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A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat értesíti az 
érdekelteket, hogy Szabadka Város Tanácsának határozata 
értelmében, összhangban az árusítóhelyeknek a város terü-
letén történő kijelöléséről és kihelyezéséről szóló (27-3/2014 
és 299-23/17 szám) határozattal, a fenyőárusítást a 2020. 
december 1. és 2021. január 7. közötti időszakban szervezi 
meg. Az árusítóhelyek bérleti díja az általuk elfoglalt terület 
nagyságától függően lesz megszabva. 

A fenyőárusításra kijelölt helyekről és a többi ezzel 
kapcsolatos részletről az érdekeltek Marković Ljubomirtól 
és Kuntić Petartól, a piacok koordinátoraitól kaphatnak 
bővebb tájékoztatást a 065/5288269-es és 065/5288052-es 
telefonszámon munkanapokon 8 és 14 óra között.

A helyi önkormányzat  kijelölte azokat a helyeket, me-
lyeken engedélyezett az idényjellegű áru, többek között a 
fenyő árusítása is, így ezeken kívül tilos az árusítás. 

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat  a fenyőfák 
árusítását azokon a piacokon, illetve közterületeken  szer-
vezi meg, amelyeket a helyi önkormányzat határozatában 
erre a célra kijelölt. 

Szabadka város illetékes szervei naponta ellenőrzik 
majd a fenyőárusítást. 

A Szabadkai Piacok KKV arra kéri az árusokat, hogy 
a környezetvédelemhez hozzájárulva igyekezzenek több 
töves fenyőfát kínálni a vásárlóknak.  Tekintettel arra, 
hogy a helyi önkormányzat határozata tiltja a nehéz te-
hergépkocsik és nyerges vontatók közlekedését a városban, 
a Szabadkai Piacok KKV arra figyelmezteti az árusokat, 
hogy a fenyőket ne szállítsák az eladás helyére 10 tonnánál 
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. 

November 24-én, kedden reggel lépnek életbe az új szigorítások, 
amelyek célja a koronavírus-járvány terjedésének lassítása. A Szerb 
Köztársaság kormánya által meghozott óvintézkedések közül a két legfon-
tosabb a termelői piacok működését is befolyásolja. Ezek a következők: 

• Kötelezően és feltétlenül használni kell a védőfelszerelést, 
azaz zárt térben kötelező a maszkviselés, kültéren pedig olyan 
helyzetekben kell felvenni a maszkot, amikor nem kerülhetőek el a 
személyes kontaktusok. 

• Öt főnél több személy nem gyülekezhet sem zárt helyiségben, 
sem kültéren. Ez a tilalom alól kivételt képeznek a munkaközösségek, 
az iskolák, az üzletek, üzletközpontok és hasonló létesítmények, ahol 
az a szabály érvényes, hogy minden bent tartózkodó személynek 
legalább 4 négyzetmétert kell biztosítani.

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat ismételten arra 
kéri a piaci árusokat és a vásárlókat, hogy tartsák be a COVID-19 
vírus okozta járvány terjedésének megfékezésére irányuló óvin-
tézkedéseket. 

Ezekkel összhangban a vállalat naponta fertőtleníti a piac teljes 
területét, kézfertőtlenítő pontokat jelölt ki, valamint fokozott figyelmet 
fordít a tisztaságra és a kommunális hulladék elszállítására a piacokról. 

COVID-19: Újabb intézkedéseket fogadott 
el a szerb kormány 
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Zombor szívében a napokban zárul a lakosság körében 
Láncok néven emlegetett zöldségpiac felújítása, amely Szer-
biában az egyik legnagyobb értékű beruházás volt a piaci 
tevékenység korszerűsítésébe, és mintegy 60 millió dinárt ér. 

A munkálatok folyó év márciusában kezdődtek, a felújítás 
során pedig betonburkolatot kap a piactér és a szomszédos 
tér utcai része, új mozgatható pultokat raknak le, megújítják 
a közvilágítást, de lesz két ivókút, egy új fedett kerékpár-tá-
rolóhely, és a Napóra előtti térségen új közösségi teret is ki-
alakítanak padokkal. Az új piacot 33 kültéri lámpa világítja 
meg, 16 térfigyelő kamera felügyeli majd a rendet, és korszerű 
nyilvános illemhelyet is létesítenek. A zomboriak remélik, 
hogy a piac új arculata harmonikusan illeszkedik majd a város 
történelmi központjának épületei közé.

Márványoszlopok és kovácsoltvas láncok 

A városközpontban 1820-ban hozták létre a zöldpiacot, 
amikor Esztergomi István szenátor obeliszket emeltetett I. 
Ferenc császár tiszteletére hálája jeléül azért, hogy a császár 
a plébániahivatal jobb szárnyának szomszédságában levő 
birtokot hivatalosan is a római katolikus egyházközségnek 
adományozta. Az adományozó az emlékmű előtti teret, ahol 
addig ún. kis piacokat rendeztek, alacsony rózsazsín márvá-
nyoszlopokkal és közöttük kifeszített vaslánccal keríttette be, 
így jött létre az ismert zombori piac, a Láncok. 

Az árusok itt kezdetben zöldséget és fazekas termékeket 
árusítottak, később már tejtermékeket, kenyeret, gyümölcsöt 
és marhahúst is lehetett vásárolni. A piac sarkánál magasodó 
piramis formájú Ferenc József emlékmű előtti téren galambokat 

árultak. Ezen a piacon a helypénzt egészen az I. világháború 
utáni évekig a római katolikus egyházközség szedte be, bár a 
város ezt a felszabadító oklevél 13. cikkelyében foglalt jogok 
alapján megkérdőjelezte, és megpróbálta megszerezni a pénz-
behajtás jogát. A zombori központi piac mai formájában a XX. 
század ötvenes éveiben jött létre annak a kertnek a helyén, 
amely egykor a Szentháromság templom és a plébániahivatal 
tulajdonát képezte. A Láncok régebbi részét egyesítették az 
újjal, amelynek bejárata a városháza, a kijárata pedig a temp-
lom felé nyílt. Az első piaci pultok fából készültek, ezeket 1964 
nyarán beton asztalokra cserélték. 

Közösségi rendezvények a piac mellett

A Láncok felújításához szükséges pénzeszközök nagyobb 
részét, mintegy 50 millió dinárt, Zombor Város helyi ön-
kormányata biztosította, a fennmaradó részt pedig a Prostor 
Kommunális Közvállalat. Tekintettel arra, hogy a tér a város 
történelmi központjának szerves része és ilyenként védelem 
alatt áll, a beruházó célja az, hogy ezen a térségen egy olyan 
nyitott piacot alakítson ki, amely több funkciót is ellát majd, 
és az európai trendeket követve az árusítás mellett közösségi 
rendezvényeknek is otthont adjon, elsősorban olyanoknak, 
amelyek a régió hagyományosan elkészített élelmiszeripari 
termékeit népszerűsítik majd. 

Október végén a felújított piac mentén új oszlopokat he-
lyeztek el és a láncot is megújították, megtartva ezáltal a tér 
jellegzetes szimbólumát. Ilyen módon a megújult zombori 
központi piacot továbbra is erről lehet majd felismerni, és a 
lakosság a jövőben is a Láncokba jár majd bevásárolni.  

Beruházások a piaci tevékenység fejlesztésébe Szerbiában 

ZOMBOR: MEGÚJUL A LÁNCOK ZÖLDSÉGPIAC
A felújítás során betonburkolatot kap a piactér és a szomszédos tér utcai része, új moz-
gatható pultokat raknak le, megújítják a közvilágítást, de lesz két ivókút és egy új fedett 

kerékpár-tárolóhely, valamint egy új közösségi teret is kialakítanak padokkal. 
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A koronavírus-járvány és a kedvezőtlen járványügyi 
helyzet miatt törölték a hagyományos szabadkai téli 
vásárt, a tizedik Winterfestet. Szabadka Város önkor-
mányzata úgy döntött, hogy a jelenleg hatályban levő 
óvintézkedésekkel összhangban idén nem tartja meg a 
rendezvényt a polgárok egészségének megőrzése érde-
kében. A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat a 
helyi önkormányzattal karöltve már kilenc éve rendezi 
meg a karácsonyi vásárt, amely ebben az időszakban 
ünnepi hangulatot varázsolt a városközpontba. 

A régió országaiban több város is hasonló döntésre 
jutott. A szomszédos Magyarországon szintén törölték a 
karácsonyi vásárt Budapest belvárosában, amelyen 1992 
óta, amikor először került megrendezésre mai formájában, 
évente mintegy 120 kiállító vesz részt, és közel 800 ezer 
látogatót vonz a fővárosba.

Az osztrák fővárosban egyelőre csupán elhalasztot-
ták Európa egyik legnépszerűbb téli vásárának, a Bécsi 
Karácsonyi Álomnak a megrendezését.  A sokéves ha-
gyománynak megfelelően a bécsi téli vásárnak november 
13-án  kellett volna megnyitnia kapuit, de az osztrák 
kormány által elrendelt kijárási korlátozás miatt, amely 
december 6-áig marad érvényben, sajnos egyáltalán nem 
biztos, hogy a rendezvényt végül megszervezik. A horvát 
fővárosban az illetékesek bejelentették, hogy idén az 
Advent Zágrábban “kissé másmilyen környezetben, az 
illetékes hatóságok ajánlásaival és döntéseivel összhangban 
kerül megrendezésre” Pillanatnyilag nem tudni, mikor, 
milyen körülmények között és hol. Egyelőre nem tudni 
semmi biztosat az újvidéki Winterfestről sem, amely ta-

valy egyike volt a tíz legrangosabb európai téli vásárnak.  
Lapzártánkig a szervezők honlapján csupán a következő 
tájékoztatás volt olvasható: “A rendezvény programjáról, 
az esetleges hely- és időpontváltozásról, valamint a kötelező 
járványügyi intézkedésekről, amelyeket a látogatóknak 
be kell tartaniuk, a rendezvény kezdete előtt egy héttel 
tájékoztatjuk a nagyközönséget.”

Téli vásár

IDÉN NEM LESZ WINTERFEST 

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük 

a Közlöny olvasóit, hogy

Kalmár Nándor 
(1953 – 2020)

a Szabadkai Piacok KKV állandó 
bérlője életének 68. évében elhunyt. 

Nyugodjék békében!
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A szakértők azt állítják, hogy a rukkola védi a 
szívet és csökkenti számos betegség kialakulásának az 
esélyét. Természetes antibiotikumnak tartják, emellett 
serkenti az emésztést, és gyógyhatású készítményként 
alkalmazzák fekélyek, csontritkulás, krónikus székre-
kedés, megfázás és köhögés kezelésében is.

A rukkola (lat. Eruca sativa) a káposztafélék családjába 
tartozó egyéves lágyszárú növény, a Földközi-tenger térségében 
őshonos. Leveles zöldségként termesztjük és fogyasztjuk, íze 
sajátos, enyhén csípős, vitaminokban és ásványi anyagokban 
gazdag. Manapság a rukkolát az étkezésben szinte az egész 
világon használják, legfőképp az európai országokban, külö-
nösen Olaszországban, ahol nélkülözhetetlen hozzávalója a 
pizzáknak és salátáknak. Kitűnően kombinálható különféle 
sajtokkal, főleg parmezánnal, fetával és mozzarellával. Vi-
lágszerte számos étteremben húsételek mellé is felszolgálják, 
a levelek érdekes formájának köszönve pedig többféle étel 
díszítésére is használják.

Eredete

A rukkola a természetében vadon terem, ezért sokan gyom-
növénynek tartják. A vadrukkolával ellentétben a termesztett 
rukkola levelei nagyobbak és nem keserűek. A rukkola őshazája 
Spanyolország déli része és Algéria, de ma már világszerte el-
terjedt. Már az ókori rómaiak és görögök is ismerték, és abban 
az időben az emésztés serkentésére használták.

Termesztése

Mivel hazánk piacain is egyre népszerűbb, igen kifizetődő 
termeszteni, különösen azért, mert egyszerű vele bánni,  és 
abban a tekintetben specifikus, hogy az év bármely szaká-

Amit nem tudtál a fűszernövényekről – 
Piaci kínálat más szemszögből

 RUKKOLA 
(BORSMUSTÁR)

ban ültethető. Csupán arra kell ügyelnünk,  hogy a talaj, 
amelybe ültetjük, jól megtartsa a nedvességet. Legjobban a  
jó áteresztőképességű talajban fejlődik, de szereti a nedves-
séget, ezért gyakori öntözést igényel. Ültetéskor kerüljük a 
könnyű szerkezetű, homokos és közepesen nehéz talajt. A 
rukkola azt a talajt szereti, amelynek pH értéke 6-6,5 között 
mozog. Kedveli a hideget, és ellenáll a fagynak. Vetéséhez 
négy fok feletti nappali hőmérséklet szükséges. Napos helyen 
jól fejlődik, de elviseli az árnyékos helyeket is. Gondozása 
sorköz művelésből  és rendszeres öntözésből áll. Vetés után 
másfél-két hónappal már megkezdhetjük a levélrozetták sze-
dését.  Ezt követően a rukkola ugyanazon a helyen növekszik 
tovább, és újabb egy-két hónap elteltével újra begyűjthető.

Egészségügyi hatása

A rukkola gazdag C-vitaminban, karotinban, B-komplex 
vitaminokban, pektinben, kalciumban, foszforban, vasban, 
magnéziumban, káliumban és rézben. Főleg vízből áll, és sok 
szénhidrátot és fehérjét tartalmaz. Aktív hatóanyagai megakadá-
lyozzák a daganatos sejtek szaporodását, pozitívan befolyásolják 
az egészséget, és csökkentik számos betegség kialakulásának 
esélyét. A rukkola különösen az emlőrák megelőzésében hatékony. 
Szakértők szerint védi a szívet, és csökkenti számos betegség 
kialakulásának az esélyét. Természetes antibiotikumnak tartják, 
emellett serkenti az emésztést, és gyógyhatású készítményként 
alkalmazzák fekélyek, csontritkulás, krónikus székrekedés, 
megfázás és köhögés esetén. Ezenkívül a rukkola tisztítja a vért 
és serkenti a máj működését. Függetlenül attól, hogy különleges, 
karakteres íze van, legjobb frissen, saláta formájában fogyasztani, 
bár a főzés során is megőrzi gyógyhatását. A rukkolasalátát az 
elkészítés után ajánlott azonnal elfogyasztani, a leveleket pedig 
inkább tépkedjük, mert nem ájánlatos őket késsel összevágni. 


