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Az új szabadkai városi piac ötlettervét és a geotechnikai 
elaborátumot az újvidéki Építészeti Intézet készíti, amely a leg-
kedvezőbb ajánlatot tette a nemrégiben zárult közbeszerzési 
eljáráson, amelyet a Szabadkai Piacok KKV hirdetett meg. A 
szóban forgó dokumentáció kidolgozásának határideje 60 nap. 

Az új városi piac a tervek szerint a Jakab és Komor téren épül 
majd, a jelenlegi Tejpiac helyén, amely mára már sem műsza-
ki szempontból, sem pedig kinézetében nem felel meg a város 
követelményeinek. Az ötlettervnek többek között megoldást 
kell kínálnia arra, hogy a piac kinézete és építészeti megoldá-
sai szempontjából beilleszkedjen az őt körülvevő műemléknek 
nyilvánított, védelem alatt álló épületek és egyéb létesítmények 
közé, amelyek között kétségkívül a Zsinagóga a legkiemelke-
dőbb kulturális emlékmű.  Emellett turisztikai szempontból is 
hozzá kell járulnia Szabadka népszerűsítéséhez, így ez a köve-
telmény az ötletterv kidolgozása szempontjából is irányadó lesz. 

Az új városi piac valójában csarnok lesz fedett átjárókkal 
az egyes egységek között, amelyek mindegyike olyan tartal-
makat kínál majd, amelyek a piaci tevékenység fejlődésének 
korszerű feltételeit biztosítják. A jövőbeni piac elsődleges tar-
talmait az új árusítóhelyek biztosítják majd, amelyeknek al-
kalmazkodniuk kell a modern idők diktálta követelmények-
hez és szükségletekhez.  Különösképpen vonatkozik ez arra az 
egységre, amelyben termékeiket és szolgáltatásaikat a vendég-
látók, cukrászok, a régióban hazai és organikus termékek elő-
állításával és forgalmazásával foglalkozó termelők, borászok 
és kézműiparosok kínálják majd a vásárlóknak.  

Az ötletterv kidolgozása során nagy hangsúlyt fektetnek 
arra, hogy a piacot mind a mentőjárművek, mind az áruszál-
lító járművek, de az árusok és vásárlók is zavartalanul meg 
tudják közelíteni, ezért megvizsgálják annak a lehetőségét is, 
hogy a piaccsarnok alatt kialakítható-e egy egyszintes föld-
alatti garázs,  vagy erre mégsincs lehetőség, 

Készül az új városi piac ötletterve 

A JÖVŐ PROJEKTJÉNEK ELSŐ FÁZISA

AZ ÁRUSÍTÓHELYEK TÖBB MINT 80%-A GAZDÁRA TALÁLT 
Június elején sikerrel bonyolították le a közterületeken levő áru-

sítóhelyek bérbe adásával kapcsolatos nyilvános árverést. A Városi 
Tanács határozata alapján, összhangban az alkalmi és mozgó (egyéb) 
elárusítóhelyek és felszerelés elhelyezéséről szóló városi határozattal, 
az illetékes szervek kijelölték a gyümölcs, zöldségfélék és dinnye 
mozgóárusítására alkalmas közterületeket.  

Az árverés során 27 lokáció került kalapács alá a városi, illetve 
5 lokáció a külvárosi helyi közösségekben, amelyeken elsősorban 
járműről lehet árusítani. Az árverésen azok a személyek vehettek 
részt, akik szerepelnek a cégnyilvántartásban, valamint a bejegyzett, 
aktív státusú mezőgazdasági birtokok tulajdonosai. 

A nyilvános árverés iránt nagy volt az érdeklődés, a meghirde-
tett idényjellegű árusítóhelyek több mint 80%-a gazdára talált. Akik 
szeretnék kibérelni a még szabad árusítóhelyeket, a Szabadkai Piacok 
KKV irodaépületében (Đuro Đaković utca 23/I.)  kaphatnak részele-
tes tájékoztatást  munkanapokon 8-12 óráig  Fodor Róberttől, a Tesla 
telepi vegyespiac munkavezetőjétől, Petar Kuntićtól, a díjbeszedési 
szolgálat koordinátorától vagy  Dajana Lazić igazgatói asszisztenstől, 
de telefonon is érdeklődhetnek a 024/555-013-as számon.
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Az idei, sorrendben tizenharmadik szabadkai Nemzetközi 
és Regionális Vásáron, amely 2019. május 30-ától június 1-jéig 
került megrendezésre,  mintegy 190 kiállító vett részt Olasz-
országból, Szlovéniából, Magyarországról, Horvátországból, a 
Boszniai Szerb Köztársaságból, Montenegróból, a Cseh Köz-
társaságból és Szerbiából. A vásár partnerországa  idén Olasz-
ország volt, amellyel Szerbia 140 éve ápol diplomáciai kapcso-
latokat, a két ország pedig immáron10 éve egymás stratégiai 
partnere.  A rendezvény fő témája ezúttal az IT-szektornak és 
a digitalizációnak a gazdaság fejlődésére gyakorolt hatása volt. 

– Szabadka város, valamint Topolya, Kishegyes, Zenta, 
Ada és Magyarkanizsa községek területén 86 olyan gazda-
sági társaság és 156 vállalalat  működik, amelynek fő tevé-
kenysége a számítógépes programozás, valamint a tanácsadói 

szolgáltatás az információs és kommunikációs technológiák 
területén – mondta Bogdan Laban, Szabadka polgármestere 
a vásár megnyitóján. Kiemelte a duális oktatás fontosságát 
hangsúlyozva, hogy a következő tanévtől már négy szabadkai 
középiskolában indul duális képzés, és a város ösztönzi is a ta-
nulókat, hogy hiányszakmákat válasszanak. Ennek érdekében 
30 ösztöndíjat ítélnek oda azoknak a tanulóknak, akik duális 
képzésben vesznek részt.

A Szabadkai Vásár ünnepi megnyitóján részt vett Ivan 
Đoković, a tartományi kormány alelnöke, gazdasági és ide-
genforgalmi titkár, Fabrizio Cosimi, a belgrádi olasz nagykö-
vetség gazdasági attaséja, valamint Miloš Jelić, a Szerb Gaz-
dasági Kamara  regionális gazdasági kamarákkal foglalkozó 
részlegének igazgatója. 

– Az olasz cégek beruházásai Vajdaságban a második he-
lyen állnak, eddig ugyanis több mint 842 millió eurót fek-
tettek be a tartomány területén elsősorban az agráriparba, a 
nemesítési ágazatba és a pénzügyi szektorba. A közvetlen be-
fektetések aránya 9,7 százalék –  nyilatkozta Ivan Đoković, a 
tartományi kormány alelnöke a vásár megnyitóján. Hozzátet-
te, hogy Szabadka Vajdaság gazdasági fejlődésének motorja, 
és hangsúlyozta, hogy különösen büszke a palicsi Aquapark 

és Wellnessközpont kiépítésére irányuló projektumra, mely 
szerinte katalizátora lesz a további palicsi idegenforgalmi be-
ruházásoknak. A Szabadkai Vásár kísérő programjainak kere-
tében üzleti fórumokat, B2B-megbeszéléseket, több tribünt és 
előadást tartottak, valamint hazai és külföldi cégek bemutat-
kozására is sor került. 

A Szabadkai Vásárt a Szabadkai Piacok KKV szervezte 
Szabadka város helyi önkormányzatával, a szabadkai Regi-
onális Gazdasági Kamarával, Vajdaság AT Gazdasági és Tu-
risztikai Titkárságával és a V-Land Sajmovi  céggel karöltve.

Befejeződött a 2019.  évi Szabadkai Vásár

SZABADKA VAJDASÁG FEJLŐDÉSÉNEK MOTORJA

DÍJAZOTT KIÁLLÍTÓK
A hagyománynak megfelelően az idei gazdasági ren-

dezvény is a legeredményesebb kiállítók díjazásával zárult. 
Az első díjat és az ezzel járó serleget és oklevelet a szabad-
kai TDI Servis cég képviselője vehette át, a második díjat 
a Szabadkai Üzleti Inkubátor, a harmadikat pedig az Erd-
soft szabadkai cég kapta,

A bíráló bizottság három különdjjat is odaítélt olyan 
cégeknek, akik első alkalommal vettek részt a vásáron, de 
bemutatkozásuk kiemelkedő és figyelemre méltó volt. Ezek 
a budapesti Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat, 
A nyugat-bácskai közigazgatási körzethez tartozó regio-
nális gazdasági kamara, a zombori székhelyű Zlatna Kar-
patija vállalat és a Loko Trans cég.
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Néhány hasznos tanács az állati eredetű élelmiszert termelőknek és árusítóknak 

A HŰTŐLÁNCOT NEM SZABAD MEGSZAKÍTANI 
A nyári hónapokban a magas nappali hőmérséklet veszélyezteti a 

termékek minőségét és mikrobiológiai biztonságát, a könnyen rom-
landó állati eredetű élemiszereket termelőknek és árusítóknak külö-
nös figyelmet kell fordítaniuk a vásárlóknak kínált áru kezelésének 
minden egyes mozzanatára.  

A szállítás gyakran a leggyengébb láncszem a hűtést igénylő áruk 
továbbításában az előállítási helytől a felhasználás helyéig. A mai lap-
számban néhány olyan szabályra hívjuk fel a figyelmet, amelyek betar-
tása elengedhetetlen az élelmiszer-biztonság érdekében.    

Az első kétségkívül az, hogy a hűtőláncot nem szabad megszakí-
tani. Valójában a termelő felelőssége a termelési láncban nem szűnik 
meg akkor, amikor a termék elhagyja a farmot vagy az üzemet. Annak 
érdekében, hogy a termék kifogástalan állapotban érkezzen meg az ér-
tékesítés helyére, elengedhetetlen betartani a szabályokat, amelyek a 
berakodásra, szállításra és a célállomáson való kirakodásra vonatkoz-
nak, az árut az egész folyamat során meg kell védeni a különféle külső 
hatásoktól és a szennyeződéstől.

A hűtőkocsik az elért hőmérséklet megtartását biztosítják, nem 
pedig a további hűtést. Az élelmiszer kisebb távolságra történő szállí-
tása (legfeljebb 2 órás szállítási idő) esetén elegendő, ha a járműnek jó 
a hőszigetelése és az ajtajai jól záródnak, ami megakadályozza, hogy a 
hőmérséklet a rakodótérben az előírt érték fölé emelkedjen. 

A hús és más könnyen romlandó élelmiszerek szállítására 
használt járműveket és konténereket két szállítmány között ki kell 
mosni és fertőtleníteni, minden felületnek vízállónak kell lennie és 
alkalmasnak a kellő higiénés feltételek biztosítására. 

A berakodás és kirakodás helyén kellő gyorsasággal kell eljárni, 
biztosítva hogy az élelmiszereket ne érje szennyeződés, és ne legyenek 
kitéve káros környezeti hatásoknak (pl. por, füst, időjárási viszonyok, 
levelek, kártevők, stb.) A kirakodást követően az árut hűtőkamrákban 
és hűtővitrinekben kell tárolni, amelyeknek szintén meg kell felelniük 
az előírt szabványoknak, a nyári hónapokban pedig fokozott figyelmet 
kell fordítani a fertőtlenítésükre és tisztántartásukra, hogy biztosítani 
tudjuk a megfelelő tárolást és élelmiszerbiztonsági szempontból kifo-
gástalan élelmiszereket kínáljunk a vásárlóknak. 

Június 13-án, csütörtökön  a szabadkai Szabadegyetemen 
előadást szerveztek “Értékesebb élelmiszerek a piacokon” cím-
mel. Az előadás keretében bemutatásra került a Szavatoltan 
hazai – Szerbiai piacok elnevezésű projekt, amely elsősorban 
azoknak a mezőgazdasági kistermelőknek szól, akik saját ter-
mékeiket árusítják a piacokon. A Szavatoltan hazai – Szerbiai 

piacok projektről és a termelői piacokon árusító kistermelők 
tanúsításáról Savo Duvnjak, a Szerbiai Piacok Egyesületének 
ügyvezető igazgatója tartott beszámolót, az organikus terme-
lésről pedig Nenad Novaković agronómus, az Organic Cont-
rol System szervezet igazgatója beszélt. Az Organic Control 
System olyan szervezet, amely a bio termékek és a földrajzi 
eredetmegjelölést viselő élemiszerek ellenőrzésével és tanúsí-
tásával foglalkozik. 

Az előadást követő beszélgetés során a résztvevők egyet-
értettek abban, hogy a tanúsítás azon termelők számára kü-
lönösen fontos, akik a piacokon értékesebb élelmiszereket 
kínálnak a vásárlóknak, legyen szó organikus vagy földrajzi 
eredetmegjelölést viselő termékekről, illetve ellenőrzött ha-
gyományos módszerekkel termelő gazdaságokból származó 
friss gyümölcsről és zöldségfélékről. Az is megállapítást nyert, 
hogy a termelői piacoknak a kínálat tekintetében is alkalmaz-
kodniuk kell a vásárlók igényeihez és elvárásaihoz, ezzel szava-
tolva megmaradásukat a kereskedelem más formái által diktált 
mind kiélezettebb konkurrencia közepette. Egyes mezőgazda-
sági termelők kiemelték, hogy a megváltozott körülményekhez 
való alkalmazkodásban nagy hasznát vennék a szakmai segít-
ségnek, és – többek között – a képzés különböző formáinak. 

Az előadást a szabadkai Tržnica Rt. és a Szabadkai Piacok 
KKV szervezte a Szerbiai Piacok Egyesületével és a Terra’s 
Egyesülettel együttműködésben.  

 Értékesebb élelmiszerek a piacokon

ELŐNYT JELENTENEK AZ ELLENŐRZÖTT ÉS TANÚSÍTOTT TERMÉKEK
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Magas vas- és C-vitamin tartalma miatt a metélőhagyma kitű-
nő természetes szer vérszegénység és fáradtság esetén, és a vörös- és 
fokhagymához hasonlóan jótékonyan hat a vérnyomásra és védel-
met nyújt szervezetünknek enyhébb megfázás esetén. 

A metélőhagyma (latin neve Allium schoenoprasum L) fű-
szernövény a hagymások családjából. A metélőhagyma vagy 
snidling a hagymaformák legkisebb méretű faja, a tavasz első 
zöldülő hírnöke. Népies nevei: pázsithagyma, pázsitfű, valamint 
a német nevéből: snidling, snittling. Évelő növény, sok kis apró 
hagymája található a föld felszíne alatt, a föld fölötti részen a hen-
geres, kékeszöld hagymalevelek sűrűn törnek elő egymás mellett, 
elérik a 15-30 centiméteres magasságot.  A metélőhagyma nem 
sok helyet vesz igénybe, termelhetjük veteményes kertben is, de 
tavasztól őszig magától megterem folyóparton és nedves mező-
kön, májustól júliusig virágzik. Intenzív, kellemes illata miatt 
világszerte használják a konyhaművészetben. Főzni nem szabad, 
csak a legvégén adjuk hozzá az ételhez. Kiváló aromát kölcsönöz 
a leveseknek, mártásoknak, főzelékeknek.  

Eredete és használata 

Kelet-Ázsiából származik, Európába az újkor elején került. A 
római birodalom idején kedvelt fűszer volt, de gyógyhatása miatt 
is fogyasztották. A metélőhagyma számos, hideg és meleg étel, sa-
láta, omlett, baromfihús ízesítésére használt fűszerkeverék össze-
tevője. A kínai konyha is előszeretettel használja mind kinézete, 
mind pedig íze miatt, amely jellegzetes aromát kölcsönöz az étel-
nek. Főzésre nem alkalmas, akkor elveszíti ízét és zamatát, csak 
nyersen fogyasszuk. Használhatjuk keverhető túrókba, sajtokba, 
a diétás ételek egyik fontos fűszere, mindamellett, hogy nagyon 
fontos vitaminforrás.Elsősorban a paradicsom- és uborkasalátá-
ba vagdosva ad különleges ízt, amely különbözik a vöröshagymá-
étól. Európa alpesi vidékein, ahol magától megterem, gyakran 
szórják meg vele a vajaskenyeret. 

Természetesen télen fogyasztva a legértékesebb a metélőhagy-
ma, mivel étvágygerjesztő és gyomorerősítő hatása van.

Amit nem tudtál a fűszernövényekről –

Piaci kínálat más szemszögből 

METÉLŐHAGYMA

Érdekességek

Ősidők óta tartja magát a vélemény, miszerint a metélőhagyma 
erősíti a hangszálakat, ezért Néró, római császár mindennap el-
fogyasztott egy nagy adag olívaolajjal meglocsolt metélőhagymát, 
hogy hangja gyengéd legyen. Szintén a római időkből származik 
a legenda, amely arról szól, hogy a metélőhagyma olyan népszerű 
volt, hogy miatta még a halálos ítélet végrehajtását is elhalasztot-
ták. Tudniillik, amennyiben az elítélt utolsó étkezését metélőhagy-
ma nélkül készítették el, joga volt kérni a kivégzés elhalasztását.  

Termesztése

A metélőhagyma magvetéssel szaporításán kívül, szaporíthat-
juk tőosztással is. Ugyan évelő növény, de szükséges három-négy 
évenként másik helyre ültetni, mert nem szeret sok éven keresztül 
egy helyen élni. Amikor már elég erősek a tövek gyorsan és egysze-
rűen szét lehet szedni és két-három részre ültetni. Az átültetés ideje 
lehet a tavasz, de ősszel is átültethetjük, ügyelve arra, hogy a gyö-
kerek még a fagyok beállta előtt megerősödjenek. A metélőhagymát 
első évben nem szoktuk nyírni, hagyjuk megerősödni, a nyírást 
csak a második évben kezdjük, melyet kétszer-háromszor megis-
mételhetünk. Erőteljesebb lesz az új hajtás, ha jó mélyen vágjuk le a 
szárakat. Ültethető fák közé, napos vagy árnyékos helyre. Nitrogén-
nel jól ellátott talajban gyorsan fejlődnek levelei. Ültetés után bősé-
ges vízellátásra van szüksége, később már a szárazságot is jól tűri.

A metélőhagyma hidegtűrő és jól viseli a fizikai sérüléseket, 
így leveleit évente többször is nyírhatjuk. A vegetációs időszakban 
a fold alatt a fő hagyma mellett több piciny hagymát is növeszt, 
aminek köszönhetően szétültethetjük, de magról is termeszthet-
jük rendszeres mérsékelt öntözés mellett. A metélőhagyma szere-
ti a mély, lazább szerkezetű, nedves talajt, és az árnyékos termő-
helyet.  Szerbiában ugyan nem termesztik szervezett formában, 
mivel azonban a metélőhagyma nem sok helyet vesz igénybe, 
termelhetjük veteményes kertben is, de ha közelebb akarjuk, a 
konyhánkhoz, ültethetjük virágágyásokba, évelőágyásokba, sőt 
még nagyobb cserepekbe is. Szépen mutat virágaival, akinek van 
fűszerkertje, oda is beültethető.

Egészség

Magas vas- és C-vitamin tartalma miatt a metélőhagyma ki-
tűnő természetes szer vérszegénység és fáradtság esetén, és a vö-
rös- és fokhagymához hasonlóan jótékonyan hat a vérnyomásra 
és védelmet nyújt szervezetünknek enyhébb megfázás esetén. 


