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A nyolcadik Winterfest árusainak és látogatóinak önkéntes adományaiból 

A SZABADKAI KÓRHÁZ 
KÉT GASZTROSZKÓPPAL GAZDAGODIK 

Közeledik a nőnap

VIRÁGÁRUSÍTÁS MÁRCIUS 8. ALKALMÁBÓL

A nyolcadik Winterfest árusainak 
és látogatóinak hála 98.000,00 dinár 
gyűlt össze, amelyet a vásár szervezői a 
többéves hagyománynak megfelelően 
ezúttal is a Szabadkai Közkórháznak 
adományoznak. 

– Szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak a polgároknak, akik 
segítettek abban, hogy idén is tegyünk 
valamit a közösségért, amelyben élünk 
– nyilatkozta  Dejan Ljubisavljević, a 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
igazgatója. – A pénzből, amelyet ennek a 
hagyományos, nemes akciónak a során 
összegyűjtöttünk, két gasztroszkópot 

vásárolunk a Szabadkai Közkórház 
részére. A továbbiakban is ápoljuk majd 
ezt a szép hagyományt, és igyekszünk 
mindig arra fordítani az összegyűlt  
pénzeszközöket, amire közösségünknek 
a legnagyobb szüksége van.  

A Szabadkai Piacok Kommunális 
közvállalat az igazgatása alatt álló 
piacokon idén is megszervezi a virá-
gárusítást március 8., a nemzetközi 
nőnap alkalmából. 

- Március 7-én és 8-án a vállalat 
által működtetett piacokon és az 
idényjellegű termékek árusítására 
kijelölt helyeken lehet majd viragot 
árusítani – magyarázza Petar Kuntić, 
a Szabadkai Piacok díjbeszedő ügy-
félszolgálatának koordinátora . – Az 
árusítás a már megszokott módon 
történik a Tejpiac virágpiaci részén, a 

Harcosok Sorakozója helyi közösség 
területén levő Zöldike piacon, a Tes-
la-telepi piacon, és a Mirko Bogović 
utcai Nagybani Piacon.  

Azok a virágtermesztők és  -árusok, 
akik szeretnék időben biztosítani az 
árusító helyet március 7-ére és 8-ára, 
a Szabadkai Piacok Közvállalat Đuro 
Đaković utca 23/I. szám alatt levő 
igazgatóságán kaphatnak részletes tájé-
koztatást személyesen, vagy telefonon a  
024 555-013-as számon Petar Kuntić 
koordinatortól.

Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai 
Piacok KKV igazgatója 

A TERMELŐI PIACOKBA 
BEFEKTETNI PRIORITÁS 

A vállalat fejlesztési 
projektjeinek legfon-
tosabb része a Tejpiac 
és a Tesla telepi piac 
felújítása, valamint 
a Nagybani Piac ki-
helyezése a Mirko Bo-
gović utcából – mondja 
Dejan Ljubisavljević, 
a Szabadkai Piacok KKV igazgatója.

Bővebben a 2. és 3. oldalon

A SZABADKAI PIACOK 
KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT 

KÖSZÖNTI A SZABADKAI 
HÖLGYEKET MÁRCIUS  8., 

A NEMZETKÖZI NŐNAP 
ALKALMÁBÓL! 
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A jelenlegi feltételek mellett, amikor a kereskedelem egyéb 
formái állandó versengésre késztetik a piacokat és árusokat, 
kivételesen fontos, hogy a piacigazgatóságok befektetéseket 
eszközöljenek a piacok infrastruktúrájának és műszaki felté-
teleinek korszerűsítésébe. A Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalat fejlesztési terveiben is kiemelten fontos szem-
pont, hogy a piacoknak felszereltségük, kinézetük és vonzó 
árukínálatuk tekintetében alkalmazkodniuk kell a kor köve-
telményeihez. Ugyanakkor az is fontos, hogy a hagyomány 
elemeit és a piaci kereskedelem sajátos jellegét is megőrizzék. 
Amellett, hogy a lakosság a termelői piacokon szerzi be a friss 
élelmiszereket, ezek a bevásárló helyek a turisztikai kínálat 
szempontjából is fontosak.  

– Sok munka vár ránk – mondja beszélgetésünk kez-
detén Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója. – A vállalat fejlesztési projektjeinek legfontosabb 
része a Tejpiac és a Tesla telepi piac felújítása, valamint a 
Nagybani Piac kihelyezése a Mirko Bogović utcából. Ahhoz 
azonban, hogy ezeket a terveket megvalósítsuk, évek óta 
fennálló problémákat kell megoldanunk. Példának okául a 
földterület, amelyen a központi városi piac áll, még mindig 
nem piactérként szerepel a városrendezési tervekben, a 
Nagybani Piac pedig eleve egy ideiglenesnek szánt, a szük-
séges feltételeket nélkülöző helyen fekszik, szinte a város 
szívében. Igyekszünk egyenként megoldani a problémákat. 
Ennek eredményeképpen a Tesla telepi piacot idén januárban 
sikerült teljes mértékben legalizálnunk azon a parcellán, ahol 
elhelyezkedik és működik, így most már hozzáláthatunk a 
felújítására vonatkozó ötletterv kidolgozásához, amely majd 
utóbb a projektdokumentáció alapjául szolgál. 

A felújítás tervének kidolgozása folyamán kikérik a 
vásárlók véleményét is?

- Természetesen. A Tesla telepi piacon már megkérdeztük 
a bérlőinket. Bár régebb óta tudjuk, hogy egész sor problé-
mával kell szembenézniük, a véleményüknek köszönve most 
egyértelműbb számunkra, mit kell elsősorban szem előtt 
tartanunk a piac felújítására vonatkozó terv kidolgozásakor. 
A piactéren nem megfelelő a kivilágítás, nincs, ami megvédje 
az árusokat és vásárlókat az időjárás viszontagságaitól, és 
kétségtelenül nagy szükség van egy rendezett parkolóra. 
Sokat segített az árusok véleménye, miszerint a piac nyitva 
tartása tekintetében is alkalmazkodnunk kell a vásárlók 
megváltozott igényeihez. Szerintük az új üzlethelyiségeket a 
Partizán bázisok utca mentén kellene létrehoznunk, mert így 
jól látható helyen lennének, és a bérlők csak a piacon kívülről 
tudnák őket kinyitni, így tovább tudnának nyitva tartani. 
Alaposan megvitatunk minden észrevételt, és igyekszünk 
minden pozitív javaslatot beépíteni a piac felújításának 

ötlettervébe.  Meggyőződésem, hogy rövidesen elkészülünk a 
tervvel, majd sikerrel pályázunk a tervezett munkálatokhoz 
szükséges pénzeszközökre.  

Milyen támogatásra számít a fejlesztési tervek meg-
valósításában? 

- A legnagyobb támogatást a helyi önkormányzat biztosítja, 
amely a vállalat alapítója. Nyilvánvaló, hogy a Szabadkai 
Piacoknak nincs meg a szükséges anyagi potenciálja az ilyen 
nagy beruházásokhoz. Ez különösen a Tejpiac helyreállítására 
érvényes, amely a legtöbb pénzeszközt igénylő tétele minden 
fejlesztési tervünknek.  A mi feladatunk, hogy részletesen 
kidolgozzuk az ötleteket, és a helyi önkormányzat támogatá-
sával megteremtsük a feltételeket ahhoz, hogy a szóban forgó 
projekteket  megvalósítsuk. A Tejpiac esetében ez elsősorban 
a városrendezési feltételekre vonatkozik, amelyek prioritást 
jelentenek a jelenlegi szakaszban, és ebben a tekintetben az 
önkormányzat teljes támogatását élvezzük, mert egyetértünk 
abban, hogy a piacok rendkívül fontos szerepet töltenek be 
a zavartalan élelmiszer-ellátásban. A termelői piacokon 
Szabadka lakosai mindig friss élelmiszereket tudnak vásá-
rolni. Ugyanakkor tudjuk, hogy azáltal, hogy befektetünk a 

2

Interjú: Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója

A TERMELŐI PIACOKBA BEFEKTETNI PRIORITÁS 
A piacok rendkívül fontos szerepet töltenek be a zavartalan élelmiszer-ellátásban. A termelői piacokon Szabadka 
lakosai mindig friss élelmiszereket tudnak vásárolni  – nyilatkozta Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója.  – Ugyanakkor tudjuk, hogy azáltal, hogy befektetünk a piacok korszerűsítésébe, biztosítjuk a megélhetést 
a közel 800 piaci bérlőnk és családtagjaik számára, akik mindennap a piacokon dolgoznak.  

Tejpiac

ELHELYEZTÉK A SZÉLVÉDŐ KERÍTÉST 
A Tejpiacot körülvevő kerítés zöldségpiaci részén 

befejezték a szélvédő panelek felszerelését azzal a céllal, 
hogy a vásárlókat és az árusokat megóvják a huzattól és 
az erős széltől. 

- Örülök, hogy a bérlők elégedettek, és örülnek annak, 
hogy felszereltük a szélvédő paneleket – jelentette ki Dejan 
Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV igazgatója. – Ez 
azt bizonyítja, hogy helyesen jártunk el. Tudjuk, hogy 
nem könnyű a piacon dolgozni, és a jövőben is igyekszünk 
megtenni mindent annak érdekében, hogy jobbá tegyük 
a munkafeltételeket. 



piacok korszerűsítésébe, biztosítjuk a megélhetést a közel 800 
piaci bérlőnk és családtagjaik számára, akik mindennap a 
piacokon dolgoznak. 

Létezik már világos elképzelés arról, hogyan kellene 
a Tejpiacnak kinéznie a felújítás után?

- Tudjuk, hogy korszerű, jól felszerelt piacra van szükségünk, 
amely kinézetében beleillik a környezetbe, amelyben elhelyezkedik, 
harmonizál a közvetlen közelében levő épületekkel, például a 
Zsinagógával  és a Városi Múzeummal. Egyértelmű számunkra 
az is, hogy a felújítási tervnek megoldást kell találnia a piac 
áruellátására, a vásárlók és árusok számára egyaránt fontos 
parkoló kialakítására, és még egy egész sor más kérdésre.  A 
felsorolt tényezők egyformán jelentősek abból a szempontból, 
hogy lehetővé teszik a vásárlók számára a minőségi, friss, falusi 
gazdaságokban előállított termékek beszerzését, ugyanakkor 
pedig tetszetős módon mutatják be a városunkba látogató ven-
dégeknek és turistáknak a helyi gasztronómiai specialitásokat, 
kézműipari termékeket és hasonló árucikkeket hozzájárulva 
Szabadka és környéke turisztikai kínálatának gazdagításához.   

Mennyire biztos, hogy a Nagybani Piacot elköltöztetik 
jelenlegi helyéről? 

- Tárgyaltunk a városi közigazgatással a Nagybani Piacról, 
és arra következtetésre jutottunk, hogy a Mirko Bogović utcában 
levő piac nincs a megfelelő helyen. A nagy teherkocsik nem 
tudják megközelíteni, és egy egész sor olyan feltételt nélkü-
löz, amelyek elengedhetetlenek a friss gyümölcs és zöldségek 
nagybani árusításához. Az egyik javaslat szerint a piacot a 
kisbajmoki  ipari zónába kellene áthelyezni, egy másik szerint 
pedig a második kaszárnya területére. Véleményem szerint az 
egykori kaszárnya területe jobb megoldás lenne, mert a nagy-
banin árusító bérlőinknek mintegy 70 százaléka Hajdújárás és 
Palics irányából érkezik, így rövidebb utat kellene megtenniük, 
a piac pedig olyan helyre kerülne, amely az infrastruktúra 
szempontjából már felszerelt, így a kezdeti befektetések ki-
sebbek lennének. Másrészt a város szívében így felszabadulna 
egy parcella, amelyet más célra lehetne felhasználni – zárta a 
beszélgetést Dejan Ljubisavljević.

3

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel és fájdalommal 
tájékoztatjuk a Közlöny olvasóit, hogy 

TOŠO KOVAČEVIĆ
(1961 – 2018)

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

Nyugodjék békében!

Belgrád a Nagybani Piacok Világszervezete 
értekezletének házigazdája 

KIHÍVÁSOK A FRISS 
ÉLELMISZER-ELLÁTÁSBAN 

A világszervezetnek (WUWM), amely a maga nemében 
a legnagyobb a világon, tagja a Szerbiai Piacok Egyesülete 
is, illetve hazánk 24 piaci tevékenységgel foglalkozó válla-
lata, köztük a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat. 

Idén március 15. és 17. között Belgrádban rendezik 
meg a Nagybani Piacok Világszervezetének (World 
Union of Wholesale Markets  - WUWM) értekezletét, 
amelynek témája a Kihívások 
a friss élelmiszer-ellátási lán-
cokban. Az értekezlet három 
programegységében várhatóan 
a világ nagybani piacainak és 
termelői piacainak több mint száz 
képviselője vesz majd részt.  A 
Nagybani Piacok Világszervezete 
a rendezvény megszervezésével idén Szerbia legnagyobb 
piacigazgatóságát, a belgrádi Gradske pijace Kommunális 
Közvállalatot bízta meg, amely már  több mint egy évti-
zede tagja ennek a szervezetnek. 

Az értekezleten új, teljes jogú tagként vesz részt a 
Szerbiai Piacok Egyesülete, akinek pályázatát a világszer-
vezet tavaly hagyta jóvá, így hazánk 24 piaci vállalata 
csatlakozott csoportosan a világszervezethez, közöttük 
a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat is. 

A Nagybani Piacok Világszervezete (WUWM) 
nonprofit társulás, amelynek célkitűzései között szerepel, 
hogy nemzetközi szinten tájékozódjon és tájékoztasson 
a kiskereskedelmi és nagybani piacok munkájáról, 
és biztosítsa a tapasztalatcserét a piaci tevékenység 
előmozdítása céljából. Székhelye Hágában (Hollandia) 
van, és a szervezet tömöríti a nagybani és termelői pia-
cokat a világ minden tájáról. 

A termelői piacok tekintetében a világszervezet 
nemzetközi kampányt indított Szeresd a piacodat! (Love 
your local market) jelszóval, amelyben 4000 piac vesz 
részt a világ minden tájáról. A kampány célja, hogy 
rávilágítson arra, milyen fontos  a piaci kereskedelem 
hagyományának és kultúrájának megőrzése a minőségi 
és biztonságos élelmiszer-ellátás, a termelő és fogyasztó 
közötti bizalom ápolása szempontjából. Ugyanakkor 
arra is felhívja a figyelmet, hogy a piacok a helyi turi-
sztikai kínálat palettáján is fontos szerepet töltenek be. A 
belgrádi Gradske pijace KKV is csatlakozott az említett 
kampányhoz, és ennek jegyében került sor a Belgrádi 
éjszakai piac rendezvényre, a Szerbiai Piacok Egyesülete 
pedig igyekszik a Szeresd a piacodat! kampányt idén 
Szerbia más városaira is kiterjeszteni. 
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Hagyományos, organikus szőlőtermesztésről csak a 19. század 
közepéig beszélhetünk, illetve addig a pillanatig, amikor a filoxéra 
és a gombás megbetegedések (peronoszpóra és lisztharmat) át nem 
kerültek Amerikából Európába, és tönkre nem tették a szőlőültet-
vények tetemes részét.  

A szőlőtőkét addig saját tőről termesztették, és nem lévén ismert 
kártevője, nem volt szükség növényvédő szerek alkalmazására. A 
talajt istállótrágyával tették termékenyebbé, a borokhoz pedig nem 
adtak hozzá semmilyen vegyszert. 

A gyümölcsösben a szőlőtőkék mellett különféle gyümölcsöket 
termesztettek, a sorok végére és a kert szélébe pedig mindig virágos 
és bokros növényeket ültettek, amelyek számos hasznos madár-  és 
rovarfajnak adtak otthont. Az ilyen szőlőskertekben az élő és élettelen 
természet, a növény, a talaj és az ember között összhang honolt. 

Az iparosodás és a technikai-technológiai fejlődés, valamint a 
Föld népességének növekedése oda vezetett, hogy  több táplálékra 
volt szükség, amit csak a talaj fokozott kihasználásával, a műtrágya 
és nővényvédő szerek, génmódosított szervezetek és más káros 
anyagok intenzív használatával lehetett biztosítani, ami tartósan 
megbontotta a természetes ökoszisztémákon belüli egyensúlyt. A 
vegyipar egyre több fajta új, káros hatású növényvédő szert akar 
ránk erőltetni. Jelenleg világszerte több mint 700 különféle vegyü-
letet alkalmazunk növényvédő szerként, ennek a végeláthatatlan 
versenynek az áldozata pedig – maga az ember. 

Az ökológiai tudatosság csupán a 20. század második felében 
éledt fel, amikor a technológiai fejlődés következményei már ijesztő 
méreteket öltöttek, és egyre kifejezettebbé vált az igény az iránt, 
hogy a természetet megóvjuk, és organikus módón termesszük a 
növényi kultúrákat. A Szerb Köztársaságban az organikus szőlőter-
mesztés még nagyon gyerekcipőben jár. Az Újvidéki Mezőgazdasági 
Kar Karlócán létesített kísérleti birtokán hat évtizedes nemesítési 
munka árán sikerült létrehozni több köztes csemege- és borszőlő 
fajtát, amelyek kimondottan az alternatív szőlőtermesztésben és 
borászatban nyernek alkalmazást. 

A szabadkai-horgosi borvidéken néhány olyan tőkefajtát tartunk 
számon, amelyek vegyszermentes termesztésből származnak, illetve 
csak minimális mennyiségben lettek kezelve a vegetációs időszakban. 
Ezek az alábbiak: 

BÁCSKA  
- 10 nappal korábban érik be, mint az olaszrizling;
- bőven termő;
- cukortermelése jó, enyhén savas;
- ellenálló a botritisszal, peronoszpórával és lisztharmattal szemben.
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a Bácska 

kiválóan alkalmas ökotermesztésre és borászatra sík vidékeken. 
PETKA 
- 15 nappal korábban érik be, mint az olaszrizling;
- rendszeresen és bőven terem;
- hosszúcsapos metszést igényel;
- cukortermelése jó;
- rendkívül hidegtűrő;
- ellenálló a peronoszpórával és lisztharmattal szemben;
- alig rothad, tömött sorokban terem.

Vegyszermentes szőlőtermesztés 

FONTOS A NÖVÉNY, A TALAJ ÉS AZ EMBER KÖZÖTTI ÖSSZHANG 
Manapság a tömegtermelés egyre több új, káros hatású növényvédő szert alkalmaz. 

Ennek a végeláthatatlan versenynek az áldozata – az ember! 

PANNÓNIA 
- szeptember elején érik be;
- rendszeresen, közepesen termő fajta;
- cukortermelése jó és meglehetősen savas;
- szinte nincs szükség a felesleges egyéves hajtások eltávolítására;
- hidegtűrő;
- rendkívül ellenálló peronoszpórával és lisztharmattal szemben;
- elegáns, friss, a Rajnai rizlinghez hasonló aromájú bort ad;
RUBINKA  
- az olaszrizlinggel azonos időben szüretelhető;
- közepesen termő;
- cukortermelése jó és erősen savas;
- kevés hónaljhajtást növeszt, ritka sorokban terem; 
- kevés zöldmunkát igényel;
- rendkívül hidegtűrő;
- rendkívül ellenálló a botritisszal szemben;
- közepesen ellenálló a peronoszpórával és lisztharmattal szemben.
Az utánatermesztett borszőlő fajták közül a legnépszerűbbek a 

Bianca, a Regent,  a Phoenix és az Orion. 
Az utánatermesztett csemegeszőlő fajták közül vegyszermentes 

termesztésre vagy minimálisan kezelt termesztésre a legalkalmasabbak 
a következők: Jana, Moldova, Sztrasenszkij, Esther, Nero, Teréz, Muscat 
de Saint Vallier,  a hazai fajták közül pedig a Lasta és a Karmen.

A fent említett fajták nagy részét a Karlócai Szőlőtermesztő 
Intézetben és a Kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetben 
(Magyar Köztársaság) lehet beszerezni.

Összeállította: Petar Kuntić, mérnök


