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A hatodik Winterfest szervezői és résztvevői egyránt a ki-
mondottan hideg napokról fognak emlékezni a téli vásárra, 
amely különösen január elején tette őket próbára. Az év elején 
beállt rendkívüli fagyok a január 13-áig terjedő időszakban, 
amikor a vásár hivatalosan bezárja kapuit, nehéz feladat elé ál-
lították mind a Szabadkai Piavok KKV dolgozóit, mind pedig 
a fagyoskodó árusokat. Egy részük arra kényszerült, hogy né-
hány napra bezárja pultját, ugyanis bizonyos termékeket nem 
lehetett megóvni a mínusz 18 fokos éjszakai hőmérséklet mel-
lett.  

Mindennek ellenére a hideg, amely az év ezen szakában 
nem számít szokatlannak, nem rontotta el a Winterfestről ki-
alakult általános benyomást. Az elmúlt hat év során a rendez-
vény városunk ünnepi hangulatának megszokott színfoltjává 
vált, így ezúttal is  nagy érdeklődést váltott ki mind a helyi la-
kosok, mind pedig az ide látogató vendégek körében. 

Az árusok egyetértenek abban, hogy a Winterfest jó alka-
lom a különféle termékeik bemutatására és árusítására. Egye-
sek elégedettek a forgalommal, mások szerint egyre nehezebb 
eladni a termékeket, mert a vásárlók érdeklődése lényegesen 

kisebb, mint az előző években. Ennek ellenére szinte mindany-
nyian azt mondják, jövőre is részt vesznek a vásáron. 

A hatodik téli vásárt a Szabadkai Piacok KKV szervezte a 
helyi önkormányzat támogatásával. 

93.740 dinár gyűlt össze 
adományokból

A hatodik Winterfesten részt vevő árusok és az oda 
látogató vásárlók  adományaiból a rendezvény idején 
93.740 dinár gyűlt össze humanitárius célokra. A 
hagyománynak megfelelően az érdeklődők a vásárban 
külön erre a célra kialakított  kis Betlehemnél adhatták 
le adományaikat.

Még nem született határozat arról, hogy az illetéke-
sek milyen célra fordítják az összegyűlt összeget, de a 
Közlöny szerkesztősége az adomány kézbesítéséről is 
beszámol majd az olvasóknak.

Bezárta kapuit a Winterfest

VALÓDI TÉLI HANGULAT A WINTERFESTEN
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A 2016-os esztendőben a Szabadkai Piacok KKV sikere-
sen működött, összhagnban a megállapított tervekkel. Bár 
a pénzügyi jelentés még készülőben van, bizonyos hogy a 
mérleg pozitív lesz, a várható nyereség pedig hozzávetőleg 2 
millió dinárt tesz ki.

- Pénzügyi szempontból megvalósítottuk a kítűzött célt 
– emelte ki Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok KKV igaz-
gatója. – Habár az elmúlt két évben nem módosítottuk je-
lentősebb mértékben az üzleti politikánkat, elégedetteknek 
kell lennünk, mert a vállalat pénzügyileg stabil, és emellett 
sikerül betartaunk a piacok folyamatos karbantartásának 
ütemtervét is. A siker bizonyítéka az is, hogy 2012 óta nem 
változtattunk szolgáltatásaink árán, valamint hogy Szerbia 
többi piacigazgatóságához hasonlóan mind erőteljesebben 
harcolunk a konkurrenciával, amit a bevásárlóközpontok 
képviselnek, illetve hogy tavaly a gazdasági vásár szervezésé-
ből származó bevétel kisebb volt a vártnál. 

Ilinka Vukoja kiemelte, hogy a stabil és sikeres ügyvitel 
szempontjából egyformán fontos az a tény is, hogy a Sza-
badkai Piacok kollektívája úgy határozott, hogy ahol csal 
lehet, takarékoskodik,  és minden szabad pénzeszközt a pia-
cokon uralkodó munkafeltételek javítására fordít.  

- Tudatában vagyunk annak, hogy saját bevételünkből 
nem tudunk olyan nagyobb, komolyabb beruházást eszkö-
zölni, mint amilyen a Tejpiac felújítása – mondta lapunknak 
Ilinka Vukoja. – Ennek ellenére ésszerű üzletvitelre törek-
szünk és arra, hogy minden szabad pénzeszközünket befekte-
tésekre fordítsuk. Üzleti politikánk szép példája a tejcsarnok 
kiépítése a Zöldike piacon 2015-ben. Ezt az 5,5 millió dinar 
értékű beruházást teljes egészében a vállalat eszközeiből biz-
tosítottuk, és segítségével a Harcosok sorakozója település 
vásárlói számára lehetővé tettük, hogy biztonságos feltéte-
lek mellett, korszerű, jól felszerelt csarnokban szerezzék be 
a  romlandó élelmiszereket, és ezáltal a cég üzletvitelét is 
sikerült fejlesztenünk. de ezt nem tudjuk minden évben meg-
tenni, mert a Zöldikébe beruházott összeg a vállalat három 
évi nyereségének felel meg. 

A Zöldike piacon létesített tejcsarnokot a bérlők és vásár-
lók igényeit figyelembe véve korszerű brendezéssel láttuk el, 
így jelenleg Szerbia egyik legjobban felszerelt kisebb piacá-
nak számít. A Szabadkai Piacok KKV számára a legnagyobb 
kihívást továbbra is a Tejpiac felújítása jelenti. A szabadkai 
piacok közül ez a legforgalmasabb, amit egy IPA projektek-
hez és a Szerbiai Piacok Egyesülete számára készült készült 
kimutatás eredményei is bizonyítanak. Eszerint a szabadka-
iaknak több mint ötven százaléka időnként vagy rendsze-
resen vásárol ezen a piacon.   -  A Tejpiac központi városi 
piac, a szűkebb városközpontban helyezkedik el és komoly, 
alapos felújítást érdemel. Ez egybehangzó érdeke a piaci bér-
lőknek, akik itt dolgoznak, az itt vásárló szabadkaiaknak, de 
a mind nagyobb számban a városba látogató vendégeknek is, 
mert kétségtelen, hogy a piac  fontos turisztikai potenciállal 
rendelkezik. Ellenben a Szabadkai Piacok KKV nem tudja 
önállóan elvégezni ezt a nagy munkát. Egy ekkora projektnek 
a város szintjén kell létrejönnie, és részt kell vennei benne a 
helyi önkormányzatnak is. A munka megtervezésének előfel-
tétele, hogy az alapítóval karöltve megoldjuk a Tejpiac által 
elfoglalt földterülettel kapcsolatban  felmerült  tulajdonjogi  
problémákat.  Ennek a beruházásnak többszörös haszonnal 
kell járnia. A piacok infrastrukturájába, a korszerű felsze-
relésbe és a piacok felújításába be kell fektetnünk, mert csak 
így vehetik fel a versenyt a konkurrenciával, amelyet a keres-
kedelem egyéb formái jelentenek. Tehát a Tejpiac felújítása 
jelentős mértékben hozzájárulna a Szabadkai Piacok KKV 
sikeresebb ügyviteléhez, ugyanankkor biztosítaná a vállal-
kozások fejlődését is, mivel elsősorban a mezőgzdasági kis-
termelők és a kézműiparral foglalkozók számára  teremtene 
kedvezőbb feltételeket. A piacok továbbra is kiemelten fontos 
csatornát képviselnek az élelmiszerek, elsősorban a friss gyü-

Alkalmi beszélgetés Ilinka Vukojával, a Szabadkai Piacok KKV igazgatójával

A PIACOKBA FEKTETÜNK BE MINDENT, AMIT MEGKERESÜNK
Üzleti politikánk szép példája a tejcsarnok kiépítése a Zöldike piacon 2015-ben. Ezt az 5,5 millió dinar értékű beruhá-
zást teljes egészében a vállalat eszközeiből biztosítottuk, de ezt nem tudjuk minden évben megtenni, mert a Zöldikébe 
beruházott összeg a vállalat három évi nyereségének felel meg. 
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mölcs és zöldségek  értékesítésében, és ezért nagyon fontosak 
a kistermelők számára, akik itt egyszerűen és gyorsan el tud-
ják adni saját házi termékeiket és termésüket – emelte ki a 
Szabadkai Piacok KKV igazgatója.

Egyelőre nem tudni, mikor jönnek létre a Tejpiac felújí-
tásához szükséges feltételek, de mindenképp jó hír, hogy az 
elvárások szerint a Szabadkai Piacok KKV-nak idén alkalma 
nyílik rá, hogy legalább egy kisebb piacot felújítson. 

- Az általános városrendezési tervnek  egész sor olyan kér-
dést kell szabályoznia, amelyek a városi piacok kiépítésére 
vagy felújítására vonatkoznak –  tette hozzá Ilinka Vukoja. – 
Tervben van a Vasutastelepen levő kis piac rendezése, amint 
megkapjuk a szükséges engedélyeket. A munkálatokhoz  
szükséges pénzt már biztosítottuk és készen állunk arra, hogy 
lépésről-lépésre oldjuk meg a város más részeiben  – például 
a Zorkánál és az Újtelepen – működő kis piacok kapcsán fel-
merülő problémákat.  Természetesen nem feledkeztünk meg 

a Tesla-telepi piacról és a nagybani piacról sem, de jelenleg 
csak a piacterek rendes karbantartását tudjuk biztosítani, és 
egyelőre nem tudunk nagyobb befektetéseket tervezni. 

A Szabadkai Piacok KKV már tíz éve szervezi a Nemzet-
közi és Regionális Mezőgazdasági Vásárt, a napokban pedig 
bezárta kapuit a hatodik Winterfest, amelyet szintén a vál-
lalat szervez.

- Mindkét rendezvény nagyon fontos Szabadka város szá-
mára, és vállalatunk igyekszik minden évben tartalmasabbá 
tenni őket. Mind a regionális, mind pedig a téli vásár szerve-
zésében számíthatunk a helyi önkormányzat támogatására, 
a gazdasági szakemberek szabadkai találkozójának megszer-
vezésében pedig sokat segít nekünk a Körzeti Gazdasági Ka-
mara.  Bár Szabadkának nincs vásárcsarnoka, a gazdasági 
vásár tíz eves múltja bizonyítja, hogy a régió gazdasági szak-
emberek számára nagyon fontos, hogy jelen legyenek váro-
sunkban és bemutassák termékeiket és szolgáltatásaikat. Hi-
szem, hogy ez továbbra is így marad. Ami a téli vásárt illeti, 
kétségtelen, hogy a rendezvény komoly érdeklődésre tart szá-
mot és tovább kell fejleszteni. A résztvevők száma évről-évre 
növekszik, és számunkra a leglényegesebb kérdés, hogyan tu-
dunk kellő számú azonos típusú faházikót biztosítani. Remé-
lem, hogy idén más szabadkai vállalatokkal együttműködve 
sikerül megoldanunk ezt a gondot,amellyel idén is szembe-
találtuk magunkat.   Elsődleges feladatunk, hogy minden el-
adó ugyanolyan faházikóból tudjon árusítani, a másik pedig, 
hogy kielégítsük a megnövekedett keresletet, és ezáltal gaz-
dagítsuk a rendezvény kínálatát – összegezte Ilinka Vukoja.

A piaci üzlethelyiségek működéséről 

CSAK A MOZGÓ BOLTOK UTÁN KELL 
ÁTALÁNYADÓT FIZETNI 

Azok a vállalkozók akik pultokról árulják termé-
keiket, illetve piacokon folytatnak kiskereskedelmi 
árusítást (47.8-as kódszám), kötelesek könyvelést foly-
tatni a törvényes előírásokkal összhangban. A 
személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében 
az átalányadózásra csak azok a vállalkozók jogosul-
tak, akik mozgó pultokból folytatnak kereskedelmi 
vagy vendéglátóipari tevékenységet.   

A személyi jövedelemadóról szóló törvény 42. cik-
kelye értelmében a vállalkozók az illetékes adóhiva-
talnál kérelmezhetik az átalányadózást. A kérelmet a 
folyó év november 30-áig kell benyújtaniuk a követke-
ző évre vonatkozóan, illetve az illetékes szervnél tör-
tént bejegyzést követő 15 napon belül, azaz a vonat-
kozó törvénnyel összhangban meghozott,  hozzáadot-
térték-adó fizetése alóli mentesítésről szóló  határozat  
kézbesítését követő 15 napon belül. 

Az átalányadózásra való jogosultság addig érvé-
nyes, amíg fennállnak az ehhez szükséges feltételek, és 
akkor szűnik meg, ha a feltételek esetleges megválto-
zása miatt a  vállalkozó a továbbiakban  nem jogosult 
átalányadózásra. Azoknak a vállalkozóknak, akiknek 
megszűnik az átalányadózási joguk, könyvelést kell 
folytatniuk, mégpedig legkésőbb attól a naptól kezd-
ve, amikortól megállapítják a hozzáadottérték-adó 
fizetésével kapcsolatos kötelezettségüket a vonatkozó 
törvény alapján, tekintet nélkül arra, hogy az illetékes 
adóhatóság végzésével elrendelte-e az említett  köte-
lezettséget.

CSÖKKENT A KERESLET A PIACOKON
A Szerb Köztársaságban működő piacokon a 2016-os 

esztendő első kilenc hónapjában értékesített mezőgazdasági 
termékek össz értéke a jelenleg érvényben levő árakban kife-
jezve 5,1%-kal csökkent a 2015-ös év azonos időszakához vis-
zonyítva. 

Az elmúlt év fent említett időszakában lebonyolított forga-
lom összértékének összetételében a mezőgazdasági termékek 
közül a zöldségfélék 30,7%-os, a gyümölcsök és szőlő 19,7%-os, 
a tej és termékek 16,7%-os, a baromfihús és tojás pedig 14,1%-os 
arányban vesznek részt. 
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Amit nem tudtál a gyümölcsökről –

Piaci kínálat más szemszögből

A DIÓ
Szerbiában közel 2 millió diófa van, éves hozamuk 24.000 

tonna, ami a hazai keresletnek a felét sem fedezi. A dió egész 
Európában hiánycikknek számít, mert a helyileg megtermelt 
mennyiség mellett a piacnak még évi 100 ezer tonnára lenne 
szüksége ebből a csonthéjas gyümölcsből.  

A dió vagy diófa (Juglans) a diófélék vagy diófafélék 
(Juglandaceae) családjába tartozó nemzetség. Közepes, 
vagy nagy termetű (10–40 m magas) lombhullató fák, 2–9 
cm-es leveleik páratlanul szárnyaltak, termésük diótermés 
(csonthéjashoz hasonló).

A diót a kimondottan nagy tápértékkel rendelkező élel-
miszerek között tartják számon. Nélküle elképzelhetetlen 
több ezer gasztronómiai specialitás világszerte, különös-
képpen az édességek, ugyanakkor ősidők óta ismert egész-
ségmegőrző hatása is.  

Termesztése
A dió leginkább a mérsékelten meleg vidékeken te-

rem, ahol nincsenek erős fagyok. A mészben gazdag, 
humuszos, egyenletes vízellátottságú talajokat szere-
ti. A fejlődés összes fázisában szüksége van a melegre és 
meglehetősen nagy mennyiségű vízre. A megfelelő fejlő-
dés szempontjából fontos az éves csapadékeloszlás, kü-
lönösen a nyári (júliusi, augusztusi) esők. A dióterm-
esztéshez ugyanolyan éghajlati feltételek felelnek meg, 
mint a szőlő, a dohány és a kukorica termesztéséhez.  
Termelés

A 2004-től 2014-ig terjedő időszakban a diótermesztés 
239%-kal nagyobb volt, illetve csaknem háromszorosára 
nőtt. A termőterület több mint 623 ezer hektár, az évi össz-
termés megközelítőleg 1,5 millió tonna. A világ legnagyobb 
diótermesztő országa Kína, ahol az éves termésmennyiség  
360.000 tonna. Az Egyesült Államok az éves termelés te-
kintetében a második helyen áll a világban a maga  294.000  

tonnájával. Irán, Törökország és Ukrajna szintén ismert di-
ótermesztő országok.  Ami az európai piacot illeti, a kimu-
tatott hiány ebből a gyümölcsből évi 100.000  tonna. 

Szerbiában közel 2 millió diófa van, éves hozamuk 
24.000 tonna, ami a hazai keresletnek a felét sem fedezi. A 
fent említett termésmennyiséggel, amelynek java része apró-
szemű dió, amelynél  a bél tömege 2,9-7,8 gramm súlyú, il-
letve kisbélű, nagyszemű dió, Szerbia Európában az ötödik, 
a világon pedig a tizenkettedik helyet foglalja el. 

Élettani hatása
A dió gyümölcse, azaz a magja, is számos értékes anya-

got tartalmaz: telítetlen zsírsavakat, fehérjét, ásványi anya-
gokat (magnézium, kálium, kalcium, jód, vas, foszfor), és 
vitaminokat (A, B1, B2, B6, P, PP, E, C, K és E-vitamin). 
Gyógyhatását tekintve többek között gyulladáscsökkentő, 
fertőtlenítő összehúzó hatású. Tea formájában fogyasztva 
elsősorban gyomor- és bélhurut, hasmenés kezelésére hasz-
nálják. Magja és a magjából sajtolt olaj érvédő, érelmesze-
sedést gátló, csökkenti a koleszterinszintet és antioxidáns 
hatású. Számos kutatási eredmény bizonyítja, hogy a dió 
rendszeres fogyasztása megakadályozza a 2-es típusú cu-
korbetegség kialakulását. 

A dió természetes afrodiziákum, mert B1 és B2 vitamin-
ban gazdag, és ezek biztosítják a szervezet energiaellátását, 
valamint serkentik az ivarmirígyek fejlődését. Cinktartal-
mának köszönhetően hozzájárul a  normális szexuális tevé-
kenységhez, és szabályozza a prosztata működését.  Mézzel 
együtt fogyasztva az említett hatása még erőteljesebb. 


