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A Tejpiac felújítása

JÖVŐRE ELKÉSZÜL A 
TERVDOKUMENTÁCIÓ 

A Jakab és Komor téri új városi piac nemrégiben be-
mutatott ötlettervének teljes tervdokumentációja jövőre 
készül el. Ezzel a második szakaszába lép ennek az igényes 
projektnek a megvalósítása, amelynek célja, hogy biztosítsa 
Szabadka legnagyobb és legforgalmasabb termelői piacának 
megőrzését és fejlesztését. 

- Az árusítóhelyek bérlőit folyamatosan és időben tájékoztatjuk 
majd a Tejpiac felújítási tervének minden egyes szakaszáról 
- nyilatkozta Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatója. - Hiszem, hogy az ötletterv kapcsán, amely 
kétségkívül a munka első szakasza, sikert könyvelhetünk el, 
és hosszú idő után ismét sikerült felhívnunk a figyelmet arra, 
hogy a városnak olyan modern központi piacra van szüksége, 
amilyet megérdemel. Jövőre az önkormányzat támogatásával 
elkészítjük a tervdokumentációt, és mérlegeljük a reális 
pénzforrásokkal kapcsolatos lehetőségeket. A Tejpiac több 
szempontból is rendkívül fontos létesítmény: a szabadkaiak 
itt szerzik be a friss élelmiszereket, vállalatunk bevételének 
egy része is innen származik, a szolgáltatásainkat igénybe 
vevő bérlőknek pedig több mint a fele számára kizárólagos  
jövedelemforrást jelent. Ezért ezt a projektet lépésről lépésre, 
gondosan és minden körülményt mérlegelve készítjük el, mert 
fontos, hogy a végén mindenki elégedett legyen.

 Fenyőfa árusítás

ENGEDÉLLYEL KIZÁRÓLAG A 
JÓVÁHAGYOTT ÉS KIJELÖLT 

TERÜLETEKEN 
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat értesíti 

az érdekelteket, hogy Szabadka Város Tanácsának határo-
zata értelmében, összhangban az árusítóhelyeknek a város 
területén történő kijelöléséről és kihelyezéséről szóló 27-
3/2014 és 299-23/17 számú határozattal , a fenyőárusítást a 
2019. december 1. és 2020. január 10. közötti időszakban 
szervezi meg. Az árusítóhelyek bérleti díja az általuk elfog-
lalt terület nagyságától függően lesz megszabva. 

A fenyőárusítás helyéről és a többi ezzel kapcsolatos 
részletről az érdekeltek bővebb információt a Szabadkai 
Piacok munkavezetőjétől, Fodor Roberttól, vagy  Kuntić 
Petar koordinátortól kaphatnak a (024) 555-013-as   vagy 
az 547-417  telefonszámon munkanapokon 8 és 14 óra kö-
zött.

A helyi önkormányzat  kijelölte azokat a helyeket, 
melyeken engedélyezett az idényjellegű áru, többek kö-
zött a fenyő árusítása is, így ezeken kívül tilos az árusítás. 
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat  a fenyőfák 
árusítását az engedélyezett és kijelölt helyeken, a piacokon, 
valamint  a közeli és közterületeken  a helyi önkormányzat 
közreműködésével és annak határozata alapján szervezi 
meg. Szabadka város illetékes szervei naponta ellenőrzik 
majd a fenyőárusítást. 

A Szabadkai Piacok KKV arra kéri az árusokat, hogy 
a környezetvédelemhez hozzájárulva minél több töves fe-
nyőfát kínáljanak a vásárlóknak.  Tekintettel arra, hogy a 
helyi önkormányzat határozata tiltja a nagy súlyú teher-
gépkocsik és vontatós járművek közlekedését a városban, 
a Szabadkai Piacok KKV arra figyelmezteti az árusokat, 
hogy a fenyőket ne szállítsák az eladás helyére 10 tonnánal 
nagyobb teherbírású tehergépkocsikkal.  

A fenyőárusítás idén is szigorúan engedélyhez kötött, 
tehát az árusoknak igazolniuk kell, hogy engedélyük van 
árusítani, emellett pedig az áru eredetét is tanusítaniuk 
kell. 
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A Szabadkai Piacok KKV a Tesla telepi vegyespiac fel-
újításának ötlettervével a piaci tevékenység fejlesztési ter-
vének újabb fejezetét nyitotta meg.  A cél egy modern piac 
felépítése, amely megfelel a kor igényeinek, és példaként 
szolgálhat arra, hogyan kell a piaci tevékenységet meg-
szervezni városi környezetben. 

– A Tesla telepi piac területe jelenleg az általános vá-
rosrendezési terv részét képezi, ami jelentős előrelépés, és 
lehetővé tette számunkra, hogy elkészítsük az ötlettervet 
– mondja Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója. – Ezt a helyi önkormányzattal folytatott jó 
együttműködésnek köszönhetően értük el, amely felismerte 
a modern, zárt piac felépítésének szükségességét a meglévő 
piac helyén, amely a bérlők és a vásárlók számára is a kor 
igényeinek megfelelő feltételeket biztosít. A projekt meg-
valósítása egy sor egyéb  problémát is véglegesen megold, 
például alkalmat ad arra, hogy felszámoljuk az illegális lé-
tesítményeket a telken, meg tudjuk oldani a parkolási lehe-
tőségeket és a Partizán bázisok utca felőli kijáratot is.  Az 
új Tesla telepi vegyespiac ötlettervét  az újvidéki AG-UNS 
ARHITEКTONSКO-GRAĐEVINSКI INSTITUT készí-
tette.

A telken, amelynek teljes alapterülete 1288 négyzet-
méter, egy téglalap alakú, földszintes, 42,3 x 21,2 méter 
alapterületű épület építését tervezik, három gyalogos be-
járattal. A főbejáratot a nyugati homlokzaton, a Partizán 
bázisok utca felől tervezik kialakítani, a másik két bejárat 
az épület két oldalán található, a Lifka Sándor és a Pionir 

utcák felől. A benyújtott ötletterv előirányozza a járda ki-
szélesítését a Partizán bázisok utcában,  így a piacot köny-
nyebben meg lehet majd közelíteni. A létesítmény alapvető 
funkciója a piaci árusítás, amely a terv szerint főleg pultok-

ról történik, az új piac egy részén pedig, a Partizán bázisok 
utca mentén nyolc,  legfeljebb 15 m2 alapterületű üzlethe-
lyiséget szándékoznak kialakítani.  A szemközti oldalon, a 
jelenleg a kis parkra néző homlokzat mentén, az általános 
rendezési terv szerint utat létesítenek. Itt helyezik majd el 
a piac infrastruktúrájához tartozó egyéb létesítményeket, 
amelyek biztosítják a piac funkcionalitását. Az ötletterv 
szerint  ezen a részen öt, egyenként körülbelül 6 m2 alap-
területű raktár áll majd külön feljáróval; két iroda a fel-

A Szabadkai Piacok KKV fejlesztési tervei

A TESLA TELEPI ÚJ PIAC ÖTLETTERVE 
Az új piac lejtős tetővel rendelkező földszintes létesítmény lesz, három gyalogos bejárattal, kilenc parkolóhellyel, 

32 gyümölcs- és zöldséges pulttal, 8  hűtővitrinnel, 24 tömegfogyasztási cikkeket és kézműves termékeket árusító 
pulttal, 8 üzlethelyiséggel, 5 raktárral, korszerű vizesblokkal ...
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ügyelőség és a piaci adminisztráció számára; vizesblokk 
külön női, férfi, illetve mozgássérültek számára kialakí-
tott illemhellyel, amelyet mind az alkalmazottak, mind 
pedig a vásárlók is használhatnak.  Emellett itt lesznek a 
műszaki helyiségek (takarításhoz szükséges eszközök rak-
tára és gépház), a szemétlerakók, nyilvános csapok és nyil-
vános mérlegek. Az épület központi részén kb. 625 m2-es 
területen 64 pult áll majd két sorban és 3 zónában elhe-
lyezve. Ebből 32 pult a zöldségfélék és gyümölcs árusítá-
sára szolgál, a könnyen romlandó élelmiszerek számára 
8 hűtővitrint helyeznek el,  a többi 24 pult pedig a hűtést 
nem igénylő élelmiszerek, a kézműves termékek és más 
tömegfogyasztási cikkek árusítására szolgál majd. Az 
épület szerkezetét egy vasbeton váz képezi acélrácsos tető-
tartókkal kombinálva. Az épített falak 25 cm vastagságú 
üreges téglából készülnek, hőszigeteléssel és külső burko-
lattal ellátva, a két oldalsó homlokzat falai  pedig üvegből, 
így áteresztik a napfényt és biztosítják a jó megvilágítást. 
A lejtős tető hőszigetelő szendvicspanelekből lesz kiala-
kítva,  két rejtett, vízszintes ereszcsatorna lesz benne el-
helyezve, a lefolyó csatornák pedig az objektumon belül 
helyezkednek el. A tetőre a tervek szerint napelem panelek 
kerülnek.  A telken 9 parkolóhelyet alakítanak ki, közülük 
egy a mozgássérültek számára lesz fenntartva. Az ötlet-
terv szerint a piacot alacsony növényzet szegélyezi majd, 
amely a gyalogjárdát elválasztja a kocsiúttól. 

Kilencedik Winterfest

 82 KIÁLLÍTÓ A TÉLI VÁSÁRON

A  kilencedik Winterfest árusainak kiválasztásával 
foglalkozó bizottság  úgy döntött, hogy az idei  rendez-
vényen 82 kiállító vehet részt. Az árusok teljes névsora a 

Szabadkai Piacok KKW hivatalos weboldalán tekinthető 
meg a www.supijace.co.rs. portálon.  Az idei Winterfest 
december 5-én nyílik meg és 2020. január 13-ig várja a 
látogatókat. Csakúgy mint a korábbi években, a faházi-
kók a Köztársaság tér egy részén lesznek felállítva, és a 
vásár alapeszméje idén is a hagyományőrzés, a kézműves 
termékek, régi szakmák, hazai és organikus élelmiszerek 
és a régió gasztronómiai kínálatának bemutatása. A ha-
gyományos rendezvényt a Szabadkai Piacok Kömmuná-
lis Közvállalat szervezi a helyi önkormányzattal karöltve. 

Köztársasági Statisztikai Hivatal

A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK 
EGYNEGYEDÉT A PIACOKON 

ÉRTÉKESÍTIK
A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai sze-

rint a mezőgazdasági termékek össz forgalma a Szerb 
Köztársaság termelői piacain 2019 első hat hónapjá-
ban hozzávetőlegesen 19,5 milliárd dinárt tesz ki, ami 
folyóáras értékben kifejezve 16,4% -kal több, mint az 
előző év azonos időszakában.

Ebben az időszakban a piacokon a zöldségfélék 
voltak a legkelendőbbek (34,6%), második helyen a 
gyümölcsök és a szőlő áll (19,2%), a harmadikon a tej és 
tejtermékek (14,6%), a sort pedig a baromfihús és a tojás 
zárja (13,2%).

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a mezőgaz-
dasági, erdészeti és halászati termékek eladásának és 
beszerzésének összértéke az év első hat hónapjában 
(folyóáras értékben) 7,0% -kal csökkent.

Így a piacok részesedése a mezőgazdasági, erdésze-
ti és halászati termékek eladásában és beszerzésében 
25,75%-ot tesz ki. Ez azt jelenti, hogy 2019 hat hónapjá-
ban a szerbiai mezőgazdasági termelés egynegyedét a 
termelői piacokon értékesítették.

IN MEMORIAM  
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny  olvasóit, hogy

Takács Julianna 
(1955 – 2019)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője 65 éves korában 
elhunyt.

Nyugodjék békében!
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A hozzávetőlegesen 13.000 tonnás éves hozammal Szer-
bia, Spanyolország után, a második helyen áll Európában a 
birsalma termelés tekintetében,  de a szakértők egyetértenek 
abban, hogy hazánk ennél a mennyiségnél jóval többet tud-
na termelni. 

A birs (lat. Cydonia oblonga) termése az almára vagy 
a körtére hasonlít, ezért a birsfajtákat alakjuk szerint két 
nagy csoportra osztjuk fel: alma alakúakra és körte alakú-
akra, innen ered a birsalma és a birskörte elnevezés is. Ok-
tóberben érik, aranysárga színű, termése  nagy, kemény falú 
és erőteljes,  kellemes illata alapján ismerhető fel. Kemény 
állaga és fanyar íze miatt  a birsalmát ritkán fogyasztjuk 
nyersen, de feldolgozva,  szlatkó, lekvár, dzsem, vagy kom-
pót formájában, valódi csemegének számít. Ennek ellenére 
a Szerbiában megtermelt birsalma legnagyob része lepár-
lóüzemekbe kerül, ahol az egyik legízletesebb pálinkafajta 
készül belőle.

Eredete és a hozzá fűződő legendák

A birsalma  Kisázsiából származik, és Örményország és 
Iránban azon vidékein, ahol a legkorábban kezdték term-
eszteni, ma is megtalálhatók  vadon termő fajtái. Tervszerű-
en Mezopotámiában, a mai Észak-Irak területén kezdődték 
először termeszteni.  Tengereken átkelve a birs Olaszorszá-
gon keresztül átkerült Európába, és így eljutott hazánkba is, 
ahol igen jól terem. Írott dokumentumok először a Krisztus 
előtti hatosik században tesznek róla említést a görög es-
küvői szokások kapcsán. A birsalma a szerelem, boldogság, 
termékenység, bölcsesség, szépség, az álhatatosság és örök-
kévalóság szimbóluma.

Az ókori mitológiában az istenek a birsalma segítségével 
sorsokról döntöttek. Úgy tartják, hogy az aranyalma (bir-
salma) Aphrodité és Gaia istennők gyümölcse volt, de Pá-
risz azt a legszebb istennőnek, Aphroditénak ajándékozta 
a legszebb földi asszony, szép Heléne szerelméért cserébe. 

Termelés 

A birsalma akkor terem a legjobban, ha a nyár száraz 
és meleg, a téli időszakban pedig nincs nagyobb hőingado-
zás.  Télen, mélynyugalmi állapotban a birs rövid ideig a 
-30°C-os, nyáron pedig az 52°C-os hőmérsékletet is elvi-
seli. Tekintettel arra, hogy a birs mediterrán eredetű gyü-
mölcsfaj, legjobban a mediterrán térségben és a mérsékelt 
éghajlati övezetben terem, ahol az éves átlaghőmérséklet 
10°C és 15°C között mozog. A világ legnagyobb birsterme-
lője Törökország évente mintegy 135 ezer tonnával, a má-
sodik helyen pedig Kína áll hozzávetőleg 125 000 tonnával. 
A hozzávetőlegesen 13.000 tonnás éves hozammal Szerbia, 
Spanyolország után, a második helyen áll Európában a bir-

Amit nem tudtál a gyümölcsökről-Piaci kínálat 
más szemszögből

BIRSALMA

salma termelés tekintetében,  de a szakértők egyetértenek 
abban, hogy hazánk ennél a mennyiségnél jóval többet tud-
na termelni. 

Érdekes megemlíteni, hogy a Kraljevo közelében talál-
ható, mindössze 1200 lakosú Tavnik faluban a birsalmát 
több mint 300 hektáron termesztik, vagyis Szerbiában a 
birsalma körülbelül kétharmada innen származik. Ha-
zánkban a termés legnagyobb részéből pálinkát készítenek.

Egészség

A birs termése gazdag vitaminokban és ásványi anya-
gokban. Nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint, vala-
mint  B1-, B2-vitamint, niacint, karotént, kalciumot, mag-
néziumot, káliumot, rezet, nátriumot, cinket, vasat, man-
gánt, nátriumot, klórt és ként. Ennek a gyógyhatású gyü-
mölcsnek a C-vitamin a legfontosabb összetevője, amely 
erős antioxidáns, és meggátolja, hogy a telítetlen zsírok sza-
badgyököket képezzenek. A birs nagy mennyiségben tartal-
maz pektint is, amely fontos szerepet játszik a szívműködés 
és a vérnyomás szabályozásában. 100 gramm birsalma csak 
57 kalóriát tartalmaz, emiatt a diétás étrendbe is nugodtan 
beiktathatjuk. Ez a rendkvül egészséges gyümölcs javítja az 
emésztést és vérszegénység ellen is hatékony.

A csersavnak és nyáktartalmának köszönhetően a birslé 
és a birsszörp jótékony hatással van a bélműködésre és ha-
tékony a fertőző betegségek megelőzésében. Ha a birsalma 
levét azonos mennyiségű cukorral megfőzzük, kiváló sziru-
pot kapunk, amely csilapítja a köhögést, enyhíti az asztmás 
tüneteket és az akut hasmenést. A birsalma virágából ké-
szült tea is csillapítja a köhögést, a magjából készült pedig 
nyugtató hatású és álmatlanság ellen is hatékony.

BIRSALMASAJT
A birsalmasajt az egyik legrégebbi vajdasági éde-

sség, amelynek receptje az Osztrák-Magyar Monar-
chia  idejéből származik, amit ennek a nyalánkságnak 
a német elnevezése, a Quittenkäs is bizonyít. Manap-
ság a háziasszonyok ritkán készítik, de akadnak olyan 
kézműiparosok, akik a hagyományból merítve ihletet 
a Vajdaság szerte rendezett vásárokon birsalmasajtot 
kínálnak a vásárlóknak.


