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Április elején Szabadka polgármestere, Bogdan Laban és a 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat igazgatója, Dejan 
Ljubisavljević ellátogattak a Majsai úti vegyes piacra abból az al-
kalomból, hogy befejeződött a piac felújítása és a védőtető felsze-
relése. A munkálatok 3,5 millió dinárba kerültek,  és a Szabadkai 
Piacok KKV a teljes összeget saját bevételeiből biztosította.

A piac felújítását és a védőtető felszerelését a Vasutas-telepi 
polgárok kezdeményezték, mondta a piacon tett látogatása során 
Bogdan Laban polgármester, és hangsúlyozta, hogy a helyi ön-
kormányzat igyekszik arányosan befektetni a városi és külvárosi 
helyi közösségek fejlesztésébe és korszerűsítésébe.

– Köszönöm a Szabadkai Piacok  Kommunális Közválla-
latnak, hogy a felújítási munkálatokkal gyorsan és hatékonyan 
végeztek. Meggyőződésem, hogy az elkövetkező időszakban a 
lehetőségeinkkel összhangban felújításra kerülnek más piacok 
is városunkban, ami a vásárlóknak és a bérlőknek egyformán 
érdeke, mert így  a piacok hatékonyabban tudnak majd működ-
ni – mondta Bogdan Laban, Szabadka polgármestere a felújított 
piacon tett látogatása alkalmával. 

– A piacokat az emberek fennállásuk kezdete óta azért kedve-
lik, mert amellett, hogy ott beszerezhetik, amire szükségük van, 
találkozhatnak és elbeszélgethetnek egymással – emelte ki Dejan 
Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója. – A Majsai úti 
kis vegyes piacon a munkafeltételek nem voltak megfelelőek, de 
a felújítás, amely most befejeződött, csupán egy azoknak a pro-

jekteknek a sorában, amelyeket vállalatunk beiktatott a terveibe. 
Elsődleges fontosságú az indokolatlanul elhanyagolt  Tejpiac több 
évtizedes problémájának megoldása. A szabadkaiak ennél sokkal 
jobb piacot érdemelnek a város központjában. Az első célunk a 
tervdokumentáció kidolgozása, majd elkezdjük egy modern piac 
építését, amely alapvető szerepe mellett olyan turisztikai potenci-
állal rendelkezik majd, mint a nagy európai városok összes piaca. 
Sok mindenen változtaunk majd, többek között a nyitva tartáson 
is, amelynek igazodnia kell a vásárlók igényeihez  – tette hozzá 
Ljubisavljević.

Bejelentette azt is, hogy a Szabadkai Piacok KKV azt tervezi, 
hogy a helyi önkormányzat támogatásával a város más részeiben 
levő kisebb piacokon is jobb munkafeltételeket biztosít.

– Tőlünk azt várják, hogy mind az árusok, mind pedig a vá-
sárlók igényeit kielégítsük, ezért igyekszünk ezeknek a követel-
ményeknek a lehető legmagasabb szinten eleget tenni  – hangsú-
lyozta Dejan Ljubisavljević.

A Vasutas-telepi vegyes piac, amely 180 négyzetméteren fek-
szik, védőtetőt és 12 új pultot kapott, amelyek gyümölcs, zöldség 
és egyéb közfogyasztási cikkek értékesítésére szolgálnak. A pia-
con belül ivókút is van, mellette pedig egy kis parkoló a vásárlók 
és az árusok részére.

Megújult a Vasutas-telepi piac 

ÚJABB BERUHÁZÁSOK A SZABADKAI PIACOKON  
Meggyőződésem, hogy az elkövetkező időszakban a lehetőségeinkkel összhangban felújításra kerülnek más piacok is városunkban, 

ami a vásárlóknak és a bérlőknek egyformán érdeke, mert így  a piacok hatékonyabban tudnak majd működni – mondta Bogdan Laban, 
Szabadka polgármestere a felújított piacon tett látogatása alkalmával. 

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
SREТAN USKRS!

ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!
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Az április 10-én Belgrádban megtartott  idei második ülésén a 
Szerbiai Piacok Egyesületének igazgató bizottsága megvitatta a Nagy-
bani Piacok Világszövetsége küszöbön álló konferenciájának előkészí-
tésével kapcsolatos teendőket. Az ülés első részében az igazgató bizott-
ság elnöke, a belgrádi Gradske pijace KKV igazgatója, Bojan Bajagić 
tájékoztatta a Szerbia különböző városaiból érkezett kollégáit, hogy 
az értekezlet három programegységében a világ nagybani és termelői 
piacainak több mint száz képviselője vesz majd részt, és hangsúlyozta 
a konferencia fontosságát az információcserében, a tudás és tapaszta-
lat megosztásában, valamint a piaci tevékenység népszerűsítésében. A 
Nagybani Piacok Világszövetségének konferenciáját, amelynek témája 
a Kihívások a friss élelmiszer-ellátási láncokban, idén május 15. és 
17. között tartják meg Belgrádban. A rendezvény szervezője a belgrádi 
Gradske pijace Kommunális Közvállalat, és ez az első alkalom, hogy a 
konferenciát hazánkban tartják meg. A résztvevők között ott lesznek a 
Szerbiai Piacok Egyesületének tagjai, köztük a Szabadkai Piacok KKV 
képviselője is. 

Az ülés további részében, amelyen  Dejan Ljubisavljević, a Szer-
biai Piacok Egyesülete igazgató bizottságának elnökhelyettese és a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatója elnökölt, elfogadták a vásárok és a 
piacok hazánk szellemi kulturális örökségének jegyzékébe való felvé-
telével kapcsolatos teendőkről szóló tervet. Ezután az igazgató bizott-
ság megvitatta és elfogadta a Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok elne-
vezésű projekt megvalósításának dinamikájára vonatkozó javaslatot, 
valamint kinevezte a munkacsoportot, amelynek feladata az lesz, hogy 
kidolgozza a piacok munkájára vonatkozó törvénytervezetet, amiben 
segítségére lesz a Szerb Gazdasági Kamara kommunális tevékenysé-
gekkel foglalkozó egyesülete.  

– Minden, amiről a belgrádi ülésen szó volt, rendkívül fontos a piaci 
tevékenység fejlődése szempontjából – nyilatkozta Dejan Ljubisavljević. 
– Részt veszünk a Nagybani Piacok Világszövetségének konferenciáján, 
mert Belgrádban jelen lesznek a spanyol piacigazgatóságok képviselői 
is, az igazgatásuk alatt álló piacok pedig világszerte kivételesen repre-
zentatívaknak számítanak. Az elkövetkező időszakban több fejlesztési 
projektünk is lesz, gondolok itt elsősorban a Tejpiac felújítására, ezért 
az eszmecsere rendkívül hasznos és fontos lesz számunkra, mert  olyan 
országok gyakorlati példáiból tanulhatunk, amelyeknek jó és korszerű 
piacai vannak. Örömmel támogattuk az egyesületnek azon kezdemé-
nyezését, amelynek célja, hogy a piacokat és vásárokat felvegyék hazánk 

szellemi kulturális örökségének jegyzékébe. Véleményünk szerint ez 
nagy mértékben hozzájárulna ahhoz, hogy megmutassuk, hogy  hazánk 
piacai idegenforgalmi szempontból is rendkívül fontosak, és ez az, amit 
mi is szeretnénk elérni a városközpontban levő Tejpiac felújításával. 
Ugyanez érvényes a Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok projektre is, 
amelynek megvalósítása valószínűleg épp városunkból indul majd ki. 

A Szerbiai Piacok Egyesülete 24 hazai piaci vállalatot tömörít, és 
2003-as megalakulása óta aktívan tevékenykedik a piaci tevékenység 
fejlesztésén.

Szerbiai Piacok Egyesülete

VILÁGKONFERENCIA ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK
Május közepén a nagybani és termelői piacok több mint száz képviselője látogat Belgrádba a világ minden tájáról. – A Szerbiai Pia-

cok Egyesülete indítványozza, hogy a piacokat és vásárokat vegyék fel Szerbia szellemi kulturális örökségének jegyzékébe. – Megkezdődik 
a “Szavatoltan hazai – Szerbiai piacok” elnevezésű projekt megvalósítása 

SZELLEMI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG 
A Szerbiai Piacok Egyesülete javaslatot terjeszt be annak ér-

dekében, hogy a piacokat és vásárokat felvegyék Szerbia szellemi 
kulturális örökségének jegyzékébe. A piacoknak vidékünkön több 
évszázados hagyománya és gazdag történelme van, és társadalmi 
eseményként helyük van hazánk szellemi kulturális örökségében. 

A termelői piacok sajátságos vásárlási kultúrát ápolnak, amely 
biztosítja, hogy a vásárlók közvetlenül a termelőktől szerzik be az 
árut közvetítő nélkül, és ez az, ami a leginkább megkülönbözteti 
őket a vásárlás egyéb formáitól -  hangzott el az igazgató bizottság 
április 10-én Belgrádban megtartott ülésén. 

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete 
(UNESCO) megállapította a szellemi  kulturális  örökségről szóló  
egyezmény  célját, amely az, hogy felhívja a figyelmet az élő közös-
ségek tudásaként  ma  is  tovább  örökített  kulturális megnyilvánu-
lásokra, melyek meghatározzák az  érintett  közösségek,  csoportok  
és  egyének  identitását,  miközben  ezeket  a  kifejezési formákat, a 
közös tudást azok saját kulturális örökségükként elismerik. 

A Szerbia szellemi kulturális örökségével foglalkozó központ 
a belgrádi Néprajzi Múzeum keretében működik 2012. június 20. 
óta, és ezidáig 37 elemet vett fel a szellemi kulturális örökség listá-
jára, többek között a család védszentjének ünnepét (krsna slava), 
a koszovói hímzést, a guzlica melletti éneklést, a Vuk Stefanović 
Karadžić tiszteletére évente megrendezésre kerülő kulturális ese-
ményt  (Vukov sabor), az üstkészítő (kolompár) mesterséget, a 
sligovica néven ismert szerb szilvapárlatot (šljivovica), a belmuži 
túrót, stb.

A központ munkája a szellemi kulturális örökség megőrzéséről 
szóló egyezményen alapul, amelyet az UNESCO  2003-ban foga-
dott el, és 2010-ben Szerbia is aláírt.  
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Szabadkai Vásár 2019

AZ IT-SZEKTOR HATÁSA A 
GAZDASÁG FEJLŐDÉSÉRE

 Az idei, sorrendben 13. Nemzetközi és Regionális Vásár – Szabadkai 
Vásár 2019. május 30. és június 1. között kerül megrendezésre. A 
hazai vállalatok és gazdasági szakértők mellett számos külföldi 
résztvevő is jelezte részvételét elsősorban Magyarországról, 
Horvátországból és a Boszniai Szerb Köztársaságból.  Az idei 
rendezvényen a partnerország Olaszország lesz. 

A vásár keretében szakmai előadásokat is tartanak, amelyek 
fő témája ezúttal az IT-szektor és a digitalizáció hatása a gazdaság 
fejlődésére. 

A Szabadkai Vásárt a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalat szervezi a helyi önkormányzattal, a Regionális 
Gazdasági Kamarával, a Tartományi Gazdasági és Idegenforgalmi 
Titkársággal és a  V-Land Sajmovi vállalattal karöltve. 

Márkaépítés 

 A SZABADKAI PIACOK A 
KÖZÖSSÉGI HÁLÓKON 

Azzal a szándékkal, hogy fejlessze a piacok népszerűsítésével 
kapcsolatos tevékenységét, a Szabadkai Piacok Kommunális Köz-
vállalat adatlapot (profilt) készített a közösségi hálókon, jelesül a 
Facebookon, az Instagramon és a Twitteren. A www.supijace.
co.rs linken elérhető hivatalos honlap mellett, a Szabadkai Pia-
cok a jövőben a fent említett hálókon is folyamatosan frissíti az 
adatokat. 

Tekintettel arra, hogy mind több internet felhasználó tölti 
ideje jelentős részét a közösségi oldalakon, a vállalat az adatlapjai 
útján kíván jelen lenni a köztudatban, így szeretné népszerűsíteni 
a piaci kínálatot, és tájékoztatni az érdeklődőket mindenről, amit 
a piaci tevékenység szempontjából lényegesnek tart. 

A Szabadkai Piacok KKV meghívja a piaci vásárlókat a fent 
említett weboldalakra, hogy kövessék a vállalat adatlapjait és tá-
mogassák ezt az újítást, így segítsenek abban, hogy a piacokról és 
a piaci kínálatról szóló hírek minél több érdeklődőhöz eljussanak.  

Köztársasági Statisztikai Hivatal 

NÖVEKEDETT A FORGALOM A PIACOKON 

A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint a mezőgaz-
dasági termékek forgalma a Szerb Köztársaság piacain a 2018-as 
évben, folyó árakban kimutatva,  5,8%-kal nagyobb volt, mint az 
előző év azonos időszakában.  

A 2018-as esztendő folyamán hazánk piacain az áruforgalom 
37 milliárd 637 millió dinárt tett ki. A legtöbb zöldségből kelt 
el (32,2%), a második helyen a gyümölcs és szőlő áll (16,6%), azt 
követi a tej és tejtermékek (16,2%), majd a baromfi és tojás (13,3%).

A szabadkai piacok történetéből 

HOGYAN SZERZETT JOGOT 
A VÁROS PIACOK ÉS 

VÁSÁROK RENDEZÉSÉRE?
Történelmi adatok szerint 1743-ban Mária Terézia 

kiváltságlevelével kamarai mezővárossá  tette Sza-
badkát, amiért a város polgárai hálájuk jeléül 150 lovat 
adományoztak a császárnőnek.  Valószínűleg nem sokat 
tanakodtak ezen a lépésen, mert a mezővárosi cím azt je-
lentette, hogy a város még egy vásár megtartására szerzett 
jogot és emellett minden hétfőn hetivásárt is rendezhetett.

Idővel bebizonyosodott, hogy a döntés helyes volt, mert 
a folyamatosan bővülő piaci és vásári kínálatnak hála a ko-
rabeli Szabadka város a Monarchia legtávolabbi szegletei-
ben is ismertté vált. 

Újabb mérföldkövet jelentett a város és környéke 
fejlődésében az az 1779-es rendelet, amellyel Mária Terézia 
a szabad királyi város címet és a Maria-Theresiopolis el-
nevezést adományozta Szabadkának.  A szabadkaiak a 
számukra fontos döntést ezúttal 5000 arannyal, valamint 
166.666 forinttal „jutalmazták”. Ettől kezdve megindul a 
város tervszerű és gyorsabb fejlődése,

mivel csupán néhány évvel később (1783-ban) jogot ka-
pott arra, hogy a városba érkező árura adót szedjen be vám 
formájában. Ezért épültek a vámházak, vagyis mind a hét 
városba vezető kapunál állt egy-egy vámház  sorompóval. 
A Városi Levéltár számos dokumentumot őriz, amelyek 
bizonyítják, mekkora haszna volt akkortájt a városnak 
a befolyó vámból és piaci bérleti díjakból. Ennek a ren-
deletnek köszönhetően   másfél évszázadon   keresztül te-
kintélyes jövedelemforráshoz jut a város, ezért is szerettek 
volna minél több vásártartási jogot megszerezni. A mai 
városközpont egész területén évente négyszer volt vásár 
és hetente piac, például a ferencesek temploma  és a Szent 
Teréz székesegyház  előtt, valamint a környező utcákban. 
A baromvásártér a bajai és a halasi kapu mögötti legelőkön 
kapott helyet, míg egy 1889-es határozat értelmében át 
nem helyezték a zombori kapu melletti területre, ugyanis 
az egykori baromvásár területére lakóépületeket terveztek.  
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Oltással 30% -45%-kal növelhetjük a  paradicsom átlagos ho-
zamát,  emellett a termés sokkal egészségesebb lesz, mint a hagyo-
mányos módszerekkel megtermelt. 

Hazánkban a fejes saláta és a paprika mellett a leggyakrabban 
paradicsomot termesztenek védett körülmények között, fóliasá-
torban vagy üvegházban.  Azonban annak ellenére, hogy a hazai 
piacon a termelők számára hozzáférhető a hazai és külföldi vető-
magüzemek szinte összes kiváló minőségű hibridje, amelyekre a 
rendkívül magas termésképzés a jellemző, csak nagyon kevesen  
érnek el kielégítő hozamot,  illetve használják ki teljes mértékben 
ezeknek a hibrideknek a genetikai potenciálját.

Emellett az intenzív termelés azt jelenti, hogy a paradicsomot 
állandóan ugyanazon a talajon termesztik, ami a hozam több 
mint 60%-os csökkenéséhez vezethet. Természetesen erre a prob-
lémára több megoldás is létezik, amelyek közül ezúttal azt a há-
romat emeltük ki, amelyeket a termelők általában alkalmaznak:  

Teljes talajcsere a gyökérrendszer
behatolásának mélységéig.

Ezt az eljárást a termelők nagyon ritkán alkalmazzák, mert 
rendkívül drága és emiatt nem gazdaságos, így nem honosodott 
meg a paradicsomtermesztésben.  

Talajfertőtlenítés teljes talajcsere helyett 

Ez az eljárás nagy mennyiségű vegyi anyag használatát felté-
telezi, de szintén nem garantálja a teljes sikert. Tekintettel arra, 
hogy a nagy mennyiségű növényvédőszer használata aligha ered-
ményezhet egészséges termést, felmerül a kérdés, hogyan tudunk 
korszerű körülmények között egészséges termést biztosítani. 

A paradicsom oltása kétségkívül az egészséges para-
dicsom termesztésének egyik leghatékonyabb módsze-

re, amelyet a hazai zöldségtermesztők még mindig 
nagyon ritkán alkalmaznak.

Ehhez a módszerhez elsősorban akkor érdemes folyamod-
nunk, ha nem tudjuk biztosítani a két vetés közötti szünetet. Olt-
ványozáskor különösen körültekintően kell eljárnunk a megfelelő 
alany kiválasztásában, mert összeférhetetlenség léphet fel abban 
az esetben, ha az alany és a nemes nem kompatibilisek egymással. 
Ebben az esetben az egyik alternatíva  a padlizsán, amelynek gyö-
kere lényegesen ellenállóbb a talajban levő kártevőkkel és a gyö-
kérbetegségekkel szemben, mint a paradicsomé. A paradicsom 
egyik legveszélyesebb betegsége a baktérium okozta hervadás, a 
kártevők közül pedig  a fonálférgek, amelyekkel szemben a pad-
lizsán sokkal ellenállóbb, mint a paradicsom. Ennek az eljárásnak 
köszönhetően erősebb gyökérrendszer alakul ki, a padlizsán gyö-

Hogyan termesszünk egészségesebb paradicso-
mot védett körülmények között?

AZ OLTVÁNY
A MEGOLDÁS

kere több vizet képes felvenni, így közvetetten a nagyobb hozamra 
is kihat. Amennyiben az oltványozásnak ezt a módját választjuk, 
oda kell figyelnünk arra, hogy a paradicsom és a padlizsán csírá-
zása és hajtásainak megjelenése különböző időpontban történik.  
A tapasztalat azt mutatja, hogy a padlizsánt három-öt nappal 
korábban kell vetni, mint a paradicsomot. A palántákat cserépbe 
ültetik előre elkészített termőtalajba. 

A palántákat az első két-három levél kifejlődése után oltják. 
A hasíték helyén a szár átmérőjének 1,6-1,8 milliméteresnek kell 
lennie. A csírázástól eddig  a fázisig általában 12-15 nap telik el. 
Az oltás során a padlizsán és a paradicsom szárát a szokásos mó-
don kapcsolják össze  szilikon oltócsipesszel 30 fokos szögben.  
Az elkövetkező napokban a hasíték helyén kialakul a kallusz, így 
a növény teljesen új életet kezd a padlizsán alanyon. A teljes fo-
lyamat a csírázástól az új növény átültetéséig körülbelül 40 napig 
tart.

Oltással 30% -45%-kal növelhetjük a  paradicsom átlagos ho-
zamát,  emellett a termés sokkal egészségesebb lesz, mint a hagyo-
mányos módszerekkel megtermelt. 

Amennyiben a fóliasátrat/üvegházat rendszeresen szellőztet-
jük, a paradicsomhajtást kötözzük és az oldalirányú hajtásokat 
rendszeresen visszametsszük,  megteremtjük annak az alapfelté-
telét, hogy a vegetáció időszakában mellőzhetjük a vegyszereket, 
így kezeletlen paradicsomot termeszthetünk. 

Jó lenne, ha a szabadkai és környékbeli termelők is fontolóra 
vennék ennek a módszernek az előnyeit, és elkezdenék gyakorlati 
alkalmazását. Ez a szöveg azzal a céllal íródott,  hogy arra ösz-
tönözze a zöldségtermesztőket, gondolkodjanak el azon, hogyan 
tudnak másképpen egészségesebb termést biztosítani. 

Összeállította: Petar Kuntić, okl. agronómus 


