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A járványügyi helyzetet Szabadkán továbbra is kedvezőtlen, 
de biztató az a tény, hogy  két egymást követő héten javulás 
mutatkozik, áll a Városi Válságtörzs közleményében.  A polgáro-
knak és az intézményeknek továbbra is be kell tartaniuk a 
járvány megfékezésére irányuló intézkedéseket,  hogy az 
elkövetkező időszakban a fertőzöttek száma csökkenjen. 

Az előírt óvintézkedések betartása továbbra is 
szükséges, mivel a fertőzöttek számának alakulása 
kizárólag rajtunk múlik, áll a közleményben.

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat az 
általa üzemeltetett piacokon továbbra is rendszeresen 
alkalmaz minden olyan intézkedést, amely megakadá-
lyozza az új típusú koronavírus okozta ferőzés terje-
dését. A piacokat naponta fertőtlenítik, a bejáratoknál 
kézfertőtlenítő folyadékot és fertőtlenítő lábtörlőket 
helyeztek el, és feliratok figyelmeztetik a vásárlókat 
a betartandó óvintézkedésekre.

A Városi Válságtörzs július 17-én hatályba lépett 
rendelete értelmében zárt helyiségben és köztéren tilos 
a gyülekezés tíznél több személy számára. Nyilvános 
helyen kötelező a másfél méteres védőtávolság 
megtartása, illetve minden személynek biztosíta-
ni kell a legkevesebb 4 négyzetméteres területet. 
Olyan köztereken, ahol nem lehet biztosítani a 1,5 
méteres védőtávolságot, kötelező a szájmaszk viselé-
se. A Városi Válságtörzs javasolja a maszkviselést 
nyilvános helyen a szabadban is.

 A közintézmények, középületek, bevásárlóközpon-
tok, üzletek, vendéglátóipari létesítmények működ-

tetőinek figyelembe kell venniük, hogy egyidejűleg 
csak annyi személy tartózkodhat a helyiségeikben, 
ahánynak biztosítani tudják a legkevesebb 4 négy-
zetméteres területet. Ezeknek a létesítményeknek a 
bejáratánál jól láthatóan jelezni kell, hogy egyszerre 
hány személy tartózkodhat bent. 

A biztonságos piaci keresekedelem mindannyiunk 
közös érdeke, ezért a koronavírus terjedésének meg-
előzésével és a vírus elleni védekezéssel kapcsolatos 
minden intézkedést és ajánlást mindennap, állandóan 
tiszteletben kell tartanunk és alkalmaznunk, üzeni a 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat.

Az üzleti tevékenységben előállt új feltételekhez 
mind a vásárlóknak, mind pedig az árusoknak 
alkalmazkodniuk kell, amiben kulcsfontosságúak 
az óvintézkedések, elsősorban a fokozott higiénia,  
a gyakori kézmosás, a védőtávolság megtartása, 
valamint a szájmaszk és védőkesztyű viselése.

A koronavírus-fertőzés megelőzése és a járvány terjedésének megfékezése érdekében

BE KELL TARTANUNK AZ ELŐÍRT ÓVINTÉZKEDÉSEKET
Bár a számadatok javuló tendenciát mutatnak, a szabadkai Városi Válságtörzs szerint az aktuális járványügyi helyzet kedve-

zőtlennek mondható, ezért újfent felhívja a polgárok figyelmét arra, hogy mindenkinek be kell tartania az előírt  óvintézkedéseket, 
mert az elkövetkező időszakban ettól függ a fertőzőttek számának alakulása.
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Tavaly augusztusban hatályba lépett az állati eredetű élelmiszerek 
előállítására és forgalmazására szolgáló létesítmények nyilvántar-
tásba vételéről, illetve engedélyeztetéséről szóló szabályzat, amely a 
méhészek számára is kötelezővé teszi a regisztrációt, de lényegesen 
megkönnyíti azt. Mivel a méz a piacok gazdag árukínálatának 
egyik fontos eleme, a Közlöny mai számában röviden áttekintjük 
a regisztrációra vonatkozó szabályokat, valamint a méz kinyerését 
és értékesítését szabályozó törvényes előírásokat. 

A Szerbiai Méhész Szervezetek Szövetsége. amelynek tagja a 
szabadkai Méhecske Méhész Egyesület is, évekig harcolt azért, 
hogy kedvezőbb feltételeket biztosítson a méztermelés nyilvántar-
tásba vételét illetően, és hasonlóan sok energiát fektet abba, hogy 
megőrizze ennek a terméknek a piaci státuszát, fejlessze és védje a 
hazai méztermelést. Az új szabályzat szerint a méz előállításának 
helye egyértelműen  „az a létesítmény, amelyben a mézet és más 
méhészeti termékeket előállíttják”. Ez egy „nyilvántartásba vett 
létesítmény, amelyben a mézet és a termelő saját méhészetéből 
származó egyéb méhészeti termékeket összegyűjtik, pörgetik, 
töltik, csomagolják, tárolják és forgalmazzák”.

A korábbi előírásoktól eltérően az új szabályzat egyértelműen 
különválasztja a nyilvántartott és az engedélyezett létesítmények 
fogalmát. Tudniillik, 2019. augusztusáig ezeket a létesítményeket 
csupán “engedélyezték” az illetékes hatóságok,  ami annyit jelent, 
hogy a Mezőgazdasági Minisztérium külön bizottsága a termelés 
helyén, tehát a termeléssel foglalkozó vállalatban, vállalkozónál 
vagy  méhésznél győződött meg a termelési feltételekről. Az új 
szabályzás szerint a méhész a saját gazdaságában levő termelő 

Kötelező, de lényegesen egyszerűbb a méhészek regisztrációja 

HOGYAN LEGALIZÁLJUK A MÉZTERMELÉST?
A méz és egyéb méhészeti produktumok, valamint ezek keverékei  mezőgazdasági termékeknek minősülnek, amelyek 

kinyerését a termelő végezheti a saját háztartásán belül rendelkezésre álló, megfelelő helyiségben. Amennyiben ez a létesítmény 
(helyiség) higiénikus és védett a kártevőktől, a méhészeti végtermékek előállítására és csomagolására is alkalmas.  

CSATA A MÉZÉRT!
Közismert tény, hogy az üzletek polcain gyakran találunk 

behozatali mézet vagy kétes minőségű méztermékeket, amelyek 
általában nem a szabályoknak megfelelően vannak címkézve,  
ami további zavart okoz a fogyasztók körében,. Ezért fontos a 
méztermelés nyilvántartása minden hazai méhész számára, és 
ezt megerősíti az a tény is, hogy a Szerbiai Méhész Szervezetek 
Szövetsége támogatta azt a fogyasztói mozgalmat, amely Csata a 
mézért jelszóval indult. A mozgalom célja, hogy gondoskodjon 
arról,  hogy hazánkban a fogyasztók minőségi termékekhez 
jussanak,  valamint hogy a hazai méhészek számára egyenrangú 
pozíciót biztosítson a piaci versenyben.

A hazai termelők védelme érdekében a Szerbiai Méhész 
Szervezetek Szövetsége az Európai Unió pénzügyi támogatásával 
kidolgozta a Helyes gazdálkodási gyakorlat  minőségi szabványt 
a méhészetben.

„A szabvány célja, hogy a méhészek megfelelő szakmai gya-
korlatot alkalmazzanak munkájukban,  amelyet az SZMSZSZ 
(Szerbiai Méhész Szervezetek Szövetsége, szerbül SPOS a ford.) 
felügyel, és egyben a fogyasztók számára is teljes egészében 
áttekinthető, így azok, akik a szabványoknak megfelelő mézet 
vásárolnak, biztosak lehetnek abban, hogy a méhész megtette 
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy biztonságos 
terméket dobjon piacra, és megelőzzön minden lehetséges (kémiai, 
biológiai vagy fizikai) szennyeződést “ áll a szervezet hivatalos 
weboldalán, a http://spos.info/ portálon.
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létesítmény feletti tulajdonjoga vagy használati joga alapján 
kérheti annak nyilvántartásba vételét mézüzemként méz és más 
méhészeti termékek elsődleges előállítása céljából. Ennek érdeké-
ben a méhésznek regisztrálnia kell a mezőgazdasági birtokok 
nyilvántartásában, ami alapfeltétele annak, hogy kérelmezze a 
mézüzem nyilvántartásba vételét a Mezőgazdasági, Vízgazdál-
kodási és Erdészeti Minisztérium illetékes hivatalánál.  

Amennyiben a kérelmező űrlapot szabályosan kitölti,  a 
nyilvántartásba vétel automatikusan megtörténik, és a méhész 
saját nyilvántartási számot kap, amelyet fel kell tüntetnie a 
mézes üvegek címkéjén,  így törvényes keretek között forgal-
mazhatja termékét a piacon.

A nyilvántartási szám ugyanis ugyanolyan státusszal rendel-
kezik, mint az eddigi állategészségügyi ellenőrző szám, közismert 
nevén RS-szám. A nyilvánartási szám és az állategészségügyi szám 
ma már teljesen egyenrangú a piacon.

A nyilvántartásba vételt követően az illetékes hivatal képviselői 
legfeljebb három hónapon belül hatósági ellenőrzést végeznek 
a méhésznél, felmérik, hogy a mézüzem megfelel-e az álla-
tegészségügyi és egészségügyi követelményeknek, illetve ellenőrzik 
az állati eredetű élelmiszerek higiéniájára vonatkozó általános és 
különleges feltételeket, amelyeket a 2010-es Élelmiszer higiéniai 
szabályzat előír. A Szerbiai Méhész Szervezetek Szövetségének 
hivatalos weboldalán található bejegyzésekből ítélve a méhészek 
nagyon elégedettek az új szabályzattal, mert az illetékes hatóság 
számos eljárást módosított és egyszerűsített. A nyilvántartásba 
vétel kötelező, de olyan mértékben egyszerűsödött, hogy nem 
jelenthet problémát egyetlen méhész számára sem.

Az állati eredetű élelmiszerek előállítására és forgalmazására 
szolgáló létesítmények nyilvántartásba vételéről, illetve enge-
délyeztetéséről szóló szabályzat szeint a méz és egyéb méhészeti 
produktumok, valamint ezek keverékei mezőgazdasági terméke-
knek minősülnek, amelyek kinyerését a termelő végezheti a saját 
háztartásán belül rendelkezésre álló, megfelelő helyiségben.  
Amennyiben ez a létesítmény (helyiség) higiénikus és védett a 
kártevőktől, a méhészeti végtermékek előállítására és csoma-
golására is alkalmas.  

Nincs szükség külön vizesblokkra sem, ha a létesítményen, azaz 
a háztartáson belül már van olyan, amely megfelel az egészségügyi 
követelményeknek.

Egyszóval amellett, hogy  a regisztrációs eljárás jóval 
egyszerűbb lett, a méhészeknek lehetőségük van arra is, hogy 
háztartásukat a méztermelés feltételeivel összhangban alakítsák 
ki, és így jelentős mértékben csökkentsék a létesítményekbe 
történő befektetéseket.

Szerbiai Piacok Egyesülete

VÉDŐFALAK A BELGÁDI PIACOK 
PULTJAIN

A Szerbia Piacai Egyesület adatai szerint a rendkívüli 
állapot feloldása óta (2020. május 7.) az ország szinte 
minden piaca rendszeresen nyitva tart, és alkalmazza  a 
koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére irányuló 
intézkedéseket. A fertőzöttek számának növekedése, 
azaz a rendkívüli helyzet kihirdetése miatt,  a vranjei 
és a bujanovaci piacok július és augusztus legnagyobb 
részében nem működtek (Vranjeban csak hétvégén tar-
tottak nyitva), és egy időre a hódsági piacot  is bezárták.

A piacokat üzemeltető kommunális  közvállalatok 
által alkalmazott intézkedések szinte azonosak egész 
Szerbiában. Fertőtlenítő lábtörlők, tájékoztatók és kézfer-
tőtlenítés a piac bejáratánál, maszkok kötelező viselése 
beltéren mind az árusok, mind a vásárlók számára, 
legalább 1,5 méteres kötelező védőtávolság. Azokban 
a városokban, ahol a rendkívüli helyzet hatályban 
van, kötelező maszkot viselni a szabadban is, és a 
legtöbb piacon korlátozták a vásárlók számát. Egyes 
piacigazgatóságok újabb megoldásokat alkalmaznak, 
amelyeknek az a célja, hogy az árusok és vásárlók a le-
hető legnagyobb biztonságban legyenek a piacokon. A 
Gradske pijace KKV által üzemeltetett fővárosi piacokon 
a pultokra speciális plexi védőfalakat szereltek fel (lásd 
a képen) azzal a céllal, hogy megakadályozzák, hogy a 
vásárlók közvetlenül érintkezzenek az élelmiszerekkel, 
és hogy meg tudják tartani az előírt védőtávolságot a 
vásárlók és az árusok között. 

Egy időszakban hasonlóképpen - bár kevésbé tartós 
anyagból készült műanyag fóliával - védték meg a piaci 
pultokat Nišben, Verbászon és még néhány szerbiai 
városban és községben.

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük 

a Közlöny olvasóit, hogy 

Đorđe Vučić
(1957 – 2020)

a Szabadkai Piacok KKV állandó 
bérlője életének 64. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!
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Népszerűségét híven tükrözi a szerb nyelvben gyakori szólás,“u 
svakoj čorbi mirođija”(magyarul “ minden lében kanál” – a ford.), 
amely bizonyítja széleskörű alkalmazását is étrendünkben. Érdekes 
megemlíteni,  hogy a múltban  a kaprot gyakran termesztették azzal 
a céllal, hogy borral vegyítve szerelmi bájitalt készítsenek belőle.  

A kaprot (lat. Anethum graveolens) fűszer- és gyógy-
növényként termesztik, de termesztésből kivadulva is szapor-
odik elhagyott kertekben és gyümölcsösökben. Ez az egynyári 
növény leginkább a napos helyeket kedveli, és évente többször 
is vethető. A kapor leveleinek, hajtásainak és magjának  eg-
yaránt sajátos és kellemes illata és íze van. Aromája virágzás 
előtt a legerősebb, ezért a vegetációnak ebben a szakaszában 
szedik, és kis csokrokba kötve árusítják.

A kapor a fűszernövényeknek abba a családjába tartozik, 
amelybe a babérlevél, a petrezselyem és a római kömény is. 
Aromáját manapság világszerte ismerik, szeretik. Népszerűségét 
híven tükrözi a szerb nyelvben gyakori szólás, “u svakoj čorbi 
mirođija”(magyarul “minden lében kanál” – a ford.), amely 
bizonyítja széleskörű alkalmazását is étrendünkben. 

Vidékünkön a petrzselyem és a zellerlevél mellett a kapor 
a piacokon a leggyakrabban forgalmazott friss fűszernövény.  
Sokan valószínűleg elsősorban a savanyú uborka szinte kih-
agyhatatlan ízesítőjeként ismerik, de a konyhaművészetben 
is használják különféle ételek  elkészítésében.

Származása

A kapor őshazája a Földközi-tenger keleti része, Oroszország 
déli része és a Közel-Kelet nyugati része. Több mint ötezer 
évvel ezelőtt már használták Mezopotámiában és a mai Svájc 
területén, nem csupán fűszerként, hanem gyógynövényként 
is. A kaprot közel kétezer éve termesztik konyha- és kolos-
torkertekben, és a Biblia is említést tesz róla. Napjainkban 
Európában, Észak-Afrikában, Észak- és Dél-Amerikában, 

Amit nem tudtál a fűszernövényekről - 
Piaci kínálat más szemszögből

KAPOR

valamint Indiában termesztik. Népies elnevezései: fűszerkapor, 
kertikapor, kertikömény, uborkafű.

Az ókorban a kaprot gyógyszernek tartották, és az egyipto-
miak, görögök és rómaiak épp emiatt  kedvelték. Ugyanakkor 
érdekes megemlíteni,  hogy a múltban  a kaprot gyakran 
termesztették azzal a céllal is, hogy borral vegyítve szerelmi 
bájitalt készítsenek belőle.  

Az ókori egyiptomiak például nyugtatóként használták, 
és olyan magas ára volt, hogy az adót is a betakarított kapor 
egy bizonyos mennyiségével fizették ki.

Termesztése

A kapor hálás növény, termesztéséhez  nem kell okvetlenül kerttel 
rendelkeznünk, cserépbe, balkonládába is vethetjük. A csírázási 
szakasz kivételével nem nagy a vízigénye, és a talaj minőségére 
sem különösebben érzékeny. A semleges, jó vízgazdálkodású, 
középkötött vályogtalaj az ideális számára. Ugyanakkor rendkívül 
érzékeny a gyomirtó szerekre, önmaga küzd a káros növények 
ellen, és csökkenti a gyomnövények mennyiségét a talajban.

Gyógyászati felhasználása

A kapor jelentős mennyiségű vasat, magnéziumot és kalci-
umot tartalmaz, és igen gazdag flavonoidokban és antioxidán-
sokban, amelyek vírusölő  és gyulladásgátló tulajdonságokkal 
rendelkeznek. A növénynek szinte minden része gyógyhatású. 
Frissen és szárítva egyaránt használatos. Baktériumölő  tulaj-
donságainak hála a kapormag megakadályozza a baktériumok 
növekedését és szaporodását  az emberi szervezetben. Különösen 
mézzel kombinálva nagyon hatékony segítséget nyújt a légzőszervi 
gyulladások és betegségek elleni küzdelemben, mint például 
a megfázás, influenza, hörghurut. Amellett, hogy sok étel ízét 
gazdagítja, magjának illóolaja  védi a szervezetet a fertőzéstől, és 
nagyon hatékony lehet a húgyúti, vese és az emésztési panaszok 
enyhítésében. A kaporolajat kenhetjük közvetlenül a bőrre, mert 
elősegíti a sebek hegesedését és a bőrfertőzések kezelését. A múlt-
ban a tetvek ellen is gyakran használták, mert igen hatékonynak 
bizonyult. A kapor enyhe nyugtató hatású, és segíthet a szorongás 
és a depresszió leküzdésében.


