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Sikeres volt a SuSajam 2016 Nemzetközi és Regionális Vásár

Az élelmiszeripar Szabadka fejlesztési potenciálja

A szabadkai vásár különösen fontos, mivel már egy év-
tizede sikerrel gyűjti össze a térség üzletembereit, ösztönzi 
a regionális és a nemzetközi együttműködést, hozzájárulva 
a sikeres üzletkötésekhez a térségben – hangsúlyozta az idei 
gazdasági rendezvény megnyitásakor Zoran Vujović, a Szerb 
Gazdasági Kamara alelnöke.

SuSajam 2016 elnevezéssel június 2-a és 4-e között rendez-
ték meg a sugárúti Sportcsarnokban a X. Nemzetközi és Regi-
onális Vásárt.Mintegy 1600 négyzetméter fedett és közel 200 
négyzetméter nyitott területen több mint 200 kiállító mutat-
kozott be hét országból:Magyarországról,Romániából,Hor-
vátországból,Németországból,Szlovéniából,a boszniai Szerb 
Köztársaságból és Szerbiából.Az idei vásár partnere Berlin 
Város Treptow-Köpenick nevű kerülete volt.

A SuSajam tematikája az élelmiszeripart, az élelmiszer-ter-
melést és feldolgozást ölelte fel, így a legtöbb kiállító az agrá-
riumot képviselte. 

Szabadka az idén is sikerrel szervezte meg a vásárt. Az el-
következő időszakban komoly kihívást jelent számunkra az 
élelmiszer-termelés és feldolgozás előmozdítása, mivel ez az 
ágazat Szabadka jelentős fejlesztési potenciálja – mondta Mag-
lai Jenő, Szabadka polgármestere.

Szabadkai vásári szereplésükkel elégedettek voltak a vásár 
partneri szerepét betöltő berlini Treptow-Köpenick kerületből 
érkezett üzletemberek. GernotKlemm, Berlin Treptow-Kö-
penickkerületének polgármester-helyettese úgy vélte, hogy 
jelentős potenciál rejlik a gazdasági együttműködésben, ame-
lyet ezért a jövőben fejleszteni kell.

A SuSajamra az idén is ingyenes volt a belépés, azok a láto-
gatók pedig, akik kitöltötték a kérdőívet, részt vettek egy nye-
reményjátékban, amelynek legnagyobb védnökei a szabadkai 
Tehnoserv és DudiCo. voltak.

Ez a nagy gazdasági rendezvény június 4-én a vásári dí-
jak kiosztásával ért véget.A standok és a kiállítók megtekin-
tése után az öttagú zsűri egyhangúlag úgy döntött, hogy a X. 
Nemzetközi és Regionális Vásár, a Susajam 2016 I. díját a celjei 
(Szlovénia) Celjskemesnine Z‘dežele vállalatnak ítéli oda. 

A Susajam 2016 két egyenrangú II. díját a belgrádi Körzeti 
Gazdasági Kamara és a fennállásának 20. évfordulóját ünne-
pelő szabadkai Dudi Co. cég érdemelte ki.

Ugyancsak két harmadik díjat osztottak ki, a szabadkai 
TehnoservTermelő-, Szerelő- és Mérnöki Szolgáltató vállalat-
nak, valamint a valjevói Körzeti Gazdasági Kamarának. 

A zsűri idén is három egyenrangú különdíjat adományo-
zott. A díjazottak:a magyarországi Magyar Nemzeti Keres-
kedőház Zrt.,a szabadkai Bata KoleKisipari, Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Magánvállalat, valaminta Koszovó és Metó-
hia-i Körzeti Gazdasági Kamara. 

A vásári díjakat LjubenHristov, a polgármester kisiparért 
felelős tanácsosa és IlinkaVukoja, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója nyújtotta át.

A vásár szervezője a Szabadkai Piacok Kommunális Köz-
vállalat, társszervezője a szabadkai Körzeti Gazdasági Kama-
ra, a vásár megrendezését pedig anyagilag támogatta Szabad-
ka Városa és Vajdaság AT.
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A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége a múlt év végén 
és az idei év elején körkérdést végzett a piaci vásárlók köré-
ben, amelyből kitűnt, hogy a megkérdezetteknek csaknem 
a fele (47 százaléka) a korábbiakhoz képest változatlan gya-
korisággal jár piacra.A körkérdésben 823 vásárló vett részt 
nyolc szerbiai városban. Ezek Belgrád,Pancsova,Niš,Krag
ujevac,Kruševac,Užice,Zombor és Szabadka.

Ez volt az első ilyen jellegű felmérés, amelyet egyidejűleg 
szerveztek több szerbiai városban is, az eredményeket 
pedig együttesen értékelték a Szerbiai Piacok Ügyviteli 
Közösségének tagjai a június 10-én Pancsován megtar-
tott tematikus értekezleten.Úgy vélték, hogy gyakrabban 
kellene végezni ilyen felméréseket, hiszen a piacigaz-
gatóságok számára legalább annyira fontos a vásárlókról 
való gondoskodás, mint a bérlőknek nyújtott szolgáltatások 
minősége.A közösség részletesen elemzi a piaci vásárlóktól 
kapott véleményeket, észrevételeket, s igyekezni fog azok 
közül minél többet átültetni a gyakorlatba.

Az adatok – miszerintazonos gyakorisággal 47, gya-
krabban 20, ritkábban pedig a megkérdezettek 33 százaléka 
vásárol a piacokon – aztbizonyítják, hogy a kereskedésnek 
és a vásárlók, árusok találkozásának ezek a hagyományos 
központjai továbbra is vonzóak Szerbia polgárai számára, 
különösen az élelmiszerek beszerzését illetően.  

A vásárlók többsége, csaknem 67 százaléka hetente ál-
talában egyszer-kétszer látogat a piacra, ahol átlagban 500 
és 2.000 dinár közötti összeget költ el.

A piacokon leginkább zöldségféléket (83%) és 
gyümölcsöt (73%) vásárolnak, a harmadik helyen pedig 
46 százalékkal a déli gyümölcsök állnak.A megkérde-

zetteknek több mint a fele (53%) közvetlenül a termelőtől 
vásárol, ha pedig viszonteladótól, akkor 26 százaléka az 
általa ismert árust választja.

A megkérdezett piaci vásárlók 58 százaléka ren-
dszeresen vagy időnként nagy áruházakban is vásárol.
Az áruházi vásárlást leggyakrabban a következőkkel 
indokolták:hosszabb munkaidő (31%), a kártyás vagy ha-
lasztott fizetés lehetősége (27,5%), teljesebb kínálat, azaz 
több áruféleség egy helyen történő beszerzése (12,5%), 
ingyenes parkolás (13%).A kedvezőbb árakkal a megkérde-
zettek 23 százaléka indokolta az áruházi vásárlást.

A tematikus értekezleten a Szerbiai Piacok Ügyviteli 
Közösségének tagjai tájékozódtak a szerbiai piacokon ta-
valy lebonyolított áruforgalom adatairól is.

A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai szerint a pia-
cokon 2015-ben (folyó áron számítva) összesen 32 milliárd 
704 millió dinárértékű mezőgazdasági termék talált vevőre, 
ami a 2014. évihez képest 7,5 százalékos növekedést jelent.

A szerbiai piacok forgalmát tekintve továbbra is s 
zöldségfélék vezetnek 30,7%-kal, a gyümölcs és a szőlő 
(21,5%), a tej- és tejtermékek (16,4%), a baromfihús és a 
tojás pedig 13,4 százalékos forgalomrészesedést ért el.

Ülésezett a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közösségének 
Igazgatóbizottsága

Készül a piacokról és nagybani 
piacokról szóló Szabályzat

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége Igazgatóbizottságának 
tagjai június 9-én pancsovai ülésükön véleményt cseréltek a pia-
cokról és nagybani piacokról szóló Szabályzat előkészítéséről, il-
letve a piaci tevékenység végzéséhez szükséges külön feltételekről 
és mércékről. Ez utóbbi fejezet szerves része annak a szabályzat-
nak, amely alapján megítélik, hogy valamely vállalat eleget tesz-e 
a kommunális tevékenység végzéséhez szükséges követelmények-
nek.Ezt a szabályzatot a kommunális tevékenységekről szóló tör-
vény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénytervezet elfo-
gadását követően kezdik alkalmazni.

Abban is megállapodtunk, hogy felgyorsítjuk a térségbeli 
rokonszervezetekkel való együttműködésre irányuló tevékenysé-
get, ezért az év végéig még két nemzetközi összejövetelt kívánunk 
szervezni a regionális piaci szervezet megalakítására vonatkozó 
elképzelésről - mondta IlinkaVukoja, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatónője, a Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége Igazgatóbi-
zottságának elnöke.

A kétnapos pancsovai összejövetelen külön megbeszélést 
szenteltek a szerbiai piacokon vásárlók körében végzett körkérdés 
eredményeinek. Június 10-én megnyílt a Szerbiai Piacok Napjai 
elnevezésű rendezvény, amelyet ezúttal 5. alkalommal rendeztek 
meg. A házigazda szerepét a Zelenilo KKV töltötte be Pancsova 
Város önkormányzatának támogatásával.

Tematikus értekezlet

A piacok megtartják a vásárlókat!
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Június 10-e és 12-e között Pancsova központjában ötödik 
alkalommal rendezték meg a Szerbiai Piacok Napjai elnevezésű 
rendezvényt, és ugyanott tartották meg immár hatodik alkalom-
mal a Hagyomány Ízei elnevezésű vásárt, amelyeken szinte egész 
Szerbiából mintegy 50 kiállító vett részt.Néhány egyesület mel-
lett bemutatkoztak a házias ételek gyártói, borászok, parasztgaz-
daságok, régi mesterségek művelői és más kézművesek is.

Mindkét rendezvényt azzal a céllal hozták létre, hogy nép-
szerűsítsék azokat a termelőket, akik házias ételeket készíte-
nek, illetve olyan kézműveseket, akik termékeiket a szerbiai 
piacokon értékesítik.A két rendezvény megnyitásakor Saša 
Pavlov, Pancsova polgármestere elmondta, hogy ezek a ren-
dezvények többszörösen is jelentősen a város számára, mind 
gazdasági, mind pedig idegenforgalmi szempontból.

Ez egyik lehetséges módja a helyi gazdaság előmozdításának, 
annak, hogy népszerűsítsük a házias ételek gyártóit. Annál is in-
kább, mivel Pancsova Város területének 80 százalékát mezőgaz-
dasági földek teszik ki.Itt lehetőséget kapnak a kis- és közepes 
vállalatok, a parasztgazdaságok termékeik népszerűsítésére, mi 
pedig igyekszünk támogatni őket, segíteni a helyi gazdaságot, 
ösztönözni a vidékfejlesztést.Nagyon fontos, hogy ily módon is 
kifejezésre juttassuk a piaci tevékenységről való gondoskodá-
sunkat, hiszen a piacok sikerrel állnak ellen az áruház-láncok 
térhódításának, kínálatukkal azok színvonalas versenytársait 
jelentik. Itt elsősorban a friss gyümölcsre, zöldségfélékre gondo-
lok, amelyeket a piacokon a parasztgazdaságok értékesítenek,a 
tőkehúsra és a húskészítményekre, mindarra, amit a helyi, ha-
zai magángazdaságok állítanak elő – mondta a Szerbiai Piacok 
Napjai megnyitóján Saša Pavlov pancsovai polgármester.

Az V. Szerbiai Piacok Napjai és a VI. Hagyomány Ízei vá-
sár árusai az I. Péter király téren felállított asztalokon, stan-
dokon gazdag kínálattal várták a látogatókat, a házias ételek 
között például a híres szerb kajmakkal és kecsketúróval, a 
házi lekvároktól és gyümölcsízektől kezdve a csúcsminőségű 
vastagkolbászig és húskészítményekig.A régi mesterségek mű-
velői között bocskorkészítők és vásári cukrászok is voltak, az 
édességek közül pedig kiemelkedett a kürtős kalács, amelyet a 
Poky Extra készített. Ez a magánvállalkozás a szabadkai Ha-
gyomány Ízei Egyesület tagja.

Az élmények teljességéről a szabadkai Ravnica Tam-
burazenekar gondoskodott, amely este a Zenepavilonban 
mintegy 500 lelkes néző előtt lépett fel. 

A rendezvények szervezője a Szerbiai Piacok Ügyviteli Kö-
zössége volt a pancsovaiZelenilo Kommunális Közvállalattal és 
a Hagyomány Ízei szabadkai egyesülettel együttműködve, meg-
tartásukat pedig támogatta Pancsova Város önkormányzata.

A Hagyományok Ízei Egyesület projektismertetője

A házias ételek standardizálása
A házias ételek körébe tartoznak a regionális eredetű nyersanya-

gokból, háztartásokban vagy kisüzemi eljárással, hagyományos 
receptek, mesterséges összetevők és adalékok felhasználása nélkül 
készült, ellenőrzött, tanúsítványozott és „Hagyomány ízei” már-
kanévvel ellátott termékek – hangzott el a projekt pancsovai ismer-
tetésekor.

A házias ételekre vonatkozó szabályok ismertetésére a június 10-e 
és 12-e közöttPancsován megrendezett Szerbiai Piacok Napjai illetve 
a hatodik alkalommal megtartott Hagyomány Ízei elnevezésű vásár 
programjában került sor.

A Szerbiai Piacok Ügyviteli Közössége és a hagyomány Ízei 
Egyesület három éve folytat szoros együttműködést, együttesen szer-
vezik ezeket a rendezvényeket, a tervekben pedig szerepel a közös ak-
tivitás kibővítése, amely kiterjedne a házias ételek szerbiai piacokon 
történő értékesítésére is.

A vonatkozó szabályok kidolgozásának ötlete a Hagyomány Ízei 
Egyesület céljaiból adódott, amelyek között szerepel a házias ételek 
előállítására és forgalmazására vonatkozó szabványok felállítása 

is.Mivel a házias ételek készítése elaprózott, a termelők között alig 
van kapcsolat, a követelményeket azzal a céllal dolgozták ki, hogy 
szabatosan megfogalmazzák a termelésre vonatkozó követelménye-
ket, hangsúlyozzák az ilyen termékek különlegességét, s hogy jól feli-
smerhetőek legyenek a piacon. 

Ezeket a szabványokat a Hagyomány Ízei Egyesületnek a házias 
ételek népszerűsítésében, több tíz termelővel való együttműködés-
ben, számos képzési fórumon és kisebb közvélemény-kutatások és 
más szakosított rendezvények során szerzett négyéves tapasztalatai 
alapján fogalmazták meg.

A szabványok figyelembe veszik és tiszteletben tartják a kis 
családi gazdaságokban, kisipari műhelyekben vagy kis feldolgozó-
üzemekben folyó termelés sajátosságait valamint a szerbiai mezőgaz-
daság fejlettségi szintjét. 

A projekt megvalósításában a szabadkai OrganicControl System 
(OSC) tölti be a vezető-partneri szerepet, amely az organikus ter-
melés tanúsítványozásával foglalkozik, s megfelelő tapasztalatokkal 
rendelkezik a tanúsítványoknak és földrajzi eredetű élelmiszerek 
megjelölésének gyakorlatában.Az OSC folyamatosan ellenőrzi és 
tanúsítványozza majd a Hagyomány Ízei Egyesülethez tartozó élel-
miszer-termelőket, a tanúsítványokat pedig annak tükrében bocsátja 
ki, hogy a házias ételek készítői milyen ütemben hangolják össze 
tevékenységüket az erre vonatkozó követelményekkel.  

A Szerbiai Piacok Napjai Pancsován

A piacok és a házias ételek népszerűsítése



4

A görögdinnye (Citrullusvulgaris) a tökfélék családjába tartozó 
egyéves pozsgás növény, amely Afrika trópusi területeiről származik.
Édes, lédús, ehető, nagy víztartalmú termése miatt a világ más része-
in is termesztik. 

Nagyon egészséges a fogyasztása, kifejezetten édes, ezért legy-
gyakrabban édességként fogyasztják.Európában a legismertebb 
dinnyetermesztő ország Görögország és Macedónia.Mégis Kína te-
kinthető a görögdinnye országának, hiszen ez az egyik legnagyobb 
termesztője. 

Eredete
Elég sok adat utal arra, hogy eredetileg a görögdinnye az afrikai 

Kalahári sivatag peremrészeiről származik.David Livingstone ismert 
kutató 1850-ben ezen a területen bőséges görögdinnye-termést lá-
tott.A dinnyét a 13. században a mórok hozták Európába, ahol ma 
minden melegebb tájon előfordul, majd Európából átkerült Ameri-
kába is. 

Termesztése
A görögdinnye termesztésére a termékeny, jó szerkezetű, kötött, 

semleges vagy enyhén savas (6-6,5 pH kémhatású) talajt ajánlják.Fi-
zikai tulajdonságait tekintve a görögdinnye termesztésére a legjobb a 
homokos agyag, de ennél is fontosabb olyan talajt kiválasztani, amely 
nem fertőzött különböző növényi betegségekkel. A megelőzés szem-
pontjából a legfontosabb a jó vetésforgó.Az azonos családból szárma-
zó növények (tök, uborka, sütőtök) után ugyanazon a területen legfel-
jebb 4-5 év után szabad görögdinnyét termeszteni.A talaj-előkészítés 
annak típusától, illetve a korábban ott termesztett növényektől függ.
Legjobb előveteménye a gabonafélék illetve a hüvelyesek (zöldbab, 
borsó, bab).

Gyógyhatása
A görögdinnye frissít – oltja a szomjat, enyhíti a fáradtságot, ke-

délyjavító, energiafokozó hatása van.Vízhajtó hatása van, emellett 
tisztítja az emésztőszerveket.Fogyasztása ajánlott szívbetegek, ér-
rendszeri betegségekben szenvedők, vese-, epe- és májbetegek szá-
mára.Nagyon hasznos táplálék az idült májgyulladásban szenvedők 
számára.Enyhíti az epe-, vese- vagy húgyhólyag-kövességben szenve-
dők panaszait, jó hatással van a kövek feloldására, azok kiürítésére, és 
megakadályozza új kövek kialakulását. Minden korosztály számára 
hasznos táplálék, mivel megkönnyíti az anyagcserét és normalizálja 
a bélflórát.

A görögdinnye vízben gazdag (85-93%), szárazanyag-tartalma 
7-15%, többnyire cukor, különböző ásványi anyagok, vitaminok és 
egy kevés fehérje.A vitaminok közül karotint, B-vitaminokat és egy 
kevés C-vitamint tartalmaz.Az emberi szervezet napi C-vitamin 
szükségletének a kielégítéséhez mindössze 500 gramm görögdinnye 
szükséges.Az ásványi anyagok közül káliumot, magnéziumot, fosz-
fort, kalciumot, cinket, vasat és rezet tartalmaz.A béta karotin és a 
likopin kiváló forrása.A görögdinnye kiváló dietetikus és gyógyha-
tású élelmiszer.

Szögletes görögdinnye
Vajon a görögdinnye kötelezően gömbölyű alakú?Nem, mivel er-

ről a japánok gondoskodtak, akik először termesztettek szögletes gö-
rögdinnyét.Az ilyen görögdinnyék népszerűsége világszerte növek-
szik és drágábban értékesíthetők, mint a közönséges görögdinnyék.

Amit talán nem tudtak – a piaci kínálat más 
szemszögből

A GÖRÖGDINNYE

Kerti munkák naptára
J Ú L I U S

• a paprika, paradicsom, uborka, dinnye és burgonya 
növényvédelme az előző hónapokban megjelent be-
tegségek, kártevők ellen

• a babot, zöldbabot megóvni a baktériumoktól, az 
őszi termesztésű káposztát pedig a lisztharmattól és 
a bolhafűtől

• a vetemények fejtrágyázása, öntözése
• a paradicsom, paprika, uborka leszüretelése, a 

vöröshagyma és a burgonya felszedése
• a borsó, cornichon, retek tarlóföldi vetése
• most kell elültetni a káposztát, kelkáposztát, karfi-

olt, kései paradicsomot.

A kockadinnyék újításként úgy jöttek létre, hogy szerették volna 
csökkenteni a szállítási és tárolási költségeket, illetve egyszerűsíteni 
a görögdinnye tárolását.Közismert, hogy Japánban nagyon kis laká-
sokat építenek, így ott minden négyzetcentiméternyi terület hasz-
nosítása rendkívül fontos.Vonatkozik ez a hűtőszekrényekre is, így 
a kockadinnye ideális a japánok számára, mivel a hűtőszekrényben 
kevesebb helyet foglal el.

Állítólag nem nehéz kockadinnyét termeszteni.Csupán átlát-
szó, kocka alakú forma szükséges, hogy a napfény minden oldalról 
zavartalanul elérje a termést.Erre legjobb az üveg vagy az átlátszó 
műanyag.A görögdinnyét fiatal korában óvatosan behelyezik a kocka 
formába, amelynek a tetején egy nyílás van az inda számára.A forma 
méretét a dinnye fejlettségének megfelelően változtatják.


