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A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
tájékoztatja azokat az árusokat, akik szeretnének viragot 
árusítani a közelgő mindenszentek és halottak napja 
alkalmából,  hogy szerződéskötés céljából forduljanak 
a Tejpiac, a Zöldike Piac, a Tesla-telepi Vegyespiac vagy 
a Nagybani Piac díjbeszedőjéhez.

A Szabadkai Piacok  Kommunális Közvállalat a 
folyó év október 31. és november 3. közötti időszakban 
szervezi meg virágárusítást az általa üzemeltetett piaco-
kon, és mivel a vásárlók fokozott érdeklődésére számít, 
meghosszabbította a piacok nyitvatartását 17 óráig.

Azok a virágtermesztők és árusok, akik a fent 
említett időszakban virágot szeretnének árusítani,  
a Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacok 
munkavezetőitől kaphatnak részletes tájékoztatást.

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat arra kéri a piaci 
árusokat és vásárlókat, hogy tartsák be az összes óvintézkedést, 
amelyek célja a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése.  
Mindannyiunk érdeke, hogy a piacokon biztonságos feltéte-
lek mellett vásároljunk, ezért az árusoknak és vásárlóknak 
alkalmazkodniuk kell az új kereskedelmi feltételekhez. Ez 
elsősorban a szájmaszk viselésére, a fokozott higiéniára, a 
gyakori kézmosásra és a minimum 1,5 méteres védőtávolság 
megtartására vonatkozik. A Szabadkai  Piacok KKV alkalma-
zottai megtesznek mindent annak érdekében, hogy az összes 
óvintézkedést betartva a vállalat által üzemeltetett piacokon 
szavatolják az árusok, őstermelők és vásárlók biztonságát, és 
megakadályozzák a járvány terjedését: naponta fertőtlenítik a 
piacokat, a bejáratoknál kézfertőtlenítő pontokat hoztak létre, 
valamint tájékoztató táblák és feliratok hívják fel a figyelmet 
arra, hogy az óvintézkedések betartása kötelező érvényű.

Óvintézkedések a koronavírus terjedésének 
megfékezése érdekében

TOVÁBBRA IS LEGYEN BIZTONSÁGOS 
A VÁSÁRLÁS A PIACOKON

Október 31-étől november 3-áig

VIRÁGÁRUSÍTÁS 17 ÓRÁIG
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A tizenkilencedik zöldségvásáron, amely október elején 
került megrendezésre a Nagybani Piacon, mintegy hetven 
termelő és árus vett részt. A kellemes időjárás sok vásárlót 
csalogatott ki a már hagyományosnak számító vásárra, ami 
bizonyítja, hogy a szabadkaiak nagyra értékelik a hazai 
termékeket, amelyeket közvetlenül a termelőktől tudnak 
megvásárolni. A legtöbbjüket már ismerik, mert évek óta 
találkoznak velük a piacokon, és az árusok és vásárlók 
között kölcsönös a tiszteletet.   

Pontosan emiatt szervezi meg a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalat közel két évtizede évről-évre ezt 
az eseményt azzal a céllal, hogy népszerűsítse a hazai ter-
melőket, és arra ösztönözze a vásárlókat, hogy a termelői 
piacokon szerezzék be a friss és minőségi zöldségeket és 
gyümölcsöt.

Bár a termelők és árusok többsége azt állítja, hogy az 
utóbbi néhány évben egyre kevesebben vásárolnak télirevalót, 
és lényegesen kisebb a forgalmuk, mint az előző években, 
szinte mindannyian rendszeresen eljönnek a vásárra, és 
többnyire elégedetten térnek haza.

– Már 14 éve járok a Nagybani Piacra, és a termékeimet 
a Tejpiacon is árulom – mondja Zoran Bošnjak, kisbo-

szniai mezőgazdasági termelő. 
Törzsvásárlóim vannak, akik 
tudják, hogyan dolgozom és 
mit termelek, így nem kell 
sokat dicsérnem a portékámat.

Hogy ez valóban így van, 
megerősíti egy hölgyvásárló 
is, akinek  Zoran beszélgetés 
közben segít a kerékpárja cso-
magtartójára helyezni a tőle 
vásárolt láda uborkát.

– Évek óta tőle vásárolok, 
mert tudom, hogy a láda tetején 
ugyanaz van, mint az alján – 
mondja a hölgy.

Hasonló jelenetekkel találkoztunk még egy sor áru-
sítóhelyen, ahol a termelők és a vásárlók üzleteltek egymással. 
Az őszi gyümölcsök és zöldségfélék bőséges kínálatából 
az idei zöldségvásáron burgonyából, vöröshagymából, 
fokhagymából, paprikából, uborkából, sárgarépából, pe-
trezselyeből, almából, szőlőből, körtéből, sütőtökből adtak 
el a legtöbbet.

Megrendezték a 19. zöldségvásárt a szabadkai Nagybani Piacon 

HAZAI TERMÉKEK A HAZAI VÁSÁRLÓKNAK
A szabadkai vásárlók nagyra értékelik a hazai termékeket, amelyeket közvetlenül a ter-

melőktől tudnak megvásárolni.  A legtöbbjüket már ismerik, mert évek óta találkoznak 
velük a piacokon, és az árusok és vásárlók között kölcsönös a tiszteletet.   
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A Szerb Gazdasági Kamara 2020. október 15-én tema-
tikus értekezlet színhelye volt.  Az értekezletet a Szerbiai 
Piacok Egyesülete és a Kommunális Tevékenységek 
Egyesületének keretében működő piaci tevékenységgel 
foglalkozó csoport szervezte a következő elnevezéssel: 
Aktuális helyzet a szerbiai piacokat üzemeltető 
kommunális vállalatok tevékenységében – Piacüzemel-
tetés a COVID-19 világjárvány diktálta körülmények 
között.  Az értekezlet bevezető részében a résztvevők 
megismerkedhettek annak a kutatásnak az eredményeivel, 
amelyet a Szerbiai Piacok Egyesülete folytatott a piacokat 
üzemeltető kommunális vállalatok tevékenysége kapcsán 
a folyó év áprilisától szeptemberéig tartó időszakban, a 
koronavírus-járvány idején. Kielemezték a biztonsági 
és óvintézkedéseket, amelyeket a vállalatok az áru-
sok és a vásárlók egészségének megóvása érdekében 
foganatosítottak a piacokon,  a piacok kapacitásának 
kihasználtságát, a bevétel csökkenésének mértékét, a 
rendkívüli kiadásokat, a piaci bérlők számára biztosított 
kedvezményeket, valamint a támogatást, amelyet az egyes 
helyi önkormányzatok nyújtottak, amelyek az esetek 
többségében a piacüzemeltető vállalatok alapítói. Azt, 
hogy a piacok bezárása az országban kihirdetett rendkívüli 
állapot idején, amikor azok átlagban véve 30 napot nem 
üzemeltek, milyen mértékben befolyásolta a piacok 
tevékenységét és forgalmát, a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal adatai is alátámasztják. Tudniillik, 2020 első hat 

hónapjában a mezőgazdasági termékek forgalma Szerbia 
piacain 14,2% -kal volt alacsonyabb az előző év azonos 
időszakához viszonyítva, és a mezőgazdasági termékek 
forgalmának összértéke a Szerb Köztársaság piacain ebben 
az időszakban 16,7 milliárd dinár volt, ami körülbelül 
2,8 milliárd dinárral kevesebb, mint 2019-ben.

A tematikus értekezlet résztvevői, amelyen a Szabadkai 
Piacok Kommunális Közvállalat is képviseltette magát, 
arra a következtetésre jutottak, hogy a piacok, amelyek az 
élelmiszerek forgalmazásának rendkívül fontos csatornái, 
hazánk lakosságának folyamatos friss élelmiszerekkel, 
zöldségekkel és gyümölcssel való ellátása szempontjából 
is jelentősek.  Ezt megerősíti a tény, hogy 2019-ben a 
mezőgazdasági termékek össz forgalmának 24,75%-a a 
termelői piacokhoz kapcsolódott, más szóval a mezőgaz-
dasági, halászati és erdőipari termékek egynegyede a 
termelői piacokon került eladásra és felvásárlásra. Ezért 
a szerbiai piacokat üzemeltető kommunális vállalatok a 
megelőző intézkedések következetes alkalmazását és a 
biztonságos vásárlás feltételeinek további  javítását tekintik 
elsődleges feladatuknak a koronavírus-járvány idején. 

A Szerbiai Piacok Egyesülete együttműködésben Szerb 
Gazdasági Kamarával az elkövetkező időszakban azon 
dolgozik, hogy fokozza az együttműködést az illetékes 
állami és helyi önkormányzati szervekkel azzal a céllal, 
hogy a piacok látogatói megszokott helyükön tudják 
beszerezni az alapvető élelmiszereket a járvány idején is. 

Szerbiai Piacok Egyesülete

PIACÜZEMELTETÉS A KORONAVÍRUS-
JÁRVÁNY IDEJÉN

A szerbiai piacokat üzemeltető kommunális vállalatok a megelőző intézkedések következetes 
alkalmazását és a biztonságos vásárlás feltételeinek további  javítását tekintik elsődleges 

feladatuknak a koronavírus-járvány idején. 
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A tőzegáfonya a hűvös helyeket kedveli, a növekedéshez 
pedig nedves, savanyú talajra van szüksége. Főleg Észak-Ame-
rikában termesztik és a világ teljes tőzegáfonya termelésének 
mintegy 98% -a Kanadából és Amerikából származik.

A  tőzegáfonya (latin neve Oxycoccus) bogyós gyümölcs, 
amely a fekete áfonyához hasonlóan Észak-Amerikából 
származik. A piros gyümölcs két legismertebb fajtája 
az amerikai és az európai tőzegáfonya. Az európai fajta 
örökzöld, 30–60 centiméter magas cserje, amely kedveli 
a savanyú talajt. Szárai vékonyak, levelei pedig aprók és 
örökzöldek.  Virága fehér vagy rózsaszín, bogyós gyümölc-
se  élénk piros, savanyú, fanyar, aromás ízű. A növény 
áprilisban és májusban virágzik, gyümölcse júniusban, 
júliusban, sőt augusztusban is érik. A tőzegáfonyát frissen 
vagy szárítva fogyasztjuk, táplálékként és gyógyhatású 
gyümölcsként egyaránt ismert, de a gyógyszeripar is fel-
használja egészségvédő összetevői miatt. A tőzegáfonyából 
készült teát sokan ismerik, de az utóbbi időben a leve is 
egyre keresettebb a vásárlók körében. 

Eredete
A tőzegáfonyát elsőként az amerikai indiánok használták 

táplálékként. Észak-Amerika első hivatalos tőzegáfonya-
farmját Henry Hall alapította 1816-ban, négy évvel 
később pedig már Európába is szállítottak a piros bogyós 
gyümölcsből. Amerikában a tőzegáfonya a karácsonyi és 
hálaadás napi lakoma elengedhetetlen eleme. Az európai 
tőzegáfonya Norvégiából, vagyis az öreg kontinens északi 
országaiból származik. Ott az éghajlat olyan, hogy az év 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről - 
Piaci kínálat más szemszögből

TŐZEGÁFONYA

nagy részében biztosítja a tőzeges talaj nedvességtartalmát, 
ami kedvezően hat a növény fejlődésére.

Termelés
A tőzegáfonya a hűvös helyeket kedveli, a növekedéshez 

pedig nedves, savas talajra van szüksége. Főleg Észak-Ame-
rikában termesztik, és a világ teljes tőzegáfonya termelésének 
mintegy 98% -a Kanadából és Amerikából származik. 
Hazánkban többnyire kertben vagy cserépben termesztik. A 
tőzegáfonya sikeres termesztéséhez a napos, illetve félárnyékos 
hely a legalkalmasabb, így a levelei megfelelően ki tudnak 
fejlődni.  A fejlődéséhez elegendő teret kell biztosítanunk, 
mert alacsony, legyökerező oldalhajtásokkal rendelkezik, 
amelyek hossza elérheti akár a masfél métert is. Termesztéséhez 
általában nincs szükség növényvédő szerekre, ezért nagyon 
hálás növény, amely kimondottan alkalmas bio termesztésre.  

Egészségvédő és gyógyító hatása
A tőzegáfonya egészséges, alacsony kalóriatartalmú 

gyümölcs, rostokban, ásványi anyagokban és vitaminokban 
gazdag, amelyek közül a legfontosabbak a C-, A- és E-vitami-
nok, kiemelkedően magas a káliumtartalma, továbbá kalcium, 
vas és magnézium is van benne. Gazdag antioxidánsokban 
is, amelyek erős gyógyhatással rendelkeznek, és antibak-
teriális, antiszeptikus, gyulladáscsökkentő és vizelethajtó 
hatása is van. Számos panasz esetén hatékony, ha a megfelelő 
formában és adagban alkalmazzuk. Úgy tartják, hogy segít a 
húgyúti fertőzések megelőzésében és kezelésében, hatékony 
ödémásodás ellen, véd az ínybetegségekkel szemben, segít 
megelőzni a sejtkárosodást és a rák kialakulását, erősíti az 
immunrendszert, valamint a szív- és érrendszeri betegségek 
megelőzésében is alkalmazzák.

Manapság a tőzegáfonyát gyakran nevezik “szuperétel-
nek”,  ezzel a jelzővel pedig azokat az élelmiszereket illetik, 
amelyek hozzájárulnak a egészségünk megóvásához. A 
tőzegáfonyából készült termékek mindannyiunk számára 
remek étrendkiegészítők, feltéve, hogy a megfelelő formá-
ban és adagban fogyasztjuk őket.


