi kolbász és szalámi.   

A bejegyzett, földrajzi jelzéssel  ellátott termékek 
között szerepel a požareváci kolbász, a Rtanj-hegyi 
teakeveréke, a Krivi vir-i kemény sajt, a Homol-
je-hegység vidékéről származó birka-, kecske- és 
tehéntúró, a borok közül a verseci Bánáti rizling és 
a Jagodinska ružica, a verseci Šampion sör, további 
négy Budejovicéban főzött Budweiser cseh sör,  há-
rom Kosovovina néven ismert koszovói szőlőpárlat, 
a kladovói kaviár, a Vrnjci ásványvíz, az apatini Je-
len sör, a bujanováci Aqua heba ásványvíz, valamint 
hat montenegrói bor, a Krstač, a Vranac, a Sauvig-
non, a Cabernet, a Merlot és a Chardonnay. Föld-
rajzi jelzést viselnek továbbá a piroti szőnyegek, a 
njeguši szárított, füstölt sonka, az Užice közelében 
levő Sirogojno faluból származó kézi kötésű kardi-
gánok, a Duboka ásávnyvíz (Bambi, Požarevac), a 

Becse közeli Gyöngyszigetről származó Krokan bor, 
az aranđelováci Knjaz Miloš ásványvíz, a monteneg-
rói Podgoricából származó törkölypálinka, a petrőci 
kolbász (klobasa), a leskováci rostélyos hús, a valje-
vói dohánytepertő, a karlócai Bermet bor,  a svrljigi 
kemény sajt, a karlócai Rizling Péterváradról, a futa-
ki friss és savanyúkáposzta, a Homolja hegyi méz, az 
ariljei málna, a svrljigi belmuž, a bezdáni damaszt, 
a Stara planina vidékéről származó kemény sajt és 
a leskováci házi ajvár.  Hasonlóan védett termék a 
Fruška gora-i hársméz, a šumadijai Kačer faluból 
származó méz, a sjenicai birka-  és tehéntúró, vala-
mint bárányhús, a piroti tehésajt, a zombori és zlata-
ri (Božetići) sajtok, az écskai ponty, a nemesmiliticsi 
Lemeši csípős kolbász (kulen) és a verseci sonka. 

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel tájékoztatjuk a Közlöny 

olvasóit, hogy 

Varga András
(1944 – 2018)

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

Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel tájékoztatjuk a Közlöny 

olvasóit, hogy 

Ivan Gunić
(1962 – 2018)

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

Nyugodjék békében!
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Amit nem tudtál a fűszerekről –

Piaci kínálat más szemszögből

A CITROM
Nagy mennyiségben tartalmaz C-, A-, B1- és B6-vita-

mint, valamint az ásványi anyagok közül káliumot, kal-
ciumot, magnéziumot, foszfort és mangánt, ezért elsősor-
ban a betegség-megelőzésben látjuk nagy hasznát, főleg a 
megfázásos, influenzás időszakban. 

A citromfa (latin neve Citrus limon) a Citrus nem-
zetségbe tartozik, és közismert termése, amely világszer-
te az egyik legegészségesebb gyümölcsnek számít, szintén 
ezt a nevet viseli. Az általunk ma ismert citrom számos 
nemesítés és különféle citrusfélék keresztezésének 
eredménye, de már évszázadok óta önálló növényként 
tartjuk számon. A citromot számos formában használjuk 
étkezési célra. Egész sor étel nélkülözhetetlen összetevője, 
jellegzetes savanyú leve pedig a világszerte népszerű 
lemonade vagy a szintén kedvelt citromtorta alpanya-
ga. Nagy mennyiségben tartalmaz C-, A-, B1- és B6-vi-
tamint, valamint az ásványi anyagok közül káliumot, 
kalciumot, magnéziumot, foszfort és mangánt, ezért 
elsősorban a betegség-megelőzésben látjuk nagy hasznát, 
főleg a megfázásos, influenzás időszakban. 

Eredet és termelés 
Bár nincs teljesen megbízható adatunk a növény 

eredetéről, úgy tartják, hogy India északkeleti részéből 
származik, de Burmát és Kínát is említik származási 
helyeként. Európában az ókori rómaiak idejében kez-
dték el fogyasztani (II. század). Az első citromülte-
tvényeket a XV. század közepén hozták létre Genovában 
(Olaszország), és Kolumbusz Kristóf utazásainak hála a 
gyümölcs 1493-ban eljutott Észak- és Dél-Amerikába is. 
A hiedelem szerint a spanyol hódítások eredményekép-
pen az Újvilágban is elterjedt. Ma a legnagyobb citrom-
termelők India, Mexikó, Kína, Argentina és Brazília. Ez 
az öt ország termeli a világ citromtermelésének 60%át. 

Érdekességek 
A citrom nélkülözhetetlen a skorbut kezelésébe, ami-

nek már az ókori tengerészek is tudatában voltak, ezért 
hosszú utazásaikra komoly citromtartalékot vittek ma-
gukkal. A citromnak ezt a gyógyhatását bizonyították 
James Lind skót hajóorvos kísérletei is, aki 1747-ben a 
skorbutban szenvedő tengerészek étkezésébe beiktatta a 
citromlevet, bár a C-vitamin abban az időben még isme-
retlen volt. 

A citromnak még számos érdekes és fontos tulaj-
donsága van, amelyeket az emberek az évszázadok során 
ismertek fel. Szicílián, ahol egy időben komoly gondot 

okozott az ivóvíz hiánya, évszázadok óta friss fél citromot 
tesznek az összes víztartalékba. Az emberek fertőtlenítő 
hatást tulajdonítottak a citromnak, és úgy tartották, 
hogy óvja a vizet a kórokozóktól. Lehet, hogy ebből a régi 
szokásból ered a napjainkban is ismert gyakorlat, hogy 
az ivóvizet citromkarikákkal együtt szolgálják fel. 

Egészség
A citrom az egyik leghasznosabb élelmiszer, mert 

számos betegséggel szemben véd. A tápanyagok igazi 
tárháza: tartalmaz bioflavonoidokat, pektint, folsavat, 
C-, A-, B1- és B-6 vitamint, káliumot, kalciumot, ma-
gnéziumot, foszfort és mangánt. A citromlé segíti a máj, 
a belek, a gyomor működését,  jótékonyan hat az immun-
rendszerre, valamint az ideg- és érrendszerre.  A citrom 
rendszeres, napi fogyasztása segít megelőzni a torokgyu-
lladást, a hörghurutot, influenzát, megfázást, ízületi gyu-
lladást, a magas vérnyomást, a baktériumok okozta fer-
tőzéseket, a vesekő és az epekő kialakulását. 

A citromsav semlegesíti a méreganyagokat és azok 
hatását az emberi szervezetben, segíti az emésztést és a 
zsírok lebontását. Mintegy 100 gramm citrom fedezi a 
felnőtt szervezet napi C-vitamin szükségletének 70%-át. 


