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Téli vásár

OKTÓBER 15-ÉIG LEHET JELENTKEZNI 
A KILENCEDIK WINTERFESTRE

A Szabadkai Piacok KKV arról tájékoztatta az érdekelt 
árusokat, hogy október 1-je és 15. között kell bejelentkez-
niük, amennyiben részt szeretnének venni a téli vásáron. 

A kilencedik Winterfest 2019. december 5. és 2020. január 
13. között kerül megrendezésre Szabadka központjában. 

A Winterfesten csak bejegyzett jogi személyek és 
iparosszövetségek, valamint más olyan szövetségek tagjai 
árusíthatnak, amelyek azzal a céllal jöttek létre, hogy meg-
őrizzék a kézműves hagyományokat, és népszerűsítsék a 
kézműipari termékeket, a hazai és organikus élelmiszereket, 
valamint a régió gasztronómiai kínálatát.

Idén a téli vásáron nem vehetnek részt azok az árusok és 
szolgáltatók, akik nincsenek bejegyezve a  nyilvántartásba, 
illetve azok sem, akiknek tevékenysége nem tükrözi ennek 
a hagyományos rendezvénynek a célkitűzéseit. 

A jelentkezés részletes feltételeiről és a részvételre vonat-
kozó egyéb feltételekről az érdekeltek a Szabadkai Piacok 
KKV internetes prezentációjából tájékozódhatnak, amely 
a www.supijace.co.rs linken érhető el, vagy személyesen a 
vállalat szabadkai irodaépületében a Đuro Đaković 23/1. 
szám alatt

Nagybani Piac

ZÖLDSÉGVÁSÁR OKTÓBER 12-ÉN 
Idén október 12-én a délelőtti órákban rendezik meg 

a zöldségvásárt a Mirko Bogović utcai Nagybani Piacon. 
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat már 18. éve  
szervezi meg ezt a ma már hagyományosnak nevezhető 
eseményt, amelyen ezúttal is elsősorban a szabadkai  és 
környékbeli termelők kínálják a télirevalót, de Vajdaság 
más vidékeiről is jönnek árusok. A vásárlók elsősorban 
a gyümölcs- és zöldségtermesztőkre számítanak, akiktől 
kedvező áron lehet majd megvásárolni azokat az őszi 
terméseket, amelyket a tél beállta előtt szoktak beszerezni.   

A Szabadkai Piacok idén is gazdag gyümölcs és zöld-
ség felhozatalra, valamint sok árusra és vásárlóra számít 
a Nagybanin.

Október 1-jétől

TÉLI NYITVATARTÁS A PIACOKON 

Október 1-jétől a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalat által üzemeltetett piacok áttérnek a téli 
nyitvatartásra, és ennek megfelelően dolgoznak október 
első napjától egészen március 31-éig.

Ebben az időszakban a piacok hétköznap és szom-
baton 6-tól 15 óráig, vasárnap és ünnepnapokon pedig 
6-tól 13 óráig tartanak nyitva.
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Szeged Magyarország egyik legszebb városa, és 2010 
óta büszkélkedhet a Mars téri európai szintű bevásárló-
központtal. A piac ötletterve 1996-ból származik, amikor 
Szeged Város pályázatot hirdetett a Mars tér rendezésére 
azzal a szándékkal, hogy olyan közteret hozzon létre, amely 
megfelel a város igényeinek, és ez szükségessé tette a piac és 
a kis vásárcsarnok korszerűsítését is. A Mars téri épülete-
gyüttesbe, amely a 2005 és 2010 közötti időszakban épült,  
több mint 7,5 millió eurót, azaz hozzávetőleg 25 milliárd fo-
rintot fektettek be. Az összeg jelentős részét úniós alapokból 
biztosították, de a szegedi helyi önkormányzat és maguk az 
árusok is hozzájárultak a felújítás költségeihez. 

Az árusítás három fedett csarnokban és sátorszerkeze-
tekkel fedett kültéri asztalokon folyik, az épületegyütteshez 
pedig tartozik egy 13 ezer m2 alapterületű parkoló, valamint 
egy közel 7 ezer m2-es park is. Az árusításra szánt felület 
9.580 m2, amelyen összesen 557 őstermelői asztalos férőhely 
és üzlet kapott helyet.  

A nagycsarnokban 5.380 m2 -en friss gyümölcsöt és 
zöldséget árusítanak, a két kisebben  (az Anna és Irén csar-
nokban)  pedig állati eredetű élelmiszereket és tömegfo-
gyasztási cikkeket. A nagycsarnok hossza 123 méter. A teljes 
tetőszerkezet tömör fából készült, ami melegséget kölcsönöz  
a belső térnek, a letisztult, tégla homlokzat pedig szépen be-
leillik a tér egészének kinézetébe. 

A gyümölcsös és zöldséges pultok egy része kültéren van 
elhelyezve, sátorszerkezetek fedik őket, és főleg friss gyü-
mölcs és zöldség, valamint virág árusítására alkalmas. 

A piac mindennap hajnali négykor nyit. Hétfőtől pén-
tekig 4-től 18 óráig, szombaton és vasárnap pedig 4-től 15 
óráig tart nyitva. 

A piacot a Szegedi Városkép és Piac Kft. üzemelteti, 
amely egész évben rendezvények, termékbemutatók, gaszt-
rofesztiválok sorát szervezi a Mars téren és a város más 
pontjain, amelyek a helyi lakosság és az ide látogató turisták 
számára egyaránt érdekesek. 

Az új kor piacai

A SZEGEDI MARS TÉRI PIAC 

PIAC PARKKAL
 
A Mars téri épületegyüttes külön érdekessége a 

6.900 m2-en elterülő park, amely a tervezők elképze-
lése szerint azért létesült, hogy még gazdagabbá tegye 
a tér kínálta tartalmakat mind a helyi lakosság, mind 
pedig az ide látogató turisták számára. Tekintettel arra, 
hogy a környező utcákon igen élénk a forgalom, a zöld 
növényzet és az azt övező kerítés mintegy védőpajzsként 
szolgál a zaj és por ellen. A zöld növényzetből jutott az 
épületegyütteshez tartozó egyik csarnok tetőzetére is. 
Ez az épület a múltban vásárcsarnokként működött, ma 
már azonban más jellegű rendezvényeknek ad otthont. 

A Mars tér neve sokak számára ismerősen cseng, elsősorban azért, mert itt található a város legnagyobb piaca, 
amely a 2005 és 2010 közötti időszakban épült. Ahhoz, hogy ez a korszerű épületegyüttes a jelenlegi formájában várja 
a vásárlókat, 7,5 millió euró, azaz közel 25 milliárd forint értékű beruházásra volt szükség. 



3

A Mars téri piac Szeged turisztikai kínálatának szerves 
része, amely a látványos építészeti megoldások, a kultúra, a 
gasztronómia és a rendezvények sora mellett turisták száz-
ezreit vonzza a városba. 

A vállalat vezetősége folyamatosan dolgozik a kínálat 
népszerűsítésén hangsúlyozva azt, hogy ez a piac állandó-
an friss, egészséges, őstermelőktől származó gyümölcsöt 
és zöldséget kínál. A kampányok jelentős részének célcso-
portját a fiatalok és a családok képezik, akik számára külön 
rendezvényeket szerveznek, és ezek rendszerint valamely, a 
piacon kapható idényjellegű termékhez kapcsolódnak. 

A nyitvatartást a vásárlók és árusok igényeinek megfele-
lően alakították ki. A kapuk korán nyitnak, hajnali 4 órakor, 
ami megfelel az árusoknak, akik javarészt saját gazdasággal 
rendelkeznek, és idénygyümölcsöt és -zöldséget árusítanak, 
ugyanis így időben felkészülhetnek az árusításra. A piac 18 
órakor zár, mert a potenciális vásárlók jelentős része 16 órá-
ig dolgozik.

Állati eredetű élelmiszerek gyártására és 
forgalmazására szolgáló objektumok bejegyzése 

ÉLETBE LÉPETT AZ ÚJ SZABÁLYZAT 
Szeptember 1-jén lépett életbe Az állati eredetű élelmi-

szerek temelésére és forgalmazására szolgáló objektumok be-
jegyzéséről szóló szabályzat, és ezáltal teljessé vált azoknak a 
rendszabályoknak a gyűjteménye, amelyek lehetővé teszik a 
kistermelők számára, hogy regisztrálják a termelői és értéke-
sítési tevékenységet saját birtokukon, a termelői piacokon, a 
kiskereskedelmi létesítményekben, illetve a házhoz szállítást. 

Ez a szabályzat részletesen előírja, milyen feltételek-
kel regisztrálhatják a kistermelők a termelő létesítményt, 
amelyben kis mennyiségű alapterméket, illetve abból saját 
maguk által előállított állati eredetű élelmiszert állítanak 
elő, és azt közvetlenül a végső fogyasztók felé értékesítik.  A 
gazdaságot, vagy élelmiszer-előállítás helyét  a  fogyasztók 
ellátása céljából kis mennyiségben előállított élelmiszerek-
ről, a kistermelői tevékenységről és a kistermelőkre vonat-
kozó külön előírásokról szóló szabályzattal összhangban 
lehet bejegyeztetni a nyilvántartásba. Az említett jogsza-
bályt a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Mi-
nisztérium hozta meg az úniós jogszabályok mintájára. A 
szabályzat 2018. január 1-jén lépett hatályba, és célja, hogy 
megkönnyítse a termelést a kis termelő kapacitással rendel-
kezők számára, vagyis, hogy csökkentse a pénzügyi terhe-
ket és adminisztratív akadályokat azáltal, hogy az ipari élel-
miszer-termeléshez képest külön szabályrendszert állapít 
meg a termelő üzem kialakítása, felszerelése és berendezése 
tekintetében.   

A fent említett két szabályzat teljes szövegét a Mezőgaz-
dasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Minisztérium kereté-
ben működő állatorvosi igazgatóság honlapján lehet meg-
tekinteni a http://www.vet.minpolj.gov.rs/sr/dokumenti/
pravilnici linken.

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny olvasóit, hogy 

Püspök Róbert
(1976 – 2019)

a Szabadkai Piacok KKV egykori dolgozója
életének 44. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!
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Amit nem tudtál a zöldségekről - 
Piaci kínálat más szemszögből

KARFIOL
Az antioxidánsok mellett, amelyeket a karfiol nagy 

mennyiségben tartalmaz, ez a szuperzöldség C-vita-
minban is gazdag, és ennek a két összetevőnek  köszön-
ve képes megóvni szervezetünket a betegségektől. 

A karfiol (latin neve Brassica oleracea var. botrytis) 
a Földközi-tenger környékéről származik. A karfiol a 
legminőségesebb zöldségek csoportjába tartozik, egy-
éves káposztaféle,  amelynek fejletlen, leggyakrabban 
fehér színű, húsosan megvastagodott virágzata (fej 
vagy rózsa) alkalmas emberi fogyasztásra.  Megvasta-
godott, csonka szár, valamint húsos virágzatszár jel-
lemzi, és elsősorban az utóbbi miatt termesztik.  Fo-
gyasztják húspótló ételként rántva, vagy darált hússal 
dúsítva rakott karfiolként,  levesnek, de  savanyúság-
nak eltéve is kitűnő. Ehető részei tetemes mennyiségű 
nyersfehérjét, valamint esszenciális aminosavakat, 
C-vitamint, B2-vitamint, vasat és foszfort tartalmaz-
nak. A karfiol energiaértéke alacsony (98 kJ), ezért 
ajánlott a diétás étrendben.

Eredete és felhasználása

Köztudott, hogy a karfiol a Kis-Ázsiában és Görög-
országban honos vadkáposzta egy termesztett válto-
zata. Az úgynevezett káposztafélék rendjébe tartozik. 
Magas tápértéke és kellemes íze miatt kulináris ínyen-
cségnek számít. A táplálkozásban nyersen saláta for-
májában, levesnek, sütve vagy rántva (köretként) hasz-
nálják, de télen savanyúság formájában is.

A hazai piacokon friss karfiol főleg ősz közepétől tél 
végéig található, de a fóliasátraknak és üvegházaknak 
köszönhetően szinte egész évben elérhető.

Termesztése

A karfiol mérsékelt éghajlati növény. A csírázás 
már 1°C-on beindul, míg a fejlődéshez a 10-20 °C a 
legmegfelelőbb. 25°C feletti hőmérsékleten, alacsony 
páratartalom és talajnedvesség mellett a termés minő-
sége gyenge.  A karfiol kevésbé ellenálló az alacsony 
hőmérséklettel szemben, mint a káposzta. Leginkább 
a hűvös és párás éghajlatot kedveli. A meleg, száraz 
időjárás akadályozza a rózsa kialakulását, így ilyen 
körülmények között a növény csak kis rózsát fejleszt, 
ezért vidékünkön a karfiolt kora tavaszi vagy késő őszi 

növényként termesztik. Magas a vízigénye, ezért a talaj 
nedvességtartalmának 80% körül kell mozognia, a le-
vegő páratartalmának pedig 85-90%-osnak kell lennie.  
A hazai viszonyok között csak öntözéssel termeszthető 
gazdaságosan. A karfiol humuszban gazdag, meleg és 
laza, semleges kémhatású (6,5-7,2 pH) talajt igényel. 
Más kultúrákkal vetésforgóban kell termeszteni, és 
ugyanazon területre 4-5 év elteltével kerülhet.

Egészség

A karfiol egy igazi csodazöldség, szervezetünk-
re gyakorolt jótékony hatása sokrétű. Számos kutatás 
megerősítette, hogy jelentős szerepet játszik bizonyos 
betegségek megelőzésében, mint pl. az emlő-, vastag-
bél-, tüdő-, petefészek- és hólyagdaganat. Az antioxi-
dánsok mellett, amelyeket a karfiol nagy mennyiség-
ben tartalmaz, ez a szuperzöldség C-vitaminban is 
gazdag, és ennek a két összetevőnek  köszönve képes 
megóvni szervezetünket a betegségektől. 

A karfiol nagyon fontos szerepet játszik a szívbeteg-
ségek megelőzésében is. Száz gramm karfiol biztosítja 
a szervezet napi magnézium szükségletének 80% -át, 
emiatt kiválóan óvja szívünk egészségét. A karfiol fol-
savban is gazdag, ami szintén segít a szív- és érrend-
szeri betegségek megelőzésében. Jótékonyan hat a reu-
matikus betegségekre és csökkenti az általuk okozott 
fájdalmat. Segít megelőzni a sclerosis multiplex kiala-
kulását, valamint a már meglévő betegség továbbfejlő-
dését.

Az utóbbi néhány évben rendkívül népszerűvé vált 
a fogyni vágyók körében, mert felgyorsítja az anyag-
cserét és eltávolítja a méreganyagokat a szervezetből.


