
XVII. évfolyam • 10. szám • 2017. október 27. 
Ingyenes példány

A Közlöny alapítója a Szabadkai PIacok KKV. Kiadja és nyomtatja a Grafoprodukt Nyomdaipari Vállalat. Felelős szerkesztő: Savo Duvnjak. Magyar nyelvű fordítás: Kéménczy Versegi Márta.
Az Igazságügyi és Önkormányzati Minisztérium végzésével 3186. sorszám alatt bejegyezve a tájékoztatási eszközök nyilvántartásába. 

Szabadkai Piacok KKV, 24000 Szabadka, Đuro Đaković 23/I. , tel. : 024/555-013, www. supijace. co. rs, e-mail: direkcija@supijace. co. rs

1

A hagyományosan megrendezésre kerülő télirevaló vásár 
látogatottsága újfent bebizonyította, hogy a szabadkaiak 
szívesen vásárolnak a város piacain, és szeretik azoktól az 

ismerős árusoktól, többbnyire termelőktől  beszerezni a 
szükséges termékeket, akikkel itt rendszeresen találkoznak.

Bővebben a 2. és 3. oldalon

Képriport 

A TIZENHATODIK TÉLIREVALÓ VÁSÁR  MEGFELELT A VÁRAKOZÁSNAK

Megkezdődtek az előkészületek a Téli Vásárra

A WINTERFEST  A HAGYOMÁNYOS ÉRTÉKEKET 
NÉPSZERŰSÍTI 

A hetedik Winterfest a szokásos időben, a 2017. decem-
ber 5. és 2018. január 13. közötti időszakban kerül megren-
dezésre Szabadka központjában. Október közepén lezárult 
a pályázati határidő, és november közepén már meglesz 
azoknak az árusoknak a névsora, akik idén felkínálhatják 
termékeiket a szabadkai közönségnek.

A vásárnak, amelyet a Szabadkai Piacok Közvállalat ren-
dez, idén a kézműves hagyományok megőrzése, valamint a 
kézműipari termékekek, a hazai és organikus élemiszerek, 
és a régió gasztronómiai kínálatának népszerűsítése  lesz a 
központi témája. 

A Winterfesten csak jogi személyek, azaz vállalatok, vá-
llalkozók, bejegyzett mezőgazdasági birtokok tulajdonosai, 
valamint iparosszövetségek és más olyan szövetségek tagjai 
árusíthatnak, amelyek tevékenysége összhangban áll a ren-
dezvény témájával.  
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Az idei, sorrendben tizenhatodik télirevaló vásár idén 
szeptember 21-én került megrendezésre a nagybani piacon. 
A vásáron mintegy 80 kistermelő és árus kínálta portékáját. 
A hagyományosan gazdag gyümölcs- és zöldségfelhozatal 
sok vásárlót vonzott, így már a koradélutáni órákban mind 
a vásárlók, mind pedig az árusok többsége elégedett volt. 
Ehhez kétségkívül hozzájárult a  kellemes időjárás is, így 
a vásárlás nem csupán hasznos, de kellemes időtöltésnek is 
bizonyult. 

Elégedett volt a szervező is, a Szabadkai Piacok Közvál-
lalat, mert újra bizonyságot nyert, hogy a szabadkaiak köré-
ben bevett szokás, hogy a piacon vásárolják meg a szüksé-
ges télirevalót, mert így a régió termelőitől vásárolhatnak, 
akiket általában a piacról ismernek.  A legnagyobb keletje 
idén is a burgonyának és a vöröshagymának volt, de számos 
vásárló kihasználta az alkalmat, hogy más őszi zöldségből 
és gyümölcsből is bevásároljon. Nagy volt a kereslet a petre-
szelyem, sárgarépa, fokhagyma, karfiol, alma, körte iránt is, 
de viragot is sokan vásároltak. 

- Minden piac, így ez a 
vásár is, a kínálat és kereslet 
találkozása– mondja Mihaj-
lo Šanta, Ruski Krstur-i me-
zőgazdász, aki paprikát és 
karfiolt kínált  a szabadkaiak-
nak. – Az árakat itt mindig a 
kereslet alakítja, számunkra 
pedig, akik a termékeinket 
árusítjuk, az a legfontosabb, 

hogy legyen elég vásárló. Gyakran járok a szabadkai nagy-
bani piacra, mert elégedett vagyok a bevétellel. Az elmúlt 
hétvégén jól ment az eladás, ma eladhattam volna többet is, 
de ilyen a piac. Valószínűleg kissé elkéstem a paprikámmal, 
de a karfiolból sok fogyott. 

Azt, hogy a szabadkai 
nagybani piacon nemcsak 
helyi termelők árusítanak, 
de a Vajdaság más részeiből 
is ide szállítják termékeiket, 
Marija Daražac példája is 
bizonyítja. Ő maga Kupu-
szináról jött a vásárra, és 
szintén elégedett az eladás-
sal, csupán az árusítóhelyet 
találta szűkösnek.  

- Idén kezdtünk a szabadkai nagybani piacra járni – 
mondja Marija Daražac. – Minden rendben, csak kevés a 
hely az árunak. Sok sütőtököt hoztunk, azt sokan keresik, 

jó az ára, de elég sok helyet 
foglal, ezért nem tudjuk 
az egész kínálatot kirak-
ni.  Káposztát ezért nem is 
hoztunk, pedig van iránta 
kereslet. 

A horgosi Bate családnak 
állandó vásárlói vannak a 
nagybani piacon, akik tud-
ják, hogy náluk mindig jó 

Az idénygyümölcs és zöldség gazdag kínálata és az elfogadható árak sok vásárlót vonzottak a piacra, így az idei télirevaló 
vásár a szervezők elvárásainak megfelelően alakult. 

Télirevaló vásár

A GAZDAG KÍNÁLAT SOK VÁSÁRLÓT VONZOTT
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minőségű petrezselymet kapni, amely idei kínálatukban is 
szerepelt. 

- Jó idényt zárunk – mondja Bate Róbert. – A pertezse-
lyem jól termett és jó a minősége. Az ára lehetne jobb is, de 
így sincs okunk panaszra. Ma az állandó vevők miatt va-
gyunk itt, akik  ismernek bennünket és megbíznak a ter-
mékeinkben. 

Engi Szabolcs Horgosról jött a vásárra gazdag zöld-
ség- és almaválasztékával. Elégedett volt mind a kereslettel, 
mind pedig az árakkal. 

- Bár a sárgarépa és a burgonya gyengébben termett, át-
lagban véve jó évet zárunk – mondja Engi Szabolcs. – Az 
árakat úgy alakítjuk, hogy összhangban legyenek a vásárlók 
anyagi lehetőségeivel, de nem mondhatom, hogy elégedet-
len lennék. Itt jól lehet dolgozni, ezért nem hagyom ki a té-
lirevaló vásárt. 

Hasonlóan vélekedik a többi termelő és árus is, akik ok-
tóber 21-én gyümölcs- és zöldségkínálatukkal megjelentek 
a nagybani piacon, ugyanis a sikeres vásárt követően több-
ségük újabb találkozót beszélt meg a vásárlókkal a szabad-
kai piacokon. 

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny 

olvasóit, hogy 

Mandić Zorka
(1930 – 2017)

a Szabadkai Piacok KKV  állandó bérlője
életének 88. évében elhunyt.

Nyugodjék békében!

Szerbiai Piacok Egyesülete 

CSÖKKENTENI A PIACI TEVÉKENYSÉG 
HOZZÁADOTTÉRTÉK-ADÓ KULCSÁT

Az október 19-én és 20-án Valjevóban megtartott 
két összejövetelen a Szerbiai Piacok Egyesületének tag-
jai megvitatták a folyó év fennmaradó részére vonatko-
zó terveket és teendőket, illetve a piaci tevékenységet 
szabályzó törvényes rendelkezéseket és szabályzatokat. 

Az igazgató bizottság ülésén megvitatták a pénz-
ügyminisztériumtól érkezett választ arra a kérelemre, 
amelyet az egyesület fogalmazott meg és terjesztett be 
azzal a céllal, hogy az élelmiszercikkeket árusító piaci 
árusítóhelyek bérleti díjának megfizettetésekor a hoz-
záadottérték- adó kulcsa 10% legyen. A kérelem  indok-
lásában az egyesület egyebek között azzal érvelt, hogy 
“amennyiben a piaci szolgáltatások megfizettetése 
külön adókulcs alapján történne, csökkennének a 
mezőgazdasági termelőknek a piaci megjelenéssel 
kapcsolatos költségei, ami nagy mértékben hozzájá-
rulna a piaci tevékenység megőrzéséhez a bevásár-
lóközpontok jelentette konkurrenciával való mind 
kifejezettebb harcban.” A pénzügyminisztérium vá-
laszában kiemelte, hogy “az indítványt a fogyasztás 
után kivetett hozzáadottérték-adót szabályzó rendel-
kezések módosítása alkalmával tűzik napirendre”, az 
igazgató bizottság tagjai pedig arra a következtetésre 
jutottak, hogy az egyesületnek fokoznia kell az említett 
javaslattal kapcsolatos tennivalókat, ezért az adókulcs 
csökkentésének érdekében  kérni fogják a fontos intéz-
mények és egyesületek, elsősorban a piaci értékesítés-
ben érdekelt  mezőgazdasági termelők támogatását. 

A valjevói ülésen az igazgató bizottság arról is ha-
tározatot hozott, hogy a Szerbiai Piacok Egyesülete 
belépjen a Nagybani Piacok Világszövetségébe (World 
Union of Wholesale Markets – WUWM), amelynek 
székhelye Hágában van. 

A tematikus vitán, amelyre az összejövetel második 
napján került sor, az egyesület tagjai napirendre tűzték  
a kommunális tevékenységek folytatásához szükséges 
feltételekről szóló rendelet javaslatát, amelyet az épí-
tésügyi, közlekedési és infrastrukturális minisztérium 
készít elő. Az összejövetel második részében a résztve-
vők megvitatták a kereskedelmi törvény küszöbön álló 
módosítását is, illetve javaslatokat tettek arra, hogyan 
szolgálhatná az említett jogszabály, többek között, a pi-
aci tevékenység megőrzését. 

A valjevói tartózkodás idején a Szerbiai Piacok 
Egyesületének tagjai ellátogattak a Polet Közvállalatba 
és megtekintették a központi városi piacot is. 
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Amit nem tudtál a gyümölcsökről

- Piaci kínálat más szemszögből

A SÜTŐTÖK
A sütőtök sokáig nem nyerte el méltó helyét a táplálko-

zásban, ellenben a népi gyógyászat mindig is hangsúlyozta 
fontosságát. Manapság a hagyományos orvoslás is elismeri 
hasznosságát, és mind gyakrabban fogyasztjuk táplálékként 
és használjuk kozmetikumok alapanyagaként. 

A sütőtök (Cucurbita pepo) egyéves indás növény a tökfélék  
(Cucurbitaceae) családjából, amelynek nagyméretű termését 
emberi táplálékként, magját pedig a növényi gyógyászatban 
használjuk. Piacainkon az őszi-téli időszakban folyamatosan 
kapható A közelmúltig szinte kizárólag kalácsok töltelékeként 
vagy sütve fogyasztottuk, ezzel szemben a népi gyógyászat ko-
rán felismerte pozitív hatását. Ma már a hagyományos orvos-
lás is elismeri hasznosságát, és mind gyakrabban fogyasztjuk 
táplálékként,  és használjuk kozmetikumok alapanyagaként. 
Magas tápértékének köszönhetően mindinkább ragaszkodnak 
hozzá azok, akik számára fontos az egészséges táplálkozás, 
ezért ne feledkezzünk meg róla különösen most, az őszi-téli 
időszakban, amikor egyébként is szezonja van. A sütőtök belse-
jéből ízletes levest készíthetünk, virágait megtölthetjük darált 
hússal. A tökmagolaj tápértékét tekintve felveheti a versenyt a 
legkiválóbb minőségű olívaolajjal és búzacsíra olajjal. Ebből a 
hidegen sajtolt, adalékok és tartósítószerek néküli finomítatlan 
olajból kiváló  salátaöntetet készíthetünk. 

Eredete
A sütőtök a többi tökféléhez hasonlóan amerikai eredetű 

kultúrnövény, Európába a 16. században került.  Archeoló-
gusok Peruban és Mexikóban végzett ásatások alkalmával 
bizonyítékot találtak rá, hogy a sütőtök termesztés hagyo-
mánya mintegy négyezer éves múltra tekint vissza. 

Termesztése 
A sütőtök a tápanyagban gazdag, laza szerkezetű, hu-

muszos talajt kedveli, de olyan homokos talajon is terem, 
amely a vetést megelőző néhány évben nem volt vegyszerrel 
vagy műtrágyával kezelve.   Elsősorban olyan szántófölde-
ken vetik, amelyeken elővetésként babot és herét termesztet-
tek. Nagy a vízigénye, de jól tűri a száraz időszakokat is. Az 
Olinka és Olivia fajták vetése esetén javasolt a 14 cm-es sor-
távolság, illetve a 60-70 cm-es tőtávolság, ami hektáronként 
megközelítőleg 10.000 palánta ültetését jelenti. A sütőtök 
nem különsen érzékeny a kártevőkre és betegségekre. A ve-
tőmagot vagy a palántákat ajánlatos április 20. táján földbe 
juttatni, az első hozam pedig 120 napon belül várható. 

Egészségügyi hatása
Tápértéke és gyógyhatása miatt a sütőtököt vidékünkön 

vajdasági banánnak is nevezik. Húsa nagy mennyiségű béta 

karontint és E-vitamint tartalmaz, ezért serkenti a bélműkö-
dést és segít a rák megelőzésében.  Szénhidráttartalma, karo-
tin- és C-vitamin tartalma felülmúlja a többi tökfajtát. Ener-
giatartalma 80 kcal/100 gramm. Fehérje, rost és zsírtartalma 
elenyésző, annál gazdagabb a különböző, A-, B1, B2, B3, B6, 
C, E vitaminokban, folsavban és pantoténsavban. 

Ásványi anyagok bő forrása is, például magas kálium-, 
foszfor-, vas-, réz-, mangántartalma miatt. Káliumtartal-
ma miatt vérnyomáscsökkentő és vízhajtó hatása is van. 
Az antioxidánsok és karotinoidok pedig megkötik a szabad 
gyököket, erősítik az immunrendszert, így hozzájárulnak a 
keringési betegségek és a daganatok megelőzéséhez.A tök-
magolaj kedvező élettani hatású, hiszen 30 százalék telítet-
len omega zsírsavat tartalmaz, amely a prosztata egészségé-
nek megőrzésében játszik fontos szerepet.

Nagykikindai Töknapok
A sütőtök tiszteletére Nagykikindán már 32 évre visz-

szamenőleg megtartják a Töknapokat. A rendezvény hagyo-
mányosan gazdag programot kínál, amelynek része a legna-
gyobb sütőtök, illetve leghosszabb kolbásztök kiválasztása. 
Idén a legsúlyosabb óriástök 288 kilogrammot nyomott. A 
rendezvényen megdőlt a leghosszabb kolbásztök rekordja, 
amely 295 centiméteres volt. Érdekességnek számít, hogy 
2014-ben a Savino Selo-i Milan Desnica volt ennek a külö-
nös versenynek a győztese, akinek egy 507 kilós tököt sike-
rült termesztenie. 


