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A 2020-as év folyamán a szerbiai piacokon 38,5 milliárd dinár 
értékben értékesítettek mezőgazdasági termékeket, jelentette be a 
Köztársasági Statisztikai Hivatal. Ez a 2019-es esztendőhöz képest 
mintegy 6,3% -kal, vagyis megközelítőleg 2,5 milliárd dinárral ke-
vesebb. A kimutatott csökkenés közvetlen következménye a koro-
navírus-járványnak, illetve annak, hogy Szerbia összes piaca átlag-
ban véve 30 napon át nem működött a rendkívüli állapot ideje alatt.

A mezőgazdasági termékek forgalmának össz értékében 2020-
ban a következő termékcsoportok vesznek részt a legnagyobb 
arányban: zöldségek (33,7%), gyümölcsök és szőlő (18,6%), tej és tej-
termékek (13,6%), valamint baromfi és tojás (12,8%).

A mezőgazdasági, erdészeti és halászati   termékek adásvétele a 
piaci forgalomnak egyötödét teszi ki, és a csökkenés ellenére egyér-
telmű, hogy a piacok továbbra is rendkívül fontosak hazánk lako-
sságának élelmiszer-ellátásában, és ez elsősorban a zöldségfélék, 
a gyümölcsök, a friss baromfihús, a tej és a tejtermékek eladásából 
látszik. A Szerbiai Piacok Egyesületének adatai szerint Szerbiában 
körülbelül 160 jogi személy végez piaci tevékenységet, ezek mintegy 

410 piacot üzemeltetnek, amelyeken közel 70 ezer árusítóhely várja a 
vásárlókat. Ezek legnagyobb része  –  mintegy 52 ezer – fedett, illetve 
szabadtéri piaci pult, míg a többi üzlethelyiség, hűtővitrin, hűtőka-
mra és kijelölt piaci árusítóhely.

Becslések szerint Szerbia piacain naponta 50-80 ezer személy 
folytat üzleti tevékenységet. Számuk változó, és elsősorban attól függ, 
hogy az úgynevezett piaci napokon, vagy kevésbé forgalmas napo-
kon árusítanak (szombaton és vasárnap a legnagyobb a forgalom), 
emellett kihat rá az is, hogy a termékek, amelyeket a mezőgazdasági 
termelők árusítanak, idényjellegűek. 

Köztársasági Statisztikai Hivatal

A FORGALOM CSÖKKENÉSE A 
VILÁGJÁRVÁNY KÖVETKEZMÉNYE 

ÁLDOTT    ÁLDOTT    
   HÚSVÉTI      HÚSVÉTI   
      ÜNNEPEKET!      ÜNNEPEKET!
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A köztársasági válságstáb hazánk lakosságának a korona-
vírus-járvány elleni védelme érdekében 2021. március 22-ei 
hatállyal újabb intézkedéseket hozott, amelyek addig lesznek 
érvényben, amíg ezt a járáványügyi helyzet megköveteli. A 
termelői és árupiacokra vonatkozó intézkedéseket az egész-
ségügyi miniszter rendelete írja elő, és ennek értelmében a pi-
accsarnokok és szabadtéri piacok, valamint az azok keretében 
működő üzlethelyiségek (hentesboltok, sütödék, speciális élel-
miszerboltok) 20 óráig tarthatnak nyitva, feltéve, hogy betart-
ják az előírást, amely szerint minden szolgáltató kötelessége 
biztosítani a személyenként legalább kilenc négyzetméternyi 
területet.   A kormány azt is bejelentette, hogy szigorúbban 
fogják ellenőrizni az új intézkedések betartását, elsősor-
ban azt, hogy egy létesítményen belül nem tartózkodnak-e 
többen a megengedettnél, valamint azt, hogy a helyiségben 
van-e koronaőr.  

A Szerb Köztársaság kormánya közleményében ismételten 
felhívta a lakosság figyelmét az óvintézkedések betartásának 
fontosságára, és hangsúlyozta, hogy az mindannyiunknak sze-
mélyes felelőssége. 

 „ Minden intézkedést a lakosság egészségének védelme és 
a társadalmi kapcsolatok minimalizálása érdekében vezettünk 
be, de a világjárvány legyőzéséhez elengedhetetlen a társada-
lom minden egyes tagjának hozzájárulása” - áll a Szerb Köz-
társaság kormányának közleményében.

A megelőző intézkedések következetes betartása mind-
annyiunk kötelessége, az előírások egyformány vonatkoznak 
a piacigazgatóságokra, a piaci árusokra és vásárlókra. Az el-
következő napokban rendkívül fontos megőrizni a piaci áru-
sok és vásárlók egészségét, ezért tegyünk meg minden tőlünk 
telhetőt annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a biztonságos 
vásárlást. Ugyanis csak így tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy a 
piacok továbbra is nyitva tarthassanak biztosítva a zavartalan 
élelmiszer-ellátást a lakosság számára. A jelen körülmények 
között, amikor a szigorúbb intézkedések jelentik az egyetlen 
módot arra, hogy megóvjuk az emberek életét, és  megaka-
dályozzuk az  egészségügyi rendszer összeomlását, a piaci 
tevékenység valamennyi résztvevőjének felelőssége meghat-
ványozódik,  mert a piacok csak akkor maradhatnak nyitva, 
ha biztosítják a biztonságos árusítást és vásárlást. 

Április 1-jétől

NYÁRI NYITVATARTÁS A PIACOKON
A piacüzemeltetésről szóló határozattal összhang-

ban a Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacok 
április 1-jétől nyári nyitvatartással dolgoznak. Ez azt 
jelenti, hogy hétköznap 5.30 és 17 óra között tartanak 
nyitva, vasárnap, ünnepnapokon és munakszüneti na-
pokon pedig 5.30-tól 13.00 óráig. 

Újbb intézkedések a fertőzés terjedésének megfékezésére

LEGFONTOSABB A BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁS A PIACOKON 
A megelőző intézkedések következetes betartása mindannyiunk kötelessége, az előírások egyformán vonatkoznak a piacigaz-

gatóságokra, a piaci árusokra és a vásárlókra. Az elkövetkező napokban számítanunk kell a szigorúbb ellenőrzésre és a közvélemény 
fokozott figyelmére.
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Február végén az  újvidéki Tržnica KKV helyiségeiben – a 
járványügyi intézkedések tiszteletben tartásával – megállapodást 
kötött egy újvidéki, egy zombori és két szabadkai piacüzemeltető 
vállalat. A megállapodást Uroš Lončar az újvidéki Tržnica KKV  
megbízott  igazgatója,  Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatója, Branislav Joka, a Tržnica Rt. igazgatója  és  Go-
ran Nonković, a zombori Prostor KKV igazgatója írta alá,

Az üzleti és műszaki együttműködésről szóló megállapodás-
sal az aláíró felek vállalták, hogy szorosan együttműködnek an-
nak érdekében, hogy a lehető legeredményesebben tudják végezni 
a vállalatok alaptevékenységét a hazai piacon.

– Az a tervünk, hogy kezdetnek az információcserére helyez-
zük a hangsúlyt, megosztjuk egymással a szakmai tudásunkat és 
üzleti tapasztalatainkat. A második szakaszban a piaci tevékeny-
ség népszerűsítése lesz az együttműködésünk fő célja, közös ren-
dezvényeket szervezünk, amelyeken felhívjuk a lakosság figyel-
mét a termelői piacok és az élelmiszerbiztonság fontosságára. Ter-
mészetesen az is a terveink között szerepel, hogy szoftver projek-
tek fejlesztése útján előmozdítsuk a piaci tevékenység szervezését, 
megfizettetését és ellenőrzését, végül pedig új munkafolyamato-
kat vezessünk be. Az újvidéki Tržnica KKV számára rendkívül 
fontos az együttműködés más vállalatokkal, a tapasztalatok és a 
jó gyakorlat cseréje, ami hozzájárul a vállalat üzleti tevékenysé-
gének optimális fejlődéséhez, és a közös munkának ez a formá-
ja mindannyiunk számára nagy hasznot hoz majd – nyilatkozta 
Uroš Lončar, az újvidéki Tržnica KKV megbízott igazgatója.

Az említett négy vállalat aktív tagja a Szerbiai Piacok Egyesü-
letének, amelynek keretein belül együttműködnek más szerbiai 
piacigazgatóságokkal a hazai piaci tevékenység fejlesztése és kor-
szerűsítése terén.

– Az a szándékunk, hogy együttműködjünk a koronavírus-vi-
lágjárvány elleni küzdelemben, tapasztalatokat cseréljünk és ösz-
szehangoljuk az intézkedéseket, amelyeket azért foganatosítunk, 
hogy mindannyian a lehető legtöbbet nyújtsuk. A biztonságos vá-
sárlás a piacokon nem csupán a piacigazgatóságoknak elsődleges 
feladata, hanem a szolgáltatásainkat igénybe vevő bérlőknek és a 
vásárlóknak is szívügye – mondja Dejan Ljubisavljević, a Sza-
badkai Piacok KKV igazgatója. – Újvidéki, zombori és szabadkai 
kollégáinknak bemutattuk az elektronikus piacot, amelyet a su-
botica.com portállal közösen működtetünk. Ez a leglátogatottabb 
szabadkai weboldal, amelyen a helyi lakosság megismerkedhet 
a Szabadkai Piacok KKV által üzemeltetett piacok kínálatával, 
illetve meg is rendelheti az árut, amelyet az árusok és termelők 

házhoz szállítanak. Tisztában vagyunk vele, hogy a termelői pia-
cok számára a bevásárlóközpontok nagy konkurenciát jelentenek, 
ezért együtt fogunk működni a piacok népszerűsítésén és előnye-
ik hangsúlyozásán, amelyek közül a legfontosabb, hogy a piacok a 
helyi termelők friss és minőségi hazai termékeit kínálják és, hogy 
rendkívül fontosak a polgárok napi ellátása szempontjából.

Piacok a történelem során

EDÉNYPIAC, GABONAPIAC, 
PAPUCSPIAC...

 
A legtöbb vásárló manapság a piacokat zöldség- és 

árupiacokra osztja. A gyakorlatban azonban többnyire 
vegyespiacokról beszélünk,  ahol minden megtalálható 
a zöldségektől és gyümölcsöktől kezdve a kézműves ter-
mékekig és a tőmegfogyasztási cikkekig. Így van ez már 
évtizedek óta, és ahhoz, hogy a piacok kínálata folyama-
tosan bővül, hozzájárult a szupermarketek megjelenése is, 
amelyek egy helyen a lehető legszélesebb áruválasztékot 
kínálják a vásárlóknak.

A 19. és a 20. században nem ez volt a helyzet. A törté-
netírók feljegyzései szerint Szabadkának számos “szakosí-
tott” piaca volt, mint például a Baromfipiac  (a Petőfi Sán-
dor utcában), a Sertéspiac vagy Baromvásártér (a Zombori 
úton),  a Fazekas(ok) piac(a) (a Dimitrije Tucović utcában), 
amelyen cserép, kerámia és porcelán edényeket árultak, a 
Gabonapiac (a Zombori úton), a Papucsos(ok) piac(a) (a 
zsinagóga utcájának egy szakaszán),  a Szénapiac stb.

Megállapodás négy  vajdasági piacigazgatóság együttműködéséről

A PIACI TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A KÖZÖS CÉL 
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Bár ez a virág ma Hollandia szimbóluma, és ez az ország évente 
mintegy kilenc milliárd tulipánt termeszt, eredetileg nem innen szár-
mazik, és nem is mindig volt a hollandok imádatának tárgya. Az első 
írott emlékek a tulipánról a 12. századból származnak, és a történé-
szeknek sikerült megállapítaniuk, hogy a virág már évezredekkel ez-
előtt honos volt az Észak-Kína és Dél-Európa közötti övezetben.

A tulipán (latinul Tulipa) a liliomfélék családjánk egy nemzetsége, 
a tavasz egyik hírnöke. Főleg Ázsiában, Dél-Európában és Észak-Afri-
kában őshonos,  ezeken a vidékeken mintegy 100 faja ismert . A tulipán 
őshazája a Pamir és a Hindu Kush hegyek vidéke, valamint Kazahsz-
tán sztyeppéi. Dísznövényként tartjuk számon, kertben, cserépben és 
parkokban termesztjük.  A rózsa és a krizantém  mellett a tulipán a 
világ három legnépszerűbb virága közé tartozik. Ennek tudható be, 
hogy a tulipánnak több mint háromezer különféle fajtájája ismert. A 
géntechnológiának köszönve ma már számos színárnyalata létezik, de 
a virág formája és a szár hossza tekitetében is nagy a választék.  

A történelem és a Tulipán- korszak

Bár ez a virág ma Hollandia szimbóluma, és ez az ország éven-
te mintegy kilenc milliárd tulipánt termeszt, eredetileg nem innen 
származik, és nem is mindig volt a hollandok imádatának tárgya. Az 
első írott emlékek a tulipánról a 12. századból származnak, és a tör-
ténészeknek sikerült megállapítaniuk, hogy a virág már évezredekkel 
ezelőtt honos volt az Észak-Kína és Dél-Európa közötti övezetben.

Elterjedése és népszerűségének növekedése azonban Törökor-
szághoz kapcsolódik, és I. Szulejmán (1494-1566) uralkodásának 
idejére tehető. A tulipánt abban az időben már széles körben term-
esztették a szultán és kísérete gyönyörködtetésére. Valamivel később, 
III. Ahmed (1703–1730) uralkodása idején, a tulipán Törökország-
ban a gazdagság és a presztízs általánosan elfogadott szimbólumává 
vált, így ezt az időszakot később Tulipán-korszaknak nevezték el. 
Abban az időben Törökországban szigorú előírások szabályozták a 

Amit nem tudtál a virágokról - Piaci kínálat 
más szemszögből

TULIPÁN

virág termesztését és értékesítését. III. Ahmed szultán idejében tilos 
volt a tulipánt a fővároson kívül vásárolni és eladni, mert ez bűncse-
lekménynek számított és száműzetéssel büntették azt, aki elkövette. 
Abban a korban elterjedt a mondás, miszerint a tulipán értékesebb, 
mint az emberi élet.

A tulipán Európában

A tulipán a 16. század második felében került Európába, egyes 
történészek szerint először a prágai Királyi kertek főnökének kezébe. 
Ezt az eseményt tekintik a tulipán hivatalos megérkezésének Euró-
pa talajára . Mint minden más növényi újdonságot az Új Világból, 
kezdetben a tulipánt is kizárólag a gazdagok engedhették meg ma-
guknak. A kalitkába zárt egzotikus madarak és a díszes szökőkutak 
mellett minden király, fejedelem vagy püspök kertjében, aki egy ki-
csit is adott magára, ott díszelegtek a tulipánok. Egyes történelmi fel-
jegyzések szerint voltak olyan emberek, akik azért, hogy tehetősebb-
nek tűnjenek, a kertjükben tükröket helyeztek el azzal a céllal, hogy a 
tulipánok tükörképe azt a látszatot keltse, mintha kétszer annyi lenne 
belőlük. A 17. században olyan mértéket öltött a tulipán iránti rajon-
gás, hogy egyes történészek "tulipánőrületnek" titulálták a jelensé-
get. A folyamatosan növekvő érdeklődés miatt a tulipánhagymákkal 
egyre szélesebb körben kereskedtek, ami nagy hasznot hozott a vál-
lalkozó szellemű kereskedőknek. A tulipán abban a korban annyira 
népszerű volt Európában, hogy azok, akiknek nem volt elég pénzük 
rá, hogy tulipánhagymát  vásároljanak, kénytelenek voltak beérni az-
zal, hogy csak bútoraikat, kerámiáikat és kézimunkáikat díszíthették 
tulipán-motívumok. A vásárlócsalogató katalógusokat is tulipánokat 
ábrázoló akvarellekkel tették színesebbé.  

Termesztése

A tulipán termesztésére olyan vidékek a legalkalmasabbak, ahol 
a telek hidegek és szárazak, a nyarak pedig melegek. Tulajdonkép-
pen évelő növény, ellenben ott, ahol az éghajlati és talajviszonyok 
megakadályozzák a tulipánhagyma újvirágzását, egyéves növénynek 
számít. Ősszel ültetik, amikor a talaj hőmérséklete 15°C körül van. 
Az egészséges, jó minőségű hagymákat a kert napos részébe érdemes 
ültetni, ahol a talajnak jó a vízátersztő képessége. A talaj típusától 
függ, hogy milyen mélyre helyezzük a hagymákat. Ez általában húsz 
centiméter, és ha a talaj homokos, a mélységet 10 cm-rel növeljük

A hagymákat csoportosan ültessük egymástól 5 centiméter távol-
ságra, így 5 négyzetméterre hozzávetőleg 250 hagyma kerül. Hasonló 
módon cserépben is sikeresen nevelhetünk tulipánt. 


