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Az idei Winterfesten, amely sorrendben a hatodik téli vásár Sza-
badka főterén, ismét sok árus kínálja áruját a kis Korzón. A szabad-
kaiak és az ide látogató vendégek több mint nyolcvan faházikóban 
vásárolhatnak  karácsonyi és újévi ajándékoktól kezdve a forralt bo-
rig szinte mindent.  A hatodik Winterfestet december 5-én nyitotta 
meg Bunford Tivadar, Szabadka Város Képviselő-testületének elnő-
ke, Srđan Samardžić, a Városi Tanács turizmusért, beruházásokért 
és nemzetközi kapcsolatokért felelős tagja, valamint Ilinka Vukoja, 
a Szabadkai Piacok KKV  igazgatója.   

Ez az immár hagyományossá vált rendezvény  Szabadka ka-
rácsonyi-újévi látványosságává nőtte ki magát, így ma már el sem 
lehetne képzelni a városközpontot a téli vásár, a frissen sült kürtős 
kalács és a forralt bor illata, valamint az árusok által kínált áru gadag 
választéka nélkül. 

– Örömömre szolgál, hogy a vásár mára már hagyománnyá vált 
és évről évre bővül. A városközpontot idén is szépen feldíszítettük, 
előkészítettük az ünnepekre, a karácsonyi-újévi hangulat központját 
pedig a Winterfest alkotja – mondta megnyitón Bunford Tivadar, 
Szabadka Város Képviselő-testületének elnőke.  – A gyermekek szá-
mára még tartalmasabb kikapcsolódást szerettünk volna biztosítani, 
ezért egy meglepetést készítettünk a számukra: nagy építőkockákat, 
amelyekkel szüleikkel együtt építhetnek, játszhatnak. 

Bunford Tivadar beszédében kiemelte, hogy a téli vásár célja a 
népi kézművesség megőrzése és népszerűsítése, nagy számú kézmű-
ves termék, házias és organikus élelmiszerek, borok és gyümölcspár-
latok, valamint a térségi ínyencségek gazdag kínálatának bemutatá-
sa. várja a látogatókat, végezetül pedig minden polgártársunknak 
kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánt. 

A Winterfestet ünnepélyesen Srđan Samardžić, a Városi Tanács 
turizmusért, beruházásokért és nemzetközi kapcsolatokért felelős 
tagja nyitotta meg a következő szavakkal: – Szabadka Város, 
Bogdan Laban polgármester és a magam nevében arra kérem váro-
sunk polgárait, hogy látogassanak el erre a hagyományos rendez-

vényre azért, hogy átélhessék az ünnepi készülődés hangulatát és 
meggyőződhessenek arról, mennyire egyedi  és különleges vidékünk 
gasztronómiai kínálata, ízletesek házias jellegű ételei és milyen pá-
ratlanok kézműiprai termékei. 

Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV elnöke kiemelte, hogy 
a vállalat igyekezett a Winterfest helyszínéül kijelölt teret varázsla-
tossá, vonzóvá tenni a szabadkaiak és a vendégek számára, akik a 
küszöbön álló karácsonyi és újévi ünnepek idejére Szabadkára láto-
gatnak.   A városközpontban összegyűlt polgárok forralt bor mellett 
élvezhették a megnyitót, amelyet a Zeneiskola kórusa tette ünnepé-
lyesebbé.

A hagyományos téli vásár, amelyet minden évben a Szabad-
kai Piacok Kommunális Közvállalat szervez a helyi önkormányzat 
támogatásával,  2017. január 13-áig  várja a látogatókat  9-től  21 
óráig.

Megnyílt a hatodik Winterfest

ÜNNEPI HANGULAT ÉS FORRALT BOR

A Szabadkai Piacok Közművesítési Közvállalat és a 
Közlöny szerkesztősége békés, meghitt karácsonyt és 
boldog új évet kíván Szabadka minden polgárának! 
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“A piaci kínálat bővítésének és a piaci kiskereskedelem megőr-
zésének egyik módja, hogy a törvényes előírások és rendszabályok 
segítségével lehetőséget teremtsünk arra, hogy a mezőgazdasági ter-
melők saját gazdaságaikban, saját nyersanyagukból új értéket hozza-
nak létre, majd azt saját termékükként dobják piacra” – fogalmazza 
meg a „A piacok a hagyomány és a kereskedelem tükrében” elneve-
zéssel december 9-én, Újvidéken megtartott tematikus megbeszélé-
sen meghozott egyik záróhatározat.

A megbeszélést a Szerbiai Piacok Egyesülete szervezte azzal a 
céllal, hogy rávilágítson  arra, hogy a piacok milyen jelentős tényezőt 
képviselnek a mezőgazdasági kistermelők által előállított termékek 
értékesítésében, valamint arra, hogy  a piaci tevékenységet hazánk 
agrárpolitikájának részeként kellene kezelni, ugyanis a mind kife-
jezettebb konkurrencia ellenére a Szerbiában előállított mezőgazda-
sági termékek  közel 20 százaléka a piacokon kerül felvásárlásra és 
értékesítésre.   

A tematikus megbeszélés vendége volt Juhász Attila, a Szerb 
Köztársaság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumá-
nak államtitkára, valamint dr. Saša Stevanović, a Tartományi Mező-
gazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárságának titkárhelyettese. 
A vitában a Szerbiai Piacok Egyesületének tagjai mellett részt vettek 
a Szerb Gazdasági Kamara Kommunális Ügyekkel Foglalkozó Egye-
sületének képviselői is. 

– A piacok kulcsfontosságú 
tényezőnek számítanak a kister-
melők termékeinek eladása szem-
pontjából  – emelte ki a tematikus 
értekezleten  Juhász Attila, mező-
gazdasági államtitkár.  – Jelentő-
ségük még inkább megnő, amint 
elfogadásra kerül a szabályzat, 
amely rendezi a kistermelők által 
előállított állati és növényi erede-
tű élelmiszerek forgalmazásának 
feltételeit. A szabályzat, amelynek 
tervezete már elkészült, lehetősé-
get ad arra, hogy a mezőgazdasági 
kistermelők a megtermelt javakat 
feldolgozzák és értékesítsék, és a 
feldolgozási időszakban a most ha-
tályban lévő élelmiszer-biztonság-

ról szóló törvényben leírt higiéniai előírásokhoz képest flexibilisebb, 
egyszerűbb feltételek mellett gazdálkodjanak.  A kistermelőknek 
tehát nem az ipari termelésre nézve kötelező feltételek mellett  kell 
majd gazdálkodniuk. Kedvezőbb feltételekre számíthatnak a terme-
lő létesítményekbe, helyiségekbe és felszerelésbe való beruházások 
terén, ugyanakkor a higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások be-
tartása számukra is elsődleges szempont marad. A záróvitára és a 
szabályzat elfogadására az élelmiszer-biztonsági törvény módosítá-
sainak és kiegészítéseinek elfogadását követően kerül sor. 

A piacok rámutatnak a saját regionális termelés értékeire és an-
nak fontosságára, hogy az értékesítésből származó bevétel a közvet-

len környezetünkben marad. A mezőgazdasági kistermelők számára 
a piac lehetőséget nyújt az áru hatékony és gyors értékesítésére, a 
vásárlókkal való közvetlen kapcsolattartásra és tevékenységük fenn-
tartására. Ugyanakkor a piacok hozzájárulnak a falvak és mezőgaz-
dasági régiók megőrzéséhez, serkentik a mezőgazdaság fejlődését, a 
termelők számára lehetővé teszik termékeik gyors piacra dobását, a 
vásárlók pedig kedvező áron válogathatnak a hazai termékek széles 
választékából – hangzott el a tematikus értekezleten.

– Sikeres tematikus megbeszé-
lést tartottunk, és nagyon elégedett 
vagyok a ténnyel, hogy felújítottuk 
a kapcsolatokat a Mezőgazdasági 
és Környezetvédelmi Minisztéri-
ummal, valamint a  Tartományi  
Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgaz-
dálkodási Titkársággal – emelte ki 
Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok 
KKV igazgatója. – Ezt a kérdést 
már két évvel ezelőtt is megvitat-
tuk, és bár az azóta eltelt idő megle-
hetősen hosszú, ma elmondhatom, 
hogy a mezőgazdasági kistermelők 
élelmiszer-termelői és eladói stá-
tuszáról szóló szabályzat terveze-
te komoly előrelépést jelent, így  
okkal számíthatunk arra, hogy a 
véglegesítését és elfogadását követően a kistermelők saját nyersanya-
gukból saját termékeket állíthatnak majd elő gazdaságukban. Ez a 
piacok számára nagyon fontos, mert várhatóan a régiónkban előállí-
tott hazai élelmiszerek gazdagabb kínálatát eredményezi  majd, ami 
több vásárlót vonz a piacokra. 

„A piacok a hagyomány és a kereskedelem tükrében” - Tematikus megbeszélés Újvidéken

NEMSOKÁRA TERMELŐI ENGEDÉLY A 
MEZŐGAZDASÁGI BIRTOKOKNAK

 A piacok kulcsfontosságú tényezőnek számítanak a kistermelők termékeinek eladása szempontjából  Jelentőségük még inkább megnő, 
amint elfogadásra kerül a szabályzat, amely rendezi a kistermelők által előállított állati és növényi eredetű élelmiszerek forgalmazásának 
feltételeit. A szabályzat, amelynek tervezete már elkészült, lehetőséget ad arra, hogy a mezőgazdasági kistermelők a megtermelt javakat feldol-
gozzák és értékesítsék – emelte ki a tematikus értekezleten  Juhász Attila, mezőgazdasági államtitkár.

Atila Juhas

Ilinka Vukoja
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A Szerbiai Piacok Egyesületének kutatási adatai szerint a piacok 
előnye a konkurrenciával szemben az, hogy a vásárlók több mint 
ötven százaléka továbbra is kifejezetten fontosnak tartja a tényt, 
miszerint a piacok képviselik a kereskedelemnek az egyetlen olyan 
szervezett formáját, ahol a vásárló és az eladó közvetlenül találkozik 
egymással. Manapság is csak a piacokon kaphatunk olyan zöldséget 
vagy gyümölcsöt, amelyet a termelő aznap reggel szedett le a kertjé-
ben, délben pedig már a fogyasztó otthonában kerül terítékre.  Csak 
a piacokon beszélgethet el a vásárló az eladóval a termék minőségé-
ről, frissességéről és áráról. 

– Szerbia szerte mintegy 400 piacon közvetlenül körülbelül 
80.000 ember dolgozik napi rendszerességgel, az össz gyümölcs- és 
zöldségtermés,  illetve friss baromfihús, tej és tejtermék, tojás, méz 
és egyéb élelmiszerek több mint egyötöde  a piacokon kerül értéke-
sítésre  – emelte ki a megbeszélésen Savo Duvnjak, a Szerbiai Pia-
cok Egyesületének végrehajtó igazgatója. – A legfrissebb kutatások 
igazolják, hogy a nyolc szerbiai nagyvárosban megkérdezett lakosok 
kétharmada továbbra is rendszeresen jár piacra, illetve leggyakrab-
ban ismerős kistermelőktől szerzi be a gyümölcsöt és zöldségféléket. 

A piaci kiskereskedelem megőrzésének és a piaci kínálat gaz-
dagabbá tétetelének érdekében kiemelten fontos lenne mielőbb 
megteremteni a törvényes kereteket ahhoz, hogy a mezőgazdasági 
kistermelők saját gazdaságaikban, saját nyersanyagukból új értéket 
hozhassanak létre, majd azt saját termékükként dobhassák piacra.  A 
tematikus értekezleten elhangzottak szerint a Szerbiai Piacok Egye-
sülete a jövő évtől kezdve regisztrálja és minősíti azoknak a kister-
melőknek a tevékenységét, akik a piacokon árusítják termékeiket, 
ezzel is hangsúlyozva a hazai termelés fontosságát. Emellett sokkal 
több figyelmet fordít majd a piaci tevékenység  népszerűsítésére, és 
azoknak a kistermelőknek a bemutatására, akik termékeikkel gazda-
gabbá teszik a hazai piaci termékek palettáját.

Dr. Saša Stevanović, a Tartományi 
Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgaz-
dálkodási Titkárság titkárhelyette-
se 

A PIACOK NÉP-
SZERŰSÍTÉSÉN 
KELL DOLGOZ-

NUNK 
– Szorosabb együttműködésre van szükség a mezőgazdasá-

gi kistermelők és a piacigazgatóságok között, mert ez nagy jelen-
tőséggel bír a kisebb gazdaságok és a piaci vásárlók szempont-
jából  – hangsúlyozza dr. Saša Stevanović, a Tartományi Mező-
gazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság titkárhelyettese.  
– Kétségtelen, hogy a piacok napjainkban erős konkurrenciával 
szembesülnek, ezért – elsősorban a mezőgazdasági termékek pi-
aci forgalmazása tekintetében  – lényegesen többet kell tennünk 
fejlesztésük és népszerűsítésük érdekében. Örömömre szolgál, 
hogy a Mezőgazdasági Minisztériumban dolgozó kollégák ki-
dolgozták a  kistermelők által előállított állati és növényi ere-
detű élelmiszerek forgalmazásának feltételeit meghatározó sza-
bályzat tervezetét, amelynek célja az, hogy a piacokon még több 
hazai termék legyen megvásárolható. Jó megoldásnak tartom, 
hogy a Szeribai Piacok Egyesülete elemzi a piaci áruforgalomról 
szóló adatokat és felhívja az illetékes szervek figyelmét a megol-
dandó problémákra. A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Er-
dőgazdálkodási Titkárság kész segítéget nyújtani abban, hogy 
a kistermelők a lehető legjobb feltételek mellett értékesítsék 
termékeiket a piacokon, ennek folyományaképpen pedig a vá-
sárlók számára a környezetükben megtermelt házi élelmiszerek 
gazdag választékát bizotsítják.

Tájékoztatás a Szabadkai Piacok
KKV bérlői részére 

SZERZŐDÉSEK MEGÚJÍTÁSA
  A Szabadkai Piacok KKV jelenlegi bérlői 2016. ápri-

lis 1-jén aláírt bérleti szerződés alapján veszik igénybe a vállalat 
szolgáltatásait. A szerződések időbeli hatálya 12 hónap, így 2017. 
március 31-éig maradnak érvényben.

 Az elkövetkező évben a bérlők 9 (kilenc) hónapra  
köthetnek szerződést, amely 2017. december 31-éig  marad 
hatályban.  Az említett időszakra a bérlőknek az arányos 
részt, azaz a bérleti díj egy kilencedét kell fizetnük.  

A 2018-as évtől ismét éves szerződések megkötését tervezi 
a vállalat, amelyek 12 hónapig, illetve a folyó év január 1-jétől 
december 31-éig maradnak érvényben.  

 Erre a változtatásra az értéktöbblet adóról (PDV) 
szóló törvény 2018-ra előirányzott módosítása miatt, ille-
tve a Szabadkai Piacok KKV könyvviteli nyilvántartásának 
hatékonyabbá tétele érdekében van szükség. 

KÖTELEZŐ A KERESKEDŐI 
STÁTUSZ 

A kereskedelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 53/2010. és 10/2013. szám) 11. cikkelye értelmében a 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat igazgatása alá tar-
tozó piaci eladóhelyek jelenlegi és jövőbeni bérlői kizárólag ke-
reskedői státuszban árusíthatnak a piacokon. 

A természetes személyek, azaz a mezőgazdasági kistermelők 
számára a kereskedői státusz annyit jelent, hogy a mezőgaz-
dasági birtok bejegyzéséről szóló érvényes bizonylattal kell ren-
delkezniük, a jogi személyeknek, azaz a vállalkozóknak,  önálló 
kereskedőknek és kisiparosoknak pedig cégkivonattal kell bi-
zonyítaniuk, hogy aktív gazdasági szubjektumként vannak be-
jegyezve.  

A piaci árusok emellett kötelesek jóváhagyott és hitelesített 
piaci mérlegeket használni, amit a hatályos mérésügyről szóló 
törvény értelmében az illetékes ellenőrző szerv igazolásával kell 
bizonyítaniuk. 
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Egészségügyi hatása

Bizonyított, hogy a friss káposztalé fogyasztása gyógyítja a gyo-
morfekélyt és a vastagbél-gyulladást.  Hatóanyagai miatt kiváló im-
munerősítőnek számít, segíti a szervezet biológiai egyensúlyának 
megőrzését. Cellulózban gazdag, így serkenti az emésztést, a seb-
gyógyulást, a megfázás megelőzésében is hatékony, és csillapítja a 
köhögést. Hazánkban csak kis mértékben fogyasztják a nyers (friss 
vagy savanyú) káposztát annak ellenére, hogy épp ebben a formában 
tartalmazza a legnagyobb mennyiségben az egészségünkre nézve is 
értékes hatóanyagokat. Újabb kutatások bizonyítják, hogy a káposz-
tafélék rendszeres fogyasztása hatékony a rákot okozó sejtek ellen.  
A káposztában megtalálható fitokemikáliák (bioaktív vegyületek) a 
vitaminokkal és ásványi anyagokkal együtt speciális védő hatást fej-
tenek ki, és így mozgósítják a szervezet immunrendszerét.  Tudnunk 
kell, hogy a hosszas hőkezelés csökkenti a káposzta tápértékt, ezért 
annak érdekében, hogy minél kevesebb értékes összetevő vesszen 
kárba, a káposztát hideg helyett forró vízben tegyük fel főni.  

Savanyúkáposzta-lé

A savanyú káposzta és annak leve tele van vitaminokkal, a bél-
rendszerre jótékony hatással van, fogyaszt és a daganatos sejtek sza-
porodását is meggátolja. Egyszóval egy újkori multivitamin, amit 
már nagyanyáink is használtak. Reggel egy pohár a savanyú káposz-
ta levéből jótékonyan hat szervezetünkre és elűzi a másnaposságot. 

A regionális tájfajtákból vidékünkön a legismertebb és a legkere-
settebb a futaki káposzta. Egyes feltételezések szerint Futakon már a 
18. század óta termesztenek káposztát, pontosabban 1760. óta, ami-
kor Mária Terázia németeket telepített ebbe a régióba. 

A fejes káposzta vagy édes káposzta (Brassica oleracea convar. 
capitata var. alba) a vadkáposzta (Brassica oleracea) egy termesztett 
változata. Étrendünk fontos része, szinte egész évben fogyasztható 
nyersen vagy főve. A télre eltett savanyított káposzta nyersen fo-
gyasztva szinte a teljes C-vitamin-tartalmát megőrzi.

Bár a fejes káposztának gazdag előtörténete van, nehéz ponto-
san meghatározni eredetét. A káposztafélék családjába számos olyan 
leveles zöldség tartozik, amelyek a mai fejes káposzta ősei lehetnek. 
Érdekes, hogy a görögök meg voltak győződve róla, hogy a káposzta 
és a szőlőtőke nem tűrik egymást, ezért nem jó egymás mellé ültetni 
őket, mert a káposzta átveszi a szőlő illatát. Ellenben idősebb Cato 
(Cato maior) szerint a káposzta minőség szempontjából az összes 
zöldség felett áll, ezért a káposztaleveleket mindenféle sebre, duzza-
natra kötözőszerként is ajánlotta. A görögök és a rómaiak nem csak 
élelmiszerként, hanem – elsősorban a vadkáposztát – gyógyszer-
ként is használták. Állításuk szerint képes enyhíteni a fejfájást és a 
gombamérgezés tüneteit, az emésztési és gyomorproblémákat: úgy 
gondolták, hogy lakomák során fogyasztva gátolja az ittas állapot ki-
alakulását. Az ókori görög gyógyászatban a Krisztus születése utáni 
első században gyógyszerként említik. 

Termesztése

Hőigénye általában kicsi és a nedves éghajlatot kedveli.  Hőmér-
sékleti optimuma 15–18 °C, amely mellett a mag 3-4 nap alatt kihajt.  
Hőtűrése jó, palánta korban még a -3-tól a -5 ºC -ot is kibírja, egyes 
fajok még a -8 ºC -ot is elviselik. Az idősebb növények jobban viselik 
az alacsony hőmérsékletet, még a -12 ºC körüli hideg sem tesz ben-
nük kárt. Ezzel szemben a meleg (25 ºC feletti hőmérséklet) kedve-
zőtlenül hat a növekedésre és a fej fejlődésére.

Fényigénye közepes, de nem kedveli az erős árnyékolást, amire 
különösen az átültetés és a rózsa kialakulásának fázisában érzékeny . 
Vízigénye azonban nagy, ezért az éghajlati adottságok miatt hazánk-
ban a káposztát öntözni kell. A világ legnagyobb káposztatermelője 
évi 32 tonnával Kína, akit India és Oroszország követ a rangsorban. 

Futaki káposzta

Vidékünkön a legismertebb és legkeresettebb a futaki káposzta. 
Egyes feltételezések szerint Futakon már a 18. század óta termesztenek 
káposztát, pontosabban 1760. óta, amikor Mária Terézia németeket 
telepített ebbe a régióba. A németek előveteményként újkrumplit ter-
mesztettek, amelyet másodveteményként káposzta követett, amellyel 
ellátták egész Bécset.  Tehát Futakon már több mint 200 éve termesz-
tenek káposztát, napjainkban több mint 500 hektáron. Azzal a céllal, 
hogy megőrizzék a futaki káposzta termesztését és feldolgozását, a ter-
melők és feldolgozók megalakították a Futoški kupus (Futaki káposz-
ta) egyesületet. Ősztől ez a zöldségféle lesz az első Szerbiában, amely 
földrajzi származását igazoló tanúsítvánnyal rendelkezik, ami azt is 
jelenti, hogy “futaki” névvel csak a valóban itt termesztett káposz-
tát illethetik, és ez a név alatt kerülhet forgalmazásra a világpiacon.  

Amit nem tudtál a zöldségfélékről –
Piaci kínálat más szemszögből

A KÁPOSZTA


