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Új standardok a vásárlók és az árusok számára a Zöldike piaci tejcsarnokban

EURÓPAI  SZINTŰ  KÖRÜLMÉNYEK
A Zöldike piaci tejcsarnokot már több mint három 

hónapja átadták rendeltetésének, de továbbra is a vásárlók 
és az árusok figyelmének a középpontjában áll.Az újonnan 
megépített, korszerűen felszerelt, a tárolás plusz néhány 
fokos hűtési rezsimjével működő tejcsarnokot mindenki 
csak dicséri.

- A Zöldike piaci tejcsarnok az első ilyen jellegű beruhá-
zás az igazgatásunk alá tartozó piacokon – mondta Ilinka-
Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igazgatónője.Ezt a szako-
sított árusítóhelyet azzal a céllal építettük meg és szereltük 
fel, hogy javítsuk a bérlőinknek illetve az árusoknak és a 
vásárlóknak nyújtott szolgáltatásaink színvonalát is.  A Zöl-
dike piacon ma már friss baromfihúst, tejtermékeket, füs-
tölt húsárut, süteményeket az összes élelmiszerbiztonsági 
előírást kielégítő körülmények között árusítják.

A Zöldike piaci tejcsarnokban 14 hűtőpult található.Tíz 
szolgál friss baromfihús árusítására, kettőből tejtermékeket 
árusítanak, a fennmaradt kettőből pedig süteményeket 
illetve sertéshús-árut.

- Családom friss baromfihús azóta árul ezen a piacon, 
amióta az megépült - mondja DavorPrčić, a Zöldike piaci 
árusok egyike.Most már európai szintű körülmények között 
dolgozunk, s ezt naponta látják és kommentálják a vásárlók 
is.Elkülönített, tökéletesen rendezett és tisztántartott he-
lyen árusítjuk a termékeket, új a felszerelés és adott minden 
egyéb feltétel, hogy az árut biztonságosan és könnyen érté-
kesíthessük.Szükség lesz még egy kis időre, hogy a koráb-

ban nálunk vásárló szabadkaiak is megszokják: a zöldpiaci 
résztől elkülönített helyiségben működünk, de ez a helyzet 
napról napra javul, úgyhogy elégedettek lehetünk, amiért a 
Szabadkai Piacok megépítette és felszerelte a tejcsarnokot. 

Hasonló véleményen vannak a vásárlók 
is.DejanMalagurski a Zöldike tőszomszédságában lakik, s 
noha nem csupán a piacról látja el magát, azt mondta, hogy 
rendkívül elégedett azokkal a körülményekkel, amelyek 
között a romlékony élelmiszereket árusítják.

- Tökéletes.Korszerű, rendezett, tiszta, s ez a legfonto-
sabb, amikor ilyen jellegű árut vásárolsz – mondta Dejan-
Malagurski.Szerintem mindannyian, akik itt laknak és 
erről a piacról látják el magukat, a tejcsarnok előnyeiről, 
fontosságáról majd csak a nyáron bizonyosodhatunk meg 
igazán.

Elégedettségüket nem rejtik véka alá a Szabadkai Piacok 
illetékesei sem, hiszen a bérlők és a vásárlók támogatása 
igazolja döntésük helyességét, hogy a Zöldike piacon 
megépítsék a tejcsarnokot. Ugyanakkor ez arra is kötelezi 
őket, hogy a vállalat fejlesztési terveiben újabb befektetések 
kapjanak helyet a szabadkai piacok fejlesztése érdekében. 

- Azt tervezzük, hogy azonos, vagy hasonló módon ja-
vítsuk az árusítás feltételeit a vállalat igazgatása alá tarto-
zó többi piacon is.Büszkék vagyunk rá, hogy a tejcsarnok 
építésének és felszerelésének költségeit teljes egészében sa-
ját eszközökből fedeztük. Azon leszünk, hogy eredményes, 
ésszerű gazdálkodásunkkal megteremtsük a feltételeket az 
újabb beruházásokhoz – mondta IlinkaVukoja.
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„A karácsonyi és újévi ünnepek ide-
jén nehéz lenne elképzelni Szabadka 
központját ezek nélkül a házikók nélkül” 
– mondta egy járókelő január 14-én, ami-
kor a Szabadkai Piacok KKV dolgozói az 
ötödik téli vásár befejeztével megkezdték 
a Winterfest berendezésének a szétszere-
lését.   

Talán ez a megjegyzés tükrözi a leg-
jobban, hogy hogyan is élik meg a sza-
badkaiak ezt a rendezvényt, elfogadva azt 
az ünnep előtti és ünnep alatti, karácso-
nyi és újévi hangulat szerves részeként. A 
szabadkaiak számára a Winterfest immár 
hagyomány, Szabadka vendégei számára 
pedig igazi ünnepi látványosság.

A nagy része annak a kétezer hazai 
és külföldi vendégnek, akik a palicsi és 
a szabadkai szállodákban, vendéglők-
ben köszöntötték az újévet, végigsétált a 
kis Korzón és bejárta a Winterfest szin-
te minden egyes standját.A többség a 
rendezvényről azt nyilatkozta, hogy „jól 
áll Szabadkának”, hogy tökéletesen be-
illeszkedik a városközpont hangulatába, 
s hogy látványos a kínálata.Van aki csak 
azért jön, hogy elfogyasszon egy kürtős-
kalácsot, van aki egy szabadkai emléktár-
gyat szeretne magával vinni a városból, 
mások pedig csak azért, hogy a vidék és 
a hely ételkülönlegességeiből vásároljon, 
mint amilyen például a csípős magyar 
kolbász, a kulen, a tehén- és a kecsketúró, 
vagy egyéb.

A Winterfest résztvevői egyetértettek 
abban, hogy ez a rendezvény rendkívül 
jelentős, mind a termékek népszerűsíté-
se és értékesítése szempontjából, de Sza-
badka számára is, hiszen sajátos módon 
egészíti ki a város karácsonyi-újévi prog-
ramkínálatát.

Nem szívesen beszélnek a 
saját üzletmenetükről, de a kü-
lönböző árusok és termelők jó 
része egyetértett abban, hogy 
megvalósított forgalmuk a ko-
rábbi évekénél jóval kisebb lett.
Ezt elsősorban a látogatók ki-
sebb vásárlóerejének és a mind 
nagyobb konkurenciának tu-
lajdonítják.

Az idei Winterfesten 
ugyanis rekordszámú, mintegy 
70 kiállító vett részt, az állandó résztve-
vők többsége pedig a korábbi évek ta-
pasztalatai alapján kínálatát igyekezett a 
potenciális vásárlók igényeihez igazítani.
Kétségkívül ennek eredményeként le-
hetett hasonló terméket több standon is 
megvásárolni, de ez hatott ki leginkább 
az egyes árusok forgalmára is.

A résztvevők és a kiállítók körében 
elvégzett röpke körkérdés eredményei 
alapján megállapítható, hogy a leginkább 
azok a legelégedettebbek, akik először 
vettek részt a téli vásáron.

Nagyon elégedettek vagyunk, noha 
először volt standunk a Winterfesten 
– mondja ZoricaCrnjanski, a csúrogiK-
rancla házi süteményeket készítő üzlet 
tulajdonosa. Jól ismerjük Szabadkát és a 
szabadkaiakat, s hiszem, hogy ők is mind-
inkább megismerik mákos, diós és megy-
gyes bejglinket.Nagy örömmel jövünk az 
önök rendezvényeire.Tavaly itt voltunk 
a Hagyomány Ízei elnevezésű vásáron, 
részt vettünk az Interetno Fesztiválon va-
lamint Szabadka városnapi rendezvénye-
in.Minden egyes alkalommal jó volt, elég 
sok vásárlónk volt, aminek pedig külön 
örülünk, hogy sokan többször is meglá-
togatták a standunkat.Voltak, akik szinte 

minden nap kijöttek, s vannak olyanok is, 
akikkel továbbra is tartjuk a kapcsolatot. 
Ezért is reménykedem abban, hogy jövőre 
is részt vehetünk a téli vásáron.

A palicsi LetaSNB vállalat célja az volt, 
hogy az ötödik Winterfesten népszerűsít-
se a termékeit, köztük a sárgabaracklek-
várt, a földieper- és meggy-ízt, valamint 
az aszalt zöldségféléket és gyümölcsöket.  

Fiatal a vállalatunk, termékeink most 
keresik a helyüket a piacon, így a vásár le-
hetővé tette, hogy közvetlenül beszélhes-
sünk a vásárlóinkkal, kóstolókat szervez-
zünk a számukra – mondja SrđanUzelac, 
a LetaSNB vállalat képviselője.Mi tehát 
nem a forgalomra, hanem a termékismer-
tetőre fókuszáltunk, s nagy általánosság-
ban elégedettek vagyunk.A Winterfest 
tapasztalt résztvevőitől hallottuk, hogy 
a forgalmuk kisebb volt, mint az előző 
években, kevesebb volt a látogató is, de mi 
erről nem nyilatkozhatunk, mivel nem 
voltak ilyen jellegű tapasztalataink.Az 
újévi ünnepek alatt termékeinkkel meg-
kínálhattunk francia,Román és bolgár 
vendégeket is, akik ugyancsak ellátogat-
tak a téli vásárra.Egyszóval, a Winterfest 
számunkra szép és kellemes tapasztala-
tokat eredményezett.Egyedül az nem tet-
szett, hogy sok stand volt bezárva akkor, 
amikor Szabadka tele volt vendégekkel, 
és amikor sok volt a vásárló.Ez nincs jó 
benyomással a látogatókra, ezért a vásár 
résztvevőinek a jövőben jobban oda kelle-
ne figyelniük a munkaidőre.

A téli vásárt immár ötödik alkalom-
mal készítette elő és szervezte meg a Sza-
badkai Piacok Kommunális Közvállalat, 
mégpedig Szabadka Város önkormány-
zatának a támogatásával.

Bezárt az ötödik téli vásár, a Winterfest

A szabadkaiak számára tradíció – 
a vendégek számára attrakció!

Adomány a Közkórház Neurológiai Osztályának
A már bevált gyakorlattal összhangban a Winterfest téli vásár látogatói és 

résztvevői a rendezvény ideje alatt 85.000 dinárt gyűjtöttek össze humanitárius 
célokra.A pénzt a járókelők a Betlehemet, Jézus Krisztus szülőhelyét jelképező 
jászolban helyezték el.

A begyűjtött pénzt ezúttal a szabadkai Közkórház Neurológiai Osztályának 
adományozzák.
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A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége

A piaci tevékenység fejlesztése 
az agrárpolitika részeként

Minthogy a javasolt törvénymódosítások elfogadása után 
a jövőben magánvállalatok is foglalkozhatnak kommunális 
tevékenységgel, a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségének 
tagjai az elfogadott záradékokban még egyszer hangsúlyoz-
ták, hogy meg kell őrizni illetve fejleszteni kell a piacokat és 
a piaci tevékenységet, mert a piacok a mezőgazdasági terme-
lők, gazdaságok és a vásárlók közötti hagyományos és ha-
tékony kapcsot jelentik különösen a városi környezetekben.

Az élelembiztonság minden egyes ország függetlensé-
gének az alapja, a piacok pedig a mezőgazdasági termékek 
elosztásának fontos csatornái. Épp ezért nem engedhető 
meg, hogy olyanok kezébe kerüljenek, akiket nem érdekel 
ez a tevékenység - mondta a Közlöny olvasói számára Mar-
koArsenijević, az újvidéki Tržnica Kommunális Közvállalat 
jogásza, a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége törvényhozási 
munkacsoportjának tagja. A piaci tevékenység és a piacok 
fejlesztése az agrárpolitika részét kell, hogy képezze.Mert, 
ha a mezőgazdaságot ösztönzi, akkor arra is kell gondolni, 
hogy a megtermelt terményeket hol fogják majd értékesíteni.
Tudatában vagyunk annak, hogy a piacokat korszerűsíteni 
kell, alkalmazkodniuk kell a mai időkhöz.Ezért nem ellenez-
zük a köz- és magánpartnerséget, amely segít majd a piacok 
fejlesztésében, de úgy véljük, hogy az állam illetve a helyi 
önkormányzatok kell hogy megmaradjanak többségi tulaj-
donosnak, s hogy telje ellenőrzést kell gyakorolniuk a piaci 
tevékenység felett.

A kommunális tevékenységekről szóló törvény módosí-
tásáról és kiegészítéséről szóló törvény-tervezet munkaválto-
zatának megvitatásakorA Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössé-
ge határozatot hozott a piaci tevékenységről szóló szabályzat 

A termelők és a vásárlók 
találkahelyei

A piacok jelentik ma az egyetlen olyan szer-
vezett kereskedelmi formát, amely lehetővé teszi a 
termelő és a vásárló közvetlen találkozását.Ugyan-
akkor a piacok ráirányítják a vásárlók figyelmét a 
helyi, házias termelés és jövedelemszerzés fontos-
ságára, mivel ezt a pénz helyben marad, mindez 
pedig kivételesen jelentős a kisebb helyi gazdasá-
gok megmaradása szempontjából.

A mind kifejezettebb versengés ellenére a gyü-
mölcs-, és zöldségfélék, a friss baromfihús, a tej- 
és tejtermékek, a tojás, a méz, stb. teljes termelésé-
nek egyötödét a szerbiai piacokon értékesítik.

A Szerb Köztársaságban (Koszovó és Metóhia 
nélkül) mintegy 160 jogi személy foglalkozik piaci 
tevékenységgel, amelyek összesen 410 piacot igaz-
gatnak. Ezeken mintegy 70.000 árusítóhely talál-
ható.A piacok 90 százaléka köz- vagy kommunális 
közvállalatok keretében működik, és csak 11 pia-
cigazgatóság foglalkozik szakosított kommunális 
közvállalatként piaci tevékenységgel.Az árusokkal 
kötött szerződések, a napi helypénzek megfizette-
tésére vonatkozó adatok alapján a becslések sze-
rint a szerbiai piacokon naponta mintegy 80.000-
en dolgoznak!

A piacokat és a piaci tevékenységet a szerbiai agrárpo-
litika részeként kell fejleszteni – szögezte le a Szerbiai 
Piacok Ügyviteli Közösségének igazgató bizottsága, 
miután december végén Újvidéken megvitatta a 
kommunális tevékenységekről szóló törvény módo-
sításáról és kiegészítéséről szóló törvényt.

kidolgozásáról, egy olyan jogszabály javaslataként, amelyet 
megvitatásra az illetékes állami szervek elé bocsátanak.

Az igazgató bizottság tagjai megállapították, hogy a piaci 
tevékenységről szóló szabályzattal teljessé teszik a piacokról 
és a nagybani piacokról szóló törvénytervezettel kapcsola-
tos tevékenységet. A tervezetet a nyilvános vitát követően 
elfogadta a SZPÜK Közgyűlése.A szabályzat többek között 
tartalmazza majd a piacoktól megkövetelt műszaki és inf-
rastrukturális felszereltséget, illetve kialakítják a piaci tevé-
kenység standardjait.



A hónap vicce
TESTSÚLY SZEMÜVEGBEN ÉS ANÉLKÜL

Az orvosi ajánlást követő többhetes diéta után két él-
tesebb asszonyság találkozik az orvosi rendelő várójában.

Minden elismerésem.Látom, betartottad az orvos 
utasításait. Most hány kilót nyomsz?

A másik nő némi gondolkodás után válaszol:
Szemüvegben pontosan 70 kiló vagyok.
Mi köze van a szemüvegnek a testsúlyodhoz?
Tudod, szemüveg nélkül még a mérleget sem látom, 

nemhogy a testsúlyomat!

Az organikus növénytermesztéssel hozzájárulunk a kör-
nyezet minimális szennyezéséhez, a mezőgazdasági földek 
termőképességének a fenntartásához illetve javításához, a 
biodiverzitás megőrzéséhez.A fajtaválasztásnál a hazai 
őshonos fajtákat kell előnyben részesíteni, illetve 
azokat, amelyek ellenállóak a betegségekkel és a 
kártevőkkel szemben.

A sikeres organikus növénytermesztéshez 
több dologra is szükség van. Ezek az alkalma-
zott agrotechnikai műveletek, mint a vetésforgó 
alkalmazása, a növények társítása, a mulcsozás, 
a zöldtrágyázás, az öntözés, a köztes növények 
termesztése, az őszi, takaró növények vetése 
egyaránt szükséges az organikus szántóföldi, 
zöldség-, gyümölcs- és szőlőtermesztéshez. 

A talaj termőképességének a megőrzése il-
letve fejlesztése, a mikrobiológiai aktivitás fenn-
tartása sajátos változásokat eredményezett a ter-
mesztési technológiában, mindenekelőtt pedig a 
talajmegmunkálásban.Az organikus termelés során 
csökken a megmunkálás gyakorisága és intenzitása, de 
esetleg teljesen ki is maradhat, úgy hogy a betakarítás után a 
területen hagyjuk a növényi maradványokat.

A növények tápanyag-ellátásában a hozam legfőbb hordo-
zójára, a nitrogénre kell fordítani a legnagyobb figyelmet.A 
nitrogén nem helyettesíthető tápanyag, és számos ökológiai 
folyamat szabályzásában is részt vesz.Épp ezért a hüvelyesek 

termesztése fontos a légköri nitrogén megkötése és talajba 
való bejuttatása szempontjából.

Az organikus növénytermesztésben a termelők legfőbb 
támasza az organikus trágya.Ilyena szilárd és folyékony 

istállótrágya, a komposztok különböző formái, a tő-
zeg, a zöldtrágyázásra szánt növények termesztése 

vagy a moslék. Használható még fűrészpor, mel-
asz, tengeri algák, de engedélyezett egyes ásvá-
nyi eredetű műtrágya használata is, ezek pedig 
a sziklapor, akalcium- és magnéziumtrágya, az 
algákból nyert kalcium, a gipsz, a nyersfoszfá-
tok, A Thomas-salak, csontliszt, stb.A felsorolt 
trágyák mellett nagy jelentőségű a mikrobioló-
giai készítmények használata.

Az organikus növénytermesztésben a nö-
vényvédelem megelőző agrotechnikai és nö-

vény-egészségügyi intézkedésekből áll, ha pedig 
a betegségeket és a kártevőket nem sikerül pre-

ventíven leküzdeni, biológiai szereket kell a véde-
lemre felhasználni.
Az organikus növénytermesztés módszereit részlete-

sen tartalmazza az organikus termelés ellenőrzéséről és tanú-
sítványozásáról valamint az organikus termelés módszereiről 
szóló szabályzat, amely a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlö-
nyének 48/11-es számában jelent meg.

SerbiaOrganika, az organikus termelés fejlesztésével foglal-
kozó nemzeti egyesület
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Az organikus termelés (2. rész)

Elsőbbséget a hazai 
őshonos fajtáknak

A Közlöny előző számában két írásban is foglal-
koztunk az organikus termeléssel és egy egész sor 
kérdéssel arról, hogy hogyan is lehet valaki bioterme-
lő.Ebben a számban az organikus növénytermesztés 
kialakításáról, illetve a SerbiaOrganika, az organi-
kus termelés fejlesztésével foglalkozó nemzeti egye-
sület ajánlásairól lesz szó. 


