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Lapzártánkig a Szerb Köztársaság Kormánya és Szabadka 
Város válságtörzse nem módosította azokat a járványellenes 
óvintézkedéseket, amelyek december 4-én léptek életbe, és 
érintik a piaci tevékenységet. Ennek értelmében a Szabadkai 
Piacok Kommunális Közvállalat által üzemeltetett összes 
piac a hétvégéken is nyitva tart 6-tól 15 óráig, a piacok 
területén levő  üzlethelyiségek tekintetében pedig a konrét 
tevékenységet szabályzó intézkedések érvényesek.  

A piacokon kötelező a szájmaszk viselése és a védő-
távolság megtartása, a Szabadkai Piacok KKV pedig 
folyamatosan megteszi az összes szükséges óvintézkedést 
annak érdekében, hogy megóvja az árusok és vásárlók 
égészségét, és biztonságos munkafeltételeket szavatoljon 
a termelői piacokon dolgozók számára a jelenlegi járvá-
nyügyi helyzetben. 

A küszöbönálló karácsonyi és újévi ünnepek idején a 
Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacok a meg-
szokott nyitvatartással dolgoznak, csupán 2021, január 
1-jén tartanak zárva, összhangban A piacigazgatásról 
szóló határozattal (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 
27/2018 szám). 

A katolikus és ortodox karácsony másodnapján (2020. 
12. 25-én és 2021. 01. 07-én), valamint 2021. január 1-jén és 
2-án a vállalat Đuro Đaković utca 23/1. szám alatti igazga-
tósága sem dolgozik. A munkaidőt érintő esetleges válto-
zásokról, amelyekre a járványügyi helyzet alakulásának 
függvényében sor kerülhet, a Szabadkai Piacok illetékesei 
idejében  tájékoztatják a szolgáltatásaikat igénybe vevő 
árusokat és a vásárlókat. 

Ünnepi nyitvatartás 

JANUÁR 1-JÉN A PACOK ZÁRVA TARTANAK 

KELLEMES  KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET 

ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!

XX. évfolyam • 10. szám • 2020. december 25. 
Ingyenes példány
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December 1-jétől a vásárlók úgy is „körülnézhetnek” a 
szabadkai piacokon, hogy el sem kell hagyniuk otthonaikat. 
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat és Szabadka 
leglátogatottabb internetes portálja, a Subotica.com virtuális 
termelői piacot indított, amely lehetővé teszi a vásárlók 
számára, hogy számítógépen vagy mobiltelefonon tájéko-
zódjanak a piacokon kínált termékekről, és megtudják, hol, 
mikor és milyen áron tudják megvásárolni őket.

A Subotica.com internetes portál „piac“ rovatában egye-
lőre mintegy 160 olyan élelmiszer-termelő és árus kínálja 
termékeit, akik egyébként a Tejpiacon, a Nagybani Piacon, 
a Zöldikén és a Tesla-telepi Piacon árusítanak. Vannak 
köztük, akik házhoz szállítást is vállalnak, illetve a saját 
gazdaságukban teszik lehetővé a vásárlók számára az áru 
átvételét. Mások viszont azért regisztráltak az internetes 
piacra, hogy minél több ember figyelmét tudják felhívni 
árujukra és szolgáltatásaikra.  

– Miután a Mezőgazdasági, Vízgaz-
dálkodási és Erdészeti Minisztérium 
elindította az E-market portált, amely 
lehetővé teszi a szerbiai gazdaságok 
kínálatának bemutatását, rájöttünk, 
hogy ez a modell megvalósítható 
és alkalmazható helyi szinten is – 
mondja Dejan Ljubisavljević, a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatója. 
A vállalatunkkal szerződött árusok 
és vásárlóik igényei is összhangban 
állnak a 21. századi üzleti trendekkel, 

így együttműködésünk a Subotica.com portállal lehetőséget 
nyújt arra, hogy a piacok kínálatát minél több vásárló lássa, 
valamint lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy praktikus 
és egyszerű módon megtalálják a kívánt termékeket. Mivel 
napi szinten  követjük a vásárlók igényeinek alakulását, 
úgy gondoljuk, hogy a szolgáltatásainkat igénybe vevő 
piaci bérlők kínálatának online bemutatása egy logikus 
lépés annak irányában, hogy munkánkban minél jobban 
alkalmazkodjunk a korszerű követelményekhez. 

A Szabadkai Piacok KKV igazgatója kiemeli, hogy a 
Subotica.com portálon működő online piac sokkal meg-
bízhatóbb a bemutatott áruválaszték minőségének tekin-
tetében, mint a többi ilyen jellegű, magát főleg közösségi 
hálókon hirdető vásárlási felület. – A portálon regisztrált 
árusok és termelők szigorú állat- és növényegészségügyi 
ellenőrzésen esnek át, tehát az árujuk minősége sokkal 
megbízhatóbb, ami nagyon fontos a vásárlók bizalmának 
elnyerése szempontjából. Úgy gondolom, hogy ennek a 
projektnek a megvalósításával az állami vállalatként  úttörők 
vagyunk a piaci kínálat elektronikus bemutatásában.  Ezt 

megerősíti azoknak a munkatársainknak az érdeklődése 
is, akik hazánk más városaiban is szeretnék követni a pél-
dánkat – állapítja meg Dejan Ljubisavljević.

A szabadkai elektronikus piac a Szabadkai Piacok KKV 
és a Subotica.com internetes portál szerkesztőségének 
együttműködése nyomán jött létre azzal a céllal, hogy a 
piaci kínálatot az interneten is elérhetővé tegye a vásárlók 
számára. Az egyik fél részéről a tapasztalat, a logisztika és 
a piaci tevékenységgel kapcsolatos tudás, a másikéról pedig 
a médiapotenciál és az informatikai jártasság vitte sikerre 
a közös projektet. – A piacok és a piaci kínálat népszerű-
sítésével az egészséges táplálkozást, a 
Szabadkán és a környező településeken 
élő hazai termelőket, valamint a régió 
mezőgazdasági termelésének további 
fejlesztését kívánjuk támogatni –  
mondja Goran Todorov, a Subotica.
com portál szerkesztője. –  A jelenlegi 
járványügyi helyzetben, amikor a 
kereskedelem körülményessé vált, az 
árusok és termelők pedig mindinkább 
igénylik, hogy elektronikus formában is bemutatkozhas-
sanak, azt reméljük, hogy a virtuális „pultok” elsősorban 
a kistermelőket és az olyan gazdaságok érdeklődését keltik 
majd fel, amelyek gazdag kínálattal rendelkeznek, de nincs 
elegendő kapacitásuk ahhoz, hogy árujukat mindennap 
kivigyék a piacra.  Tisztában vagyunk azzal, hogy termelői 
piacon vásárolni különleges élmény, de tény, hogy ilyen 
körülmények között nem mindenki tud kimenni a piacra.

A piaci árusok mellett a Subotica.com portál szerkesztősége 
azoknak a termelőknek és árusoknak is lehetőséget nyújt 
a bemutatkozásra a virtuális  „ pultokon”,  akik kizárólag 
elektronikus úton szeretnének árusítani személyes átvétel 
vagy házhoz szállítás útján.  

A virtuális piac a  https://www.subotica.com/pijaca  
linken érhető el.

A Szabadkai Piacok KKV és a Subotica.com internetes portál együttműködése

A SZABADKAI PIACOK KÍNÁLATÁNAK 
NÉPSZERŰSÍTÉSE ÉS ONLINE VÁSÁRLÁS

A virtuális  „pultokon” jelenleg mintegy 160 olyan élelmiszer-termelő és árus kínálja termékeit, akik 
egyébként  a Tejpiacon, a Nagybani Piacon, a Zöldikén és a Tesla-telepi Piacon árusítanak.
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Szerbiai Piacok Egyesülete

MEGALAKULT A PIACI 
TEVÉKENYSÉGGEL FOGLALKOZÓ 
CSOPORTOSULÁS  ÜGYVEZETŐ 

BIZOTTSÁGA
A december 10-én megtartott videókonferencián 

megalakult a Szerb Gazdasági Kamara Kommunális 
Tevékenységekkel Foglalkozó Egyesületének keretében  
működő piaci tevékenységgel foglalkozó csoportosulás 
ügyvezető bizottsága. A testület elnökévé a belgrádi 
Gradske pijace (Városi Piacok) Közvállalat képvise-
lőjét, Bojan Bajagić igazgatót választották meg, az 
elnökhelyettesi posztra pedig a Szabadkai Piacok KKV 
képviselőjét, Dejan Ljubisavljević igazgatót nevezték ki.

A Szerbiai Piacok Egyesülete a megalakulása óta 
sikeresen együttműködik a Szerb Gazdasági Kama-
rával, és tevékenységének nagy része  – elsősorban a 
jogalkotással kapcsolatos aktivitása  – a Kommunális 
Tevékenységekkel Foglalkozó Egyesület, illetve a 
piaci tevékenységgel foglalkozó csoportosulás révén 
valósul meg.

Köztársasági Statisztikai Hivatal

AZ ÁRUFORGALOM 
ENYHE FELLENDÜLÉSE 

A PIACOKON
A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint 

a mezőgazdasági termékek forgalmának értéke a pia-
cokon (folyóáron számolva) a Szerb Köztársaságban 
2020 első kilenc hónapjában  8% -kal volt alacso-
nyabb, mint az előző év azonos időszakában. Folyó 
év január 1-jétől szeptember     30-áig a szerbiai pia-
cokon eladott áru értéke 27 milliárd 687 millió dinár, 
ami körülbelül 2,7 milliárd dinárral kevesebb, mint 
az előző év azonos időszakában.

Tekintettel arra, hogy ez év első hat hónapjában 
a mezőgazdasági termékek forgalma a szerbiai pia-
cokon 14,2% -kal, azaz 2,8 milliárd dinárral alacso-
nyabb volt, a kilenchavi kimutatás a piaci forgalom 
enyhe fellendülését jelzi. Ebben az időszakban a pi-
acokon elsősorban zöldségféléket (33,5%), gyümöl-
csöt és szőlőt (19,4%), tejet és tejtermékeket (13,8%), 
valamint baromfit és tojást (12,9%) értékesítettek.

A mezőgazdasági termékek forgalmának csökke-
nése a piacokon 2020 első kilenc hónapjában a koro-
navírus-járvány közvetlen következménye. Ebben az 
időszakban Szerbiában minden piac zárva volt mind 
az eladók, mind a vásárlók számára átlagban véve 
legalább egy hónapig, egyes piacok rövidített nyitva-
tartással dolgoztak, és a piacigazgatóságok által szer-
vezett hagyományos vásárokat és rendezvényeket is 
törölték.

IN MEMORIAM
Mély fájdalommal értesítjük 

a Közlöny olvasóit, hogy
 

Slavko Alilović 
(1945 – 2020)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője 
életének 76. esztendejében elhunyt. 

Nyugodjék békében!

IN MEMORIAM
Mély fájdalommal értesítjük 

a Közlöny olvasóit, hogy

Berényi János 
(1961 – 2020)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője 
életének 60. esztendejében elhunyt. 

Nyugodjék békében!
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A mézről a Biblia és a Korán is ír, és számos görög író 
írásában is visszatérő motívum. A történelem során egy 
bizonyos időszakban annyira értékes anyagnak számított, 
hogy elfogadott fizetőeszköz volt. 

A karácsonyi és újévi ünnepek alatt a méz Szerbia szerte 
szinte minden háztartásban az ünnepi menü kihagyhatatlan 
étele.  A méz a méhek (latinul Apis mellifera, vagy Apis mel-
lifica) által növényi nektárból vagy élő növényi nedvekből, 
illetve növényi nedveket szívó rovarok által élő növényi ré-
szek kiválasztott anyagából gyűjtött természetes édes anyag, 
amelyet a méhek begyűjtenek, saját anyagaik hozzáadásával 
átalakítanak, raktároznak, dehidratálnak és lépekben érlel-
nek. A méz a legfontosabb méhészeti termék, amelyet emberi 
táplálékként használunk már az őskortól.

A hivatalos meghatározás szerint a méz tiszta termék, 
amely nem tartalmaz semmilyen adalékanyagot. Ellentét-
ben a finomított, fehér cukorral, amely csak energiát ad,  a 
méz a szervezet egészséges működéséhez szükséges anyagok 
kincstára. Az egyetlen fajta növényből nyert mézet monoflóra 
méznek nevezzük, ilyen például a hazánkban nagyra értékelt 
akácméz. Ezzel szemben a poliflóra mézfajták különféle virá-
gokból származó vegyes virágmézek, mint az erdei és mezei 
virágokból begyűjtött erdei (mézharmat) és mezei méz. 

A méz története
Az ember már az ókorban is ismerte és fogyasztotta a 

mézet, amit ékírásos sumér és babiloni szövegek is bizonyí-
tanak. Kezdetben a mézet valllási rítusok során használták, 
meglocsolták vele a házak és oltárok küszöbét. A szentélyek 
falaiba épített ékeket méz és bor keverékével locsolták meg. A 
mézről a Biblia és a Korán is ír, és számos görög író írásában 
is visszatérő motívum. A történelem során egy bizonyos idő-
szakban annyira értékes anyagnak számított, hogy elfogadott 
fizetőeszköz volt. 

Lehet, hogy ezt nem tudtad -  
Piaci kínálat más szemszögből

A MÉZ

Az ókori Görögországban a mézet leggyakrabban az is-
teneknek és a halottak lelkeinek ajánlták fel ajándékként. A 
görögök a mézes, alkoholtartalmú italt Olümposz szent italának 
tekintették. Európában a mézet leggyakrabban élelmiszerként és 
italok készítéséhez, valamint gyógyszerként használták. Egyes 
feljegyzések szerint Németországban a 11. század közepén mézzel 
édesítetették a sört, a német feudális urak pedig méhészeti termé-
kekkel, elsősorban viasszal és mézzel fizették az adót. Az ókori 
Kínában a mézet gyógyszerként ismerték,  így nem meglepő, 
hogy a világ legnépesebb országának régi feljegyzéseiben ez áll: 
“A méz gyógyítja a belső szerveket, erőt ad, csillapítja a lázat.”

Méztermelés
A méztermelés rendkívül összetett természetes folyamat. 

A méheknek több száz, esetenként 1 500 virágról kell csep-
penként összegyűjteniük a nektárt, amelyet mézgyomrukban 
tárolnak. A mézgyomorba mindössze 70 mg nektár fér, ami 
majdnem megegyezik a méh saját testtömegével. Becslések 
szerint egy kilogramm méz előállításához egy méhnek több 
mint százezerszer kell kirepülnie. 

Szerbiában mintegy 15 000 méhész foglalkozik mézterme-
léssel. A 2018-as év folyamán valamivel több mint egymillió 
kaptárban mintegy 9000 tonna mézet termeltek, ebből 2774 
tonna került kivitelre hozzávetőleg 12,4 millió dollár értékben. 
2013-ban rekord mennyiségű, 9 500 tonna mézet termeltek 
hazánkban. Abban az évben 4500 tonna került kivitelre 
hozzávetőleg 14 millió dollár értékben.

A méz egészségre gyakorolt hatása

A méznek több mint 70 különféle összetevője van. Pontos ösz-
szetétele azoknak a virágoknak és növényeknek az arányától függ, 
amelyeknek a nektárját a méhek összegyűjtik. A méz több mint 
80% -a szénhidrát. Főleg fruktózt és glükózt tartalmaz, ezek aránya 
60%,  valamivel kevesebb mint egyötöde víz, míg szacharózból (ét-
kezési cukor) legfeljebb 9%-ot tartalmaz. A méz több mint 20 fajta 
aminosavat is tartalmaz, arányuk és pH-értékük pedig a pedig  a 
méz botanikai és a földrajzi eredete határozza meg.  A tápanyagok 
magas koncentrációja miatt a mézet élelmiszerként és gyógyszer-
ként egyaránt használják. Különösen gazdag E- vitaminban és 
B-vitaminokban,  amelyek közül riboflavinból  található benne a 
legnagyobb mennyiség (100 g mézben kb. 40 g).

A méz legfontosabb gyógyító tulajdonsága az immun-
rendszer, azaz a szervezet általános védekező képességének 
erősítése, a szívműködés és a vérkeringés szabályozása, az 
emésztés  javítása és a szervezet méregtelenítése.


