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A nyári hónapokban a Szabadkai Piacok Kommunális Köz-
vállalat által üzemeltetett piacokon különös figyelmet fordíta-
nak a könnyen romlandó állati eredetű élelmiszerek például a 
friss baromfihús, tej és tejtermékek, valamint a torták és süte-
mények értékesítésére. Az ilyen típusú termékeket kizárólag az 
előírt hőmérsékleten működő hűtővitrinekben szabad tárolni 
és a vásárlóknak kínálni. 

A Szabadkai Piacok KKV minden reggel ellenőrzi a hőmér-
sékletet a hűtővitrinekben , valamint a vitrinek tisztaságát is. 
Az illetékes felügyeleti szolgálatok rendszeresen ellenőrzik az 
előírt intézkedések végrehajtását.

A nyári hónapokban a magas nappali hőmérséklet veszé-
lyezteti a termékek minőségét és mikrobiológiai biztonságát, a 
könnyen romlandó állati eredetű élelmiszereket termelőknek 
és árusítóknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vásárlók-
nak kínált áru kezelésének minden egyes mozzanatára.  

A szállítás gyakran a leggyengébb láncszem a hűtést igény-
lő áruk továbbításában az előállítási helytől a felhasználás he-
lyéig. Valójában a termelő felelőssége a termelési láncban nem 
szűnik meg akkor, amikor a termék elhagyja a farmot vagy az 
üzemet. 

Az első kétségkívül az, hogy a hűtőláncot nem szabad meg-
szakítani. Annak érdekében, hogy a termék kifogástalan álla-
potban érkezzen meg az értékesítés helyére, elengedhetetlen 
betartani a szabályokat, amelyek a berakodásra, szállításra és 
a célállomáson való kirakodásra vonatkoznak, 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 szállítása (legfeljebb 2 órás szállítási idő) esetén elegen-
dő, ha a járműnek jó a hőszigetelése és az ajtói 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 kirakodást követően az árut hűtőkamrákban és hűtő-
vitrinekben 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 élelmiszerbiz-
tonsági szempontból kifogástalan élelmiszereket kínáljunk a 
vásárlóknak. 

Annak érdekében, hogy Szabadka piacain a vásárlás biz-
tonságos legyen a koronavírus-járvány idején is, a Szabadkai 
Piacok KKV emlékezteti a vásárlókat és az árusokat az óvin-
tézkedések betartásának fontosságára a fertőzés terjedésének 
megakadályozásában, és arra kér mindenkit, hogy a piacon 
viseljen maszkot és tartsa meg a biztonságos védőtávolságot.

Könnyen romlandó élelmiszerek árusítása a piacokon

HŰTŐVITRINEK ÉS ELŐÍRT HŐMÉRSÉKLET
A nyári hónapokban a magas nappali hőmérséklet veszélyezteti a termékek minőségét és mikrobiológiai biztonságát, a 

könnyen romlandó állati eredetű élelmiszereket termelőknek és árusítóknak különös figyelmet kell fordítaniuk a vásárlóknak 
kínált áru kezelésének minden egyes mozzanatára.  
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A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat által 
üzemeltetett összes piacon alkalmazzák a köztársasági 
válságstáb és a városi válságtörzs által meghozott  intéz-
kedéseket, amelyek célja az új típusú koronavírus-járvány 
terjedésének megfékezése. Zárás után a piac területetét 
nátrium-hipoklorittal fertőtlenítik, a piacok bejáratánál 
kézfertőtlenítő folyadékot és fertőtlenítő lábtörlőket he-
lyeztek el, és feliratok figyelmeztetik a vásárlókat a betar-
tandó óvintézkedésekre.

2020. július 17-étől Szabadkán hatályban van a városi 
válságtörzs rendelete, amely megtiltja megtiltja a 10 főnél 
tömegesebb gyülekezést, zárt és nyílt térben egyaránt. A 
rendelet, amelyet Bogdan Laban polgármester, a vál-
ságtörzs parancsnoka írt alá, előírja, hogy közterületen 
kötelező betartani a legalább 1,5 méteres védőtávolságot, 
illetve egy fő számára legalább négy négyzetméteres te-
rületet kell biztosítani.

A válságtörzs elrendelte a szájmaszk viselését sza-
bad levegőn is azokon a helyeken, ahol nem lehet bizto-
sítani a másfél méteres védőtávolságot, és közterületen 
is javasolják. 

A város területén korlátozta az éjszakai klubok és más ven-
déglátóipari objektumok munkaidejét, amelyek nem  rendel-
keznek kerthelyiséggel, így azok 6.00-tól 21.00 óráig tarthatnak 
nyitva. A kerthelyiséggel rendelkező vendéglátóipari objektu-
mok zárt helyiségeikben 21 óráig, kerthelyiségeikben pedig 23 
óráig fogadhatnak vendégeket.   

A boltok, üzletek, bevásárlóközpontok 6 és 21 óra között 
tarthatnak nyitva, ugyanakkor ez a korlátozás nem vonatkozik 
a gyógyszertárakra, benzinkutakra és az ételkiadó ablakokkal 
ellátott élelmiszerboltokra.  

A közintézmények, középületek, bevásárlóközpontok, üzle-
tek, vendéglátóipari létesítmények működtetőinek figyelembe 
kell venniük, hogy egyidejűleg csak annyi személy tartózkod-
hat a helyiségeikben, ahánynak biztosítani tudják a legkevesebb 
4 négyzetméteres területet. Ezeknek a létesítményeknek a bejá-
ratánál jól láthatóan jelezni kell, hogy egyszerre hány személy 
tartózkodhat bent. 

A rendelet végrehajtásának ellenőrzésével Szabadka Város 
Városi Közigazgatásának felügyelőségét bízzák meg. 

A városi válságtörzs 2020.07.20-ai közleménye szerint 
“rendkívül fontos, hogy komolyan vegyük és betartsuk 

Intézkedések a koronavírus-járvány elleni védekezésben

A VÁROSI VÁLSÁGTÖRZS RENDELETE ÉS FELHÍVÁSA
Szabadka város területén zárt térben kötelező a szájmaszk viselése, és a polgárok kötelesek legalább másfél méter 

távolságot tartani egymástól. A városi válságtörzs arra kéri a lakosságot, hogy vegyék komolyan a helyzetet és értsék 
meg, hogy az óvintézkedéseket a lehető legmagasabb szintre kell emelnünk. Az ajánlásoknak és intézkedéseknek 
semmi értelmük, ha nem alkalmazzuk őket a gyakorlatban.
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a köztársasági válságstáb és a városi válságtörzsek által 
meghozott intézkedéseket ahhoz, hogy elkerüljük azt, 
hogy a helyzet irányíthatatlanná váljon, ahogy az sok 
más városban megtörtént.”

A válságtörzs “újfent arra kéri a lakosságot, hogy ve-
gye komolyan a helyzetet, amely szükségessé teszi, hogy  
az óvintézkedéseket  a lehető legmagasabb szintre emel-
jük. Az ajánlásoknak és intézkedéseknek semmi értel-
mük, ha nem alkalmazzuk őket a gyakorlatban, ez pedig 
nemcsak a személyes védelemre irányuló intézkedések-
re vonatkozik, hanem a gyülekezésekre és az egymástól 
való távolságtartásra is a parkokban, játszótereken, rek-
reációs létesítményekben, gördeszka parkokban, fitnesz-
központokban és konditermekben is, valamint a többi 
intézkedésre is, mert csak mindezek betartásával tudjuk 
megakadályozni a fertőzés további terjedését, és megte-
remteni a feltételeket ahhoz, hogy minél előbb visszatér-
jünk a normális kerékvágásba” – áll a közleményben.

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny olvasóit, hogy 

 Nagy Kanász Antal
(1937–2020)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője
életének 83. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!

Szerves hulladék szétválogatása és 
újrahasznosítása

ÚJ SZEMETES KONTÉNER A NAGYBANI PIACON
A Szabadkai Piacok KKV és a szabadkai Regionális 

Hulladéktároló Kft. együttműködésének köszönhetően a 
Nagybani Piacon elhelyeztek egy konténert a biológiailag 
lebomló hulladék gyűjtésére. Ez a fajta hulladék a  zöldsé-
gek és gyümölcsök szállítása, értékesítésre való előkészí-
tése és értékesítése során keletkezik, és rendkívül köny-
nyen újrahasznosítható. A Regionális Hulladéktárolóban 
ezt a hulladékot szétválogatás után komposztálják, majd 
a komposztból minőséges organikus trágyát készítenek. 
Az így előállított komposzt nemcsak a mezőgazdaságban 
használható fel, hanem az ún. hulladéktest letakarására is 
alkalmas,  ugyanis megakadályozza a kellemetlen szagok 
terjedését.

A Szabadkai Piacok KKV így a társadalmi felelőssé-
get vállaló társaságok sorába lépett, amelyek a hulladé-
kot nem tehernek, hanem erőforrásnak tekintik, amelyet 
megfelelő irányítás mellett hatékonyan lehet felhasználni.

– Arra számítunk, hogy az eladók elfogadják és ki-
használják a lehetőséget, és a Nagybani Piacon keletke-
zett hulladékot ebbe a speciális konténerbe helyezik –  
mondja Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója. – Folytatjuk az együttműködést a szabadkai 
Regionális Hulladéktárolóval, annak érdekében, hogy 
hozzájáruljunk a hulladék szelektív gyűjtéséhez és újra-
hasznosításához  Szabadkán.

A szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. feladata 
egy regionális hulladékkezelő rendszer felépítése és üze-
meltetése, amely hosszú távon megoldja a hulladékkezelés 
kérdését Szabadka város, valamint Topolya, Magyarkani-
zsa, Zenta, Kishegyes, Törökkanizsa és Csóka községek 
területén. Becslések szerint egy háztartás évente mintegy 
1000 kg hulladékot termel, ami a Szerbiában keletkező 
össz hulladékmennyiség kb. 65% -a. A Mezőgazdasági és 
Környezetvédelmi Minisztérium becslései szerint ennek 
a hulladéknak mindössze 10–15%-a kerül újrahasznosí-
tásra! A környezet védelme érdekében ennek a százalék-
nak sokkal magasabbnak kell lennie.



4

Amit nem tudtál a zöldségekről - Piaci kínálat 
más szemszögből

SZEDER
Szerbia 2018-ban a mintegy 30 ezer tonnás hozammal a 

világ öt legnagyobb szedertermelője között szerepelt. Ellen-
ben az instabil árak és a hozamingadozás a termelők jelentős 
részét nem ösztönzi a termelés bővítésére.

A szeder (lat. Eobatus    Focke) a rózsafélék családjába 
tartozó kúszónövény, 50-300 centiméter hosszú indákat 
növeszt, júniustól augusztusig virágzik, és a virágzás után 
minden egyes virágból apró piros bogyós gyümölcsök 
alakulnak ki, amelyeknek színe az érés folyamán pirosból 
sötétkékre, fényes feketére vált.A szeder gyümölcsét étke-
zésre használjuk, frissen vagy mélyhűtve, illetve feldolgozva 
fogyasztjuk. A konyhaművészetben szederből különféle fi-
nomságokat készítenek, és érdekessége, hogy más élemisze-
rek színezésére is felhasználják.

Származása

A szeder Ázsiából származik. Manapság minden föld-
részen termesztik, elsősorban Európában és Amerikában. 
Az első szederfajták 1936-ban jelentek meg a Balkánon, és 
Bulgária kezdte elsőként termeszteni.  Szerbiában 1951-ben 
kezdték  meg kísérleti termesztését. Ettől kezdve napjainkig a 
szederfajták választéka évről évre gazdagodott, így ma a ter-
melők már több tucatnyi fajtából válogathatnak, amelyek kö-
zül a legnépszerűbbek a Čačanka, a Loch Ness és a Thornfree. 

Termelés

Szerbia 2018-ban a mintegy 30 ezer tonnás hozammal a 
világ öt legnagyobb szedertermelője között szerepelt. Sajnos 
az instabil árak és a hozamingadozás a termelők jelentős ré-
szét nem ösztönzi a termelés bővítésére.

Az utóbbi néhány évben azonban a biotermelésre való 
áttéréssel pozitív tendencia figyelhető meg, ami kedvezőbb 
és stabilabb vételárakban is megmutatkozik.

Termesztés

A szeder azokon a vidékeken terem a legjobban, ahol a 
nyarak hűvösek és nedvesek, a telek pedig enyhék. Mivel 
gyökérzete nem túl mély, mindössze 15 cm, bár tolerálja a 
szárazságot, főként a forró nyári napokon bőséges öntözést 
igényel (7-10 naponként mintegy 3 cm vízre van szüksége). 
A szeder nem igényel túlzottan termékeny talajt, de töre-
kedjünk arra, hogy a tápanyagok harmonikusan álljanak 
a növény rendelkezésére. A termesztés során rendszeresen 
vissza kell vágni, hogy a következő évben biztosítsuk a friss 

hajtásokat. Ez a bogyós gyümölcs megfelelő táplálás, öntö-
zés és gondozás mellett nem igényel különösebb kezelést, 
emiatt igen alkalmas biogazdálkodásra.

Egészség

A szeder gazdag vasban, káliumban és C-vitaminban. 
A friss gyümölcs és a szederlé kiváló hashajtó, az ásványi 
anyagok és a szerves savak szabályozzák a vér pH-ját, javít-
ják a vérképet és karbantartják a vérnyomást. A vitaminok 
erősítik a szervezet ellenállóképességét.   a pektin megelőzi 
a szív- és érrendszeri problémákat, és mivel gazdag rostok-
ban, az emésztésre is pozitív hatást gyakorol. Fogyasztása 
alacsony energiaértéke miatt is javasolt.

A szedernek nem csupán a gyümölcse gyógyító hatású, 
hanem a levelei is tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek 
segítenek megóvni egészségünket. A szeder több kalciumot 
tartalmaz, mint a málna, és rendkívül gazdag az antocián-
nak nevezett természetes vegyületben, amely erősen csök-
kenti a rák kialakulásának veszélyét. A szeder hatékony a 
torokfájás kezelésében is, és olyan jó antibakteriális hatása 
van, hogy nyálkahártya gyulladás esetén az egyik legjobb 
dolog, amit a szájhigiéniáért tehetünk.  Az érett bogyók húsa 
és a gyümölcs leve megvédi szervezetünket a szabadgyökök 
káros hatásától. A szeder erősíti az immunrendszert, így a 
szakértők különösen a gyermekeknek és a betegségre haj-
lamos személyeknek javasolják a friss szeder fogyasztását, 

SZEDERBOR
A házi szederbort már régóta használjuk természetes 

gyógyszerként számos betegség esetén, de a megelőzésben 
is.  Igen hatékony koleszterinszint-csökkentő gyógyszer-
nek bizonyult, ugyanis mérsékelt fogyasztásával olyan 
anyagok bevitelét biztosítjuk, amelyek védik a szivet és az 
ereket a krónikus betegségektől. Fokozza az úgynevezett 
“jó”, HDL-koleszterin szintjét, ezáltal csökkenti a káros, 
LDL-koleszterinét. 


