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Ünnepek

VIRÁGÁRUSÍTÁS 
MÁRCIUS 8. ALKALMÁBÓL

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat idén is 
megszervezi a virágárusítást március 8., a nemzetközi nőnap 
alkalmából.

 - A virág árusítása a vállalat által üzemeltetett pia-
cokon, valamint az idényjellegű termékek értékesítésére 
kijelölt helyeken történik - mondja Fodor Dániel, a piacok 
munkavezetője. Az árusítást a szokásos módon szervezzük 
meg március 7-én és 8-án a Tejpiacon levő virágpiacon, a 
Zöldike piacon, a Tesla telepi piacon és a Mirko Bogović 
utcai  Nagybani Piacon.

Az érdekelt árusok Fodor Róberttól,  a Tesla telepi Ve-
gyespiac munkavezetőjétől kaphatnak részletes tájékoztatást 
a 024/555-013-as telefonszámon.

Események

FOLYNAK A PIACOK 
ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNY 

ELŐKÉSZÜLETEI
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat a Tržnica Rész-

vénytársasággal és a Vajdasági Kreatív Ipari Klaszterrel karöltve, 
valamint a helyi önkormányzat támogatásával már dolgozik a 
Piacok Éjszakája elnevezésű rendezvény tervének javaslatán. 
A rendezvény célja a piacok és azok kínálatának bemutatása. 
A projektbe még néhány intézmény, szervezet és egyesület is 
bekapcsolódik, hogy a rendezvény programja minél vonzóbb 
legyen a látogatók számára.

A tervek szerint 2020 folyamán négy rendezvényt szerveznek, 
amelyek helyszíne a Tejpiac és a Harcosok Sorakozója településen 
levő Zöldike piac (Szabadkai Piacok KKV), illetve a Kisbajmoki 
Árupiac és a palicsi Zöldségpiac (Tržnica Rt. ) lesz. Az időpontok 
kapcsán még egyeztetnek, de annyi bizonyos, hogy a Piacok Éj-
szakáját pénteki vagy szombati napokon tervezik megtartani 17 
és 24 óra között, és a különféle piaci árucikkek kínálata mellett 
érdekes szórakoztató programmal, elsősorban koncertekkel, 
kiállításokkal, termékbemutatókkal szeretnék megörvendeztetni 
a látogatókat.

A Szabadkai Piacok KKV a Tržnica Rt.-vel Szabadka Városával 
együttműködésben 2017-ben és 2018-ban a városnapi program 
részeként két alkalommal sikerrel szervezte meg a Piacok Éj-
szakáját. Mindkét rendezvényen a Szabadkai Piacok KKV által 
üzemeltetett termelői piacok árusai vettek részt, és 2018-ban 
néhányan elismerésben is részesültek azért, hogy Szabadka pol-
gárait folyamatosan friss élelmiszerekkel látják el.

Az új koncepció szerint a Piacok Éjszakája oda kerül, ahová 
tartozik – a piacokra! A Közlöny havilap rendszeresen tájékoz-
tatja majd a Szabadkai Piacok KKV szolgáltatásait igénybe vevő 
bérlőket a projekt további alakulásáról.

Boldog nőnapot!

XX. évfolyam • 2. szám • 2020. február 28. 
Ingyenes példány
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Február közepén a mezőgazdaságért, erdészetért és víz-
gazdálkodásért felelős miniszter meghozta a Kis mennyiségű 
növényi eredetű élelmiszer előállításáról és forgalmazá-
sáról, a szóban forgó tevékenység végzésének helyéről, 
valamint az erre a termelési ágazatra vonatkozó külön 
élelmiszer-higiéniai követelményekről szóló szabályzatot, 
amely 2020. március 1-jén lép hatályba.

A minisztérium célja, hogy ezzel a rendszabállyal bizto-
sítsa a kistermelők számára, hogy törvényes keretek között 
állítsanak elő és forgalmazzanak alap- vagy feldolgozott 
házi termékeket, például lisztet, süteményeket, tésztát, 
gyümölcsleveket, hőkezelt gyümölcsöt és zöldségféléket, 
szárított gyümölcsökből, zöldségekből és gyógynövényekből 
készült termékeket, savanyúságot, feldolgozott gombát, 
hidegen sajtolt növényi olajokat és zöldségleveket.

A szabályzat meghatározza a kis mennyiségű növényi 
eredetű élelmiszer forgalmazásának feltételeit, valamint 
azt is, hogy mekkora mennyiség tekinthető kis mennyi-
ségnek, meghatározza az élelmiszer típusát és azt a helyet 
vagy területet, ahol az ilyen típusú termékeket előállítják 
és értékesítik.

A szabályat szerint az élelmiszer termelők és forgal-
mazók jogi személyek (vállalkozók) vagy természetes 
személyek (gazdaságok). Pontosabban,  mezőgazdasági 
termelők, akik a gazdaságukból származó élemiszereket 
állítanak elő és dolgoznak fel, vagy olyan vállalkozók, akik 
a termeléshez szükséges alapanyagok legkevesebb 50% -át 
saját maguk állítják elő.

A Közlöny mai számban közöljük a szabályzatnak a 
mezőgazdasági birtokokra vonatkozó részeit. 

A termelő létesítmény bejegyzése a nyilvántartásban  
A rendszabály előírja, hogy a növényi eredetű élelmiszert 
előállító termelők kötelesek a termelő létesítményt (üzemet) 
bejegyeztetni a központi nyilvántartásban.  Termékeiket 
forgalmazhatják saját gazdaságukban, a zöldségpiacokon, a 
helyi kiskereskedelmi üzletekben, különféle rendezvényeken 
a Szerb Köztársaság területén és házhoz is szállíthatják.

A termékeket, típustól függően, csomagolva vagy cso-
magolatlanul értékesíthetik, de ez utóbbi lehetőség általában 
csak a gazdaságokból történő értékesítésre vonatkozik.

A forgalomba hozott élelmiszereket, illetve termékeket 
megfelelő módon kell jelölni, összhangban az élelmisze-
rek jelölését, címkézését és reklámozását szabályzó külön 
rendszabállyal. A szabályzat meghatározza azt a maximális 
termékekmennyiséget, amelyek a termelők előállíthatnak 
és forgalmazhatnak. A liszttermelés éves szinten nem 
haladhatja meg a 32 000 kilogrammot; tésztafélékből és 
biológiailag tartósított zöldségekből (savanyú káposzta, 
savanyúság stb.) évente legfeljebb 20 000 kilogrammot; 
hőkezelt gyümölcsökből (szlatko, lekvár, dzsem stb.), 
szárított és kandírozott gyümölcsökből készült termé-
kekből 16 000 kilogrammot; gyümölcslevekből legfeljebb 
16 000 litert, szárított zöldségekből, valamint aromás és 
fűszernövényekből legfeljebb 4000 kilogrammot, hidegen 
sajtolt növényi olajokből legfeljebb 8000 litert állíthatnak 
elő évente. A kis kapacitású létesítményekben dolgozó vál-
lalkozók esetében ennek a mennyiségnek a dupláját lehet 
megtermelni éves szinten. A szabályzat lehetővé teszi, hogy 
egy gazdaságban többféle élelmiszert állítsanak elő azzal, 
hogy az előállított és forgalomba hozott egyes élelmiszerek 
részarányának összege nem haladhatja meg az éves szinten 
meghatározott 100% -ot.

Az értékesítés helyén a kis mennyiségű növényi eredetű 
élelmiszert termelők kötelesek jól látható módon  feltüntetni 
a termelő üzemre – gazdasági birtokra vagy kis kapacitású 
termelő létesítményre - vonatkozó alapvető, termeléssel 
kapcsolatos adatokat.

Létesítmények és felszerelés

A gazdaságban történő termelés és értékesítés esetén az 
erre a célra használt helyiségek és berendezések a lakóház 
részét képezhetik, és háztartási célokra is felhasználha-
tók. Ellenben a háztartásban végzett tevékenységek nem 
veszélyeztethetik a higiéniai és a biztonsági feltételeket az 
élelmiszer előállítása és forgalmazása során. A végső fo-

Elfogadták a kis mennyiségű növényi eredetű élelmiszerek előállításáról és forgalmazásáról szóló szabályzatot

A GAZDAGABB PIACI KÍNÁLAT FELTÉTELEI 
Kis mennyiségű növényi eredetű élelmiszer-termeléssel és eladással  azok a  gazdálkodók foglalkozhat-

nak, akik a saját birtokukról származó alapterméket állítanak elő vagy azt dolgozzák fel,  illetve olyan 
vállalkozók, akik a termeléshez szükséges nyersanyag legkevesebb 50% -át saját maguk állítják elő.
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gyasztó felé történő közvetlen eladásra szolgáló helyiségek 
lehetnek a gazdaságon belül.

A gazdaságon belül levő termelő étesítményekre vo-
natkozó előírások:

• a feldolgozó részleget el kell különíteni az állattartásra 
szolgáló objektumoktól a környezetből származó szennyezés 
elkerülése érdekében;

• a gyártási és előkészítési folyamat egyes fázisai  (ap-
rítás, őrlés/darálás, csomagolás, vákuumozás) időben 
elválaszthatók;

• a házi hőkezelő berendezések használhatók saját 
háztartási célokra is, amennyiben az eladásra szánt élelmi-
szert nem egyidejűleg készítik a háztartásban felhasznált 
élelmiszerrel;

• a létesítményen belül léteznie kell olyan helyiségnek, 
amely alkalmas a biológiai tartósításra és hűtő tárolásra a 
gyártási folyamattól és az előállított élelmiszer típusától 
függően;

• a feldolgozó helyisében vagy annak közelében lennie 
kell legalább egy kézmosó berendezésnek;

• az edényeket, eszközöket és berendezést a termelő 
létesítményen belül kell tisztítani és fertőtleníteni;

• az otthoni mosdót abban az esetben lehet használni, 
ha a termelő részleg közvetlen közelében van;

•  az öltöző az élelmiszer-termelő létesítményen belül vagy 
kívül helyezkedhet el, ha annak a közvetlen közelében van;

• az alapanyagokat és a termékeket ugyanabban a hű-
tőkamrában vagy tároló részlegben lehet tárolni

Azokra a kistermelőkre, akik hagyományos módszerekkel 
termelnek kis mennyiségű növényi eredetű élelmiszereket, 
illetve hagyományos jellegű termékeket készítenek, ke-
vésbé szigorú előírások vonatkoznak a létesítmények és a 
felszerelés tekintetében.

Nagy Kanász Zsolt

ALKALMAZKODUNK 
AZ ÚJ SZABÁLYZATHOZ
A palicsi Nagy Kanász 

család már csaknem 
négy évtizede árusít 
savanyúságot a Tejpiacon. 
A hagyományos termé-
kek, a savanyú uborka, 
cékla, paprika, káposzta 
és vegyes saláta mellett 
pultjukon valódi cse-
megék is megtalálhatók 
az ínyencek számára, 
mint  például a mézben 
és olajban tartósított 
savanyú paprika, az 
articsóka, a borban 
tartósított savanyú fokhagyma, a káposztával vagy 
túróval töltött paprika, torma, ajvár és hasonlók.

Ma a családi vállalkozást Nagy Kanász Zsolt 
vezeti, és ő maga harminc éve van jelen a Tejpi-
acon. Apjától, Antaltól örökölte a vállalkozást. 

  – A receptek nem változtak – mondja Nagy 
Kanász Zsolt. – Az uborkát úgy savanyítjuk, ahogy 
azt nagyanyáink tették, a napon, ecet és tartósí-
tószerek nélkül. Állandó vásárlóink hozzászoktak 
az általunk kínált ízekhez, és nincs okunk bármit 
megváltoztatni. Kínálatunkat néhány új termékkel 
bővítettük, mint például a mexikói saláta, a csípős 
ízt kedvelő vásárlók számára.

Interjúalanyunk folyamatosan figyelemmel 
kíséri mindazt, ami üzleti tevékenysége szem-
pontjából fontos, tehát lehetősége nyílt már arra 
is, hogy betekintést nyerjen a kis mennyiségű 
növényi eredetű élelmiszerek előállításáról és 
forgalmazásáról szóló új szabályzatba, amely 
idén március 1-jén lép hatályba,

 – Vállalkozásunk mezőgazdasági birtokként van 
bejegyezve, és örülök, hogy az új szabályzat lehetőséget 
ad arra, hogy ebben a formában folytassuk tevékeny-
ségünket – mondja Nagy Kanász Zsolt. – Évek óta 
fektetünk be azokba a létesítményekbe és a berende-
zésbe, amellyel dolgozunk, tehát azt hiszem, képesek 
leszünk teljesíteni a regisztrációhoz szükséges összes 
követelményt. Megkezdtük saját márkánk kidolgozását 
is, elvégezzük a termékek egy részének jelölését, így 
ebből a szempontból is könnyebb lesz. Még mindig 
nem tudom megmondani, hogy az új szabályzat 
teljes mértékben megfelel-e a kívánságainknak és 
elvárásainknak, de biztos, hogy folytatni akarjuk 
a vállalkozást, tehát mindent megteszünk annak 
érdekében, hogy alkalmazkodjunk az előírásokhoz.

Tájékoztató a Szabadkai Piacok KKV szolgáltatásait igénybe 
vevő bérlők részére

KIVONAT A MEZŐGAZDASÁGI 
BIRTOKOK NYILVÁNTARTÁSÁBÓL

A Szabadkai Piacok KKV szolgáltatásait igénybe vevő, be-
jegyzett mezőgazdasági birtokkal rendelkező személyeknek  a 
lehető legrövidebb határidőn belül be kell nyújtania a vállalat 
igazgatóságának (Đuro Đaković u. 23/I) ) a gazdaság 2020. évi 
státuszáról szóló dokumentációt. A Kereskedelemről szóló törvénnyel 
összhangban a Szabadkai Piacok KKV köteles biztosítani, hogy “a 
piaci értékesítést kereskedők végezzék”. A gazdaságok esetében 
ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaságot szabályozó rendeletekkel 
összhangban a nyilvántartásba vett mezőgazdasági termelők a 
nyilvántartásban megjelölt termékeket árusíthatják.

Gazdaságok esetében a státuszt igazoló okirat a mezőgaz-
dasági birtokok nyilvántartása alapján a Pénzügyminisztérium 
és a Kincstári Igazgatóság helyi kirendeltsége által kiadott 
bizonylat. A mezőgazdasági birtokok tulajdonosai csak 
saját termékeiket értékesíthetik a piacon.
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Az antioxidánsok gazdag forrásaként a kelbimbó sok 
egészségügyi problémát enyhít. Rendkívül fontos az immun-
rendszer erősítése szempontjából, ugyanakkor tisztítja a 
szervezetet a káros anyagoktól, mivel serkenti a bélműködést.

A binbós kel, vagy kelbimbó  latin neve Brassica oleracea 
var. gemmifera. A bimbós kel termése nagyon ízletes és 
könnyen felismerhető, mivel kis káposztafejre hasonlít. A 
táplálkozásban leggyakrabban köretként fogyasztjuk hal- vagy 
csirkeételek mellé, de a háziasszonyok egyre gyakrabban 
készítenek belőle különféle leveseket és salátákat is. Az 
utóbbi néhány évtizedben a hazai piacon megnövekedett 
a friss és fagyasztott kelbimbó iránti kereslet, így mára már 
a piaci pultok kínálatának megszokott részévé vált.

Eredete

A kelbimbó vagy bimbós kel a legrégebbi növényi 
kultúrák csoportjába tartozik. Őse a vadkáposzta, és a 
Földközi-tenger és az Atlanti-óceán partjairól származik. 
Érdekes megemlíteni, hogy a növény első leírása 1587-ből 
ered, és közismert, hogy a középkorban a Római Birodalom 
területén termesztették.

Termesztés

A bimbók, amelyeket a táplálkozásban használunk, 
valójában a nővény levelei alatti szárrészen teremnek. 
Kétéves növény, amely a növekedés első évében leveleket 
és rügyeket fejleszt, vagyis apró fejeket, amelyek kerek vagy 
tojásdad alakúak lehetnek. A második év folyamán 
a virágrügyek a kis fejekből fejlődnek 
ki, és rajtuk virágzás után kialakul a 
vetőmag. Az év folyamán más nö-
vények után vagy másodvetésként 
termeszthetjük. Leggyakrabban 
palánta formájában ültetik, és a 
vetéstől a betakarításig 3-4 hónap 
telik el. Az ültetés idejét a fajta és 
az éghajlati viszonyok határozzák 
meg. Nálunk nyáron ültetik, hidegebb 
éghajlatú vidékeken viszont tavasszal. 
A növény sikeres fejlődéséhez a leg-
megfelelőbb a 6,8 pH savasságú talaj. 

Amit nem tudtál a zöldségekről – 
Piaci kínálat más szemszögből

BIMBÓS KEL 
(KELBIMBÓ)

A fokozatos betakarítással, amely szeptembertől tavaszig 
tarthat, növelhetjük a kelbimbó hozamát.

Egészség

Ez a zöldség rendkívül gazdag fehérjékben, élelmi ros-
tokban, omega 3 és omega 6 zsírsavakban,  vitaminokban, 
különösen C-, A-, K-, E- és B-komplex vitaminban. Bebizo-
nyosodott, hogy azoknak a személyek vérében, akik naponta 
300 gramm kelbimbót fogyasztanak, 37% -kal nagyobb a 
C-vitamin koncentráció.

Az antioxidánsok gazdag forrásaként a kelbimbó sok 
egészségügyi problémát enyhít. Rendkívül fontos az im-
munrendszer erősítése szempontjából, ugyanakkor tisztítja a 
szervezetet a káros anyagoktól, mivel serkenti a bélműködést.

Rendkívül erős rákellenes hatása miatt tanácsos megelőzési 
célból fogyasztani, mivel különösen hatékony a prosztata- és 
vastagbélrák elleni védekezésben. Kutatások kimutatták, hogy a 
kelbimbó különleges összetevők kombinációját tartalmazza, ezek 
közül a legfontosabb a szinigrin, amely a kellő időben hat a rákos 
sejtekre, és elpusztítja azokat. Emellett magas A-vitamin tartalma 
miatt hatékony védelmet nyújt a tüdő- és szájüregrák ellen. A 

kelbimbó diétás élelmiszer, mivel mindössze 45 
kalóriát tartalmaz, és nem tartalmaz 

koleszterint. A kelbimbó rostjainak 
nincs kalóriaértéke, de vízfelszívó ké-
pessége miatt hozzájárulhat a telítettség 
érzéséhez. A kelbimbó sajátos illatát, 
amely az elkészítés során fejlődik ki, 
a szulforafán, egy kéntartalmú anyag 

okozza, amelyről bebizonyosodott, hogy 
serkenti azoknak a májenzimeknek 

a termelődését, amelyek a szerve-
zetben lévő mérgező vegyületek 
semlegesítéséért felelősek.


