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A kilencedik Winterfestet Szabadka Város közgyűlé-
sének elnöke, Bunford Tivadar nyitotta meg. Köszönetet 
mondott a rendezvény megszervezéséért a Szabadkai Pia-
cok Kommunális Közvállalatnak, és kiemelte, hogy a válla-
lat erőfeszítésének köszönve a helyiek és az ide látogató ven-
dégek ismét élvezhetik a kellemes érzéseket ébresztő ünnepi 
hangulatot. 

 – Remélem, hogy minden látogató élvezi majd a téli 
vásár varázsát és a gazdag kínálatot. Mivel ez az esemény 
városunkban már hagyománnyá vált, szeretettel meghívom 
polgártársaimat, látogassanak el a téli vásárra az elkövet-
kező napokban, és élvezzék a közelgő karácsonyi és újévi 
ünnepek szellemét – mondta Bunford Tivadar a kilencedik 
Winterfest megnyitóján.

A Szabadka központjában megrendezett téli vásáron 
idén több mint hetven kiállító vesz részt, akik a szabadkai-
aknak és a városunkba látogató turistáknak forralt bort, kü-
lönféle gasztronómiai különlegességeket, valamint házi ké-
szítésű ételeket és kézműves, háziipari termékeket kínálnak. 

– A Winterfest egy sajátságos ünnepváró esemény, amely 
a karácsony és az újév közeledtét fémjelzi. Idén Brustól Hor-
gosig Szerbia egész területéről érkeztek kiállítók Szabad-
kára. Városunk polgárai és vendégeink, akik a napokban 
Szabadkára látogatnak, különféle édes és csípős finomsá-
gokat vásárolhatnak, koccinthatnak barátaikkal, kellemes 
légkörben búcsúztathatják az óévet és köszönthetik az újat 
– mondja Dejan Ljubisavljević, a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója. 

Idén is nagy volt a kiállítók érdeklődése a Winterfest 
iránt, és az előző nyolc téli vásárhoz képest újdonságnak 
számít, hogy a standok egy részét a Szabadság téren helyez-
tük el.

A kilencedik Winterfest 2020. január 13-án zárul. A ha-
gyományos rendezvényt a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalat szervezte a helyi önkormányzat támogatásával.

Megnyitotta kapuit a kilencedik Winterfest 

ÜNNEPI VÁSÁR

KELLEMES  KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!
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December 7-én a Szabadkai Tejpiacon a Vajdasági Kre-
atív Ipari Klaszter szervezésében megkezdte munkáját a 
szabadkai Vállalkozói Központ. A központot azzal a céllal 
indították, hogy a vállalkozók és a sturtup cégek képvise-
lőinek találkozóhelye legyen. Elsősorban a friss vagy kész-
termék formájában piacra kerülő organikus mezőgazdasági 
és gasztronómiai termékek előállításával foglalkozó vállal-
kozók érdeklődésére számítanak. A Vállalkozói Központon 
belül a vállalkozóknak lehetősége lesz letesztelni és népsze-
rűsíteni új, eredeti termékeiket a piacon.

– A legjobb dolog a Vállalkozói Központtal kapcsolat-
ban, hogy megnyitását maguk a vállalkozók kezdeményez-
ték,  amikor júliusban a szabadkai Regionális Kereskedelmi 
Kamarában megvalósítottunk egy projektet a rendelkezésre 
álló finanszírozási forrásokról, és workshopokat tartottunk 
a vállalkozók számára, amiben a Szerbiai Piacok Egyesüle-
te, néhány szabadkai szervezet és az Orosz Föderáció támo-
gattak bennünket az ENSZ Fejlesztési Programja keretében. 
A Vajdasági Kreatív Ipari Klaszter közel tíz éve támogatja 
a vállalkozókat és az újításokat, így az ökológiai termelést 
folytató vállalkozókkal folytatott közvetlen munkánk során 
szerzett tapasztalatból kiindulva megtudtuk, hogy valójában 
milyen téren és formában szorulnak támogatásra. Folytattuk 
a közös munkát, és gyorsan összefogtunk annak érdekében, 
hogy megvalósítsuk az eredeti ötletet. Ezért szeretnék külön 
köszönetet mondani a Szabadkai Piacok KKV igazgatójának 
a támogatásáért, amelynek nyomán lehetővé vált az állami 
intézmények és vállalkozók szoros együttműködése. Ennek 
alapján bátran kijelenthetjük, hogy a Vállalkozói Központ an-
nak a közös munkának a végeredménye, amelyhez mindenki 
a maga módján járult hozzá. A Tejpiacon megnyílt központ 
rendezvényterme lehetőséget nyújt a vállalkozóknak arra, 
hogy a megfelelő módon mutassák be termékeiket, amiben se-
gítségükre lesz a központ igazgatója és egy promóter – mondja 
Tatjana Кalezić, a Kreatív Ipari Klaszter igazgatója. A Vállal-
kozói Központ vezetője,  Snežana Buljovčić a vállalkozók és 
termékeik bemutatásával foglalkozik, és szerinte napjainkban 
egyre fontosabbá válik az élelmiszeripari termékek minősége, 
így az ilyen termékek iránt is fokozódik az érdeklődés. 

– A Vállalkozói Központban különféle speciális termék-
bemutatókat is tartunk majd. Arra buzdítjuk a vállalkozókat 
és az induló vállalkozásokat, akiknek valamilyen érdekes 
termékük van, forduljanak hozzánk, és kihasználva a köz-
pont nyújtotta lehetőségeket, költséghatékony módon jussa-
nak el minél több vásárlóhoz – teszi hozzá Snežana Buljovčić.

Már a munka kezdetekor kitűnő visszajelzéseket kap-
tunk, a projektbe mindenki bekapcsolódott, a már sikeres 
vállalkozók és a most induló vállalkozások is.

– Mindez azt bizonyítja, hogy az aktivitások és kedvező 
feltételek, amelyeket a vállalkozóknak biztosítottunk, va-
lóban segítséget jelentenek számukra, tekintet nélkül arra, 
mennyire fejlettek a jelen pillanatban. Ez egyben a pozitív 
vállalkozói szellem, a kollegialitás és az egészséges konku-
rencia példája is, az idősebb, sikeres kollégák segítik a fia-
talabb kezdőket, megosztják velük jó tapasztalataikat, új 
ötleteiket, és ezáltal kihatnak arra, hogy a termékek jobbak, 
minőségesebbek legyenek. Kiváló alkalom ez a kezdők szá-
mára –  akik még nem biztosak abban, hogy vállalkozza-
nak-e egyáltalán, vagy épp a „vajon ki veszi ezt meg?“ tipikus 
kérdés foglalkoztatja őket –, hogy a lehető legkevesebb kez-
deti költség mellett a Vállalkozói Központ nyújtotta kedve-
ző körülmények között leteszteljék termékeiket, felmérjék a 
vásárlók reakcióit, és a valós érdeklődés alapján alakítsák ki 
termékeiket, szolgáltatásaikat és kínálatukat – mondja Tat-
jana Кalezić.

A Vállalkozói Központba már az első tíz napban irígy-
lésre méltó számú vállalkozó és mezőgazdasági termelő 
tagosodott be, így a polgárok és mindazok, akik minőségi 
termékek után kutatnak, egy helyen találhatnak rá számos 
organikus és más hazai termékre. A tagok között van Csi-
kos Árpád (Tóthfalu) organikus termékeivel, Tružinski 
Szabolcs (Njegoševo), Dušanka Đukić (Nagybecskerek) és 
Ana Dolovac (Futak); Petar Radišić (Csúrog), aki mezőgaz-
dasági birtokán tehéntúrót és -sajtot termel, Nikola Borić 
vállalkozó (Zombor közeli Küllőd), aki kecskesajtot termel, 
valamint Radoslav Sente (Pacsér) és Kunyi Krisztina (Sza-
badka) mezőgazdasági termelők, akik gyümölcs- és zöldség-
feldolgozással foglalkoznak. A Vállalkozói Központ szerve-
zői hiszik, hogy a vállalkozókkal való együttműködésnek ezt 
a formáját támogatják majd más intézmények és szervezetek 
is, amelyek szintén csatlakoznak és hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a hazai vállalkozók munkája sikeres legyen, és fejlesz-
teni tudják üzletvitelüket. 

A Tejpiacon megnyílt a szabadkai Vállalkozói Központ 

BIO ÉS HAZAI ÉLELMISZEREK PROMÓCIÓJA ÉS ÁRUSÍTÁSA
A Tejpiacon megnyílt Vállalkozói Központ rendezvényterme lehetőséget nyújt a vállalkozóknak arra, hogy a megfelelő 

módon mutassák be termékeiket, amiben segítségükre lesz a központ igazgatója és egy promóter.
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Statisztikai szempontból az év, amelyet zárunk sikeresnek 
tűnik a piaci tevékenységek tekintetében. A 2019-es esztendő 
első kilenc hónapjában a szerbiai piacokon hozzávetőleg 30,4 
milliárd dinár értékben értékesítettek mezőgazdasági teméke-
ket, ami közel 11% -kal több, mint az előző év azonos idősza-
kában, így a néhány éves stagnálás után, a piacok részesedése 
a mezőgazdasági, erdészeti és halászati termékek értékesítésé-
ben és felvásárlásában 20%-ról közel 25% -ra nőtt, ami arról 
tanúskodik, hogy a piacok ellen tudnak állni a konkurenciá-
nak, amelyet a kereskedelem egyéb formái, elsősorban a szu-
permarketek képviselnek. 

Ezt mutatják a számadatok, de hogy van ez a gyakorlatban? 
Bár nem szívesen válaszolnak az efféle kérdésekre, a ter-

melői piacokon árusítók többsége azt mondja, hogy kisebb a 
forgalma, mint a korábbi években. Sokan hozzáteszik, hogy a 
statisztika mást mutat, mint a valóság. Majdnem kivétel nélkül 

egyetértenek abban, hogy a vásárlók szokásai lényegesen meg-
változtak, nagyobbak az elvárásaik és válogatósabbak, az áru 
minősége és frissesége mellett egyre inkább odafigyelnek az 
árakra is. Az árusok jelentős része tisztában van azzal, hogy a 
kínálatot az új vásárlói igényeknek megfelelően kell kialakíta-
nia, de általában nem tudja mikor, és hogyan fogja ezt megten-
ni. Azok, akik már elfogadták a kor diktálta kihívásokat, folya-
matosan egyre többet dolgoznak önmagukon és a termékeik 
népszerűsítésén, a minőségi szabványokon, a márkanév kiala-
kításán, a vásárlók iránti viszonyukon … Hónapról hónapra 
egyre gyarapodik a számuk, az eredményeikről pedig a pult-
jaik előtt vagy mellett sorakozó vásárlók száma tanúskodik. 

A Jakab és Komor téri új központi piac (Tejpiac) és a Tesla 
telepi vegyespiac öttletervének kidolgozásával és bemutatásá-
val a Szabadkai Piacok Közművesítési Közvállalat nyilvánva-
lóvá tette, hogy úgy kívánja alakítani fejlesztési terveit, hogy 
elfogadja és tiszteletben tartja korunk kihívásait. A két új piac 
ötletterve szem előtt tartja az árusoknak azon igényét, hogy 
korszerű, megfelelően felszerelt létesítményekben árusítsanak, 
amely továbbra is megőrzi a piac jellegzetességeit, illetve az 
árusok megváltozott elvárásait, a gazdag kínálatot,  minőségi, 
friss árut és kellemes hangulatú vásárlást, ami a piacok sajátsá-
gos jellemzője a kezdetektől.  

A bemutatott megoldások ennél is tovább lépnek, amikor 
az új piacokon a helyi termelőket és termékeket helyezik elő-
térbe. A tervek szerint a Jakab és Komor téri piac az értékesebb 
élelmiszerek, gasztronómiai specialitások, borok, pálinkák, 
kézműves termékek, emléktárgyak népszerűsítésének és érté-
kesítésének helyszíne lesz. Az előttünk álló évben újabb piacok 
ötlettervén dolgozunk, és olyan eszközforrásokat keresünk, 
amelyekből finanszírozni tudjuk az építkezést. Az új objektu-
mok kiépítéséhez szükséges anyagi forrásokat is felkutatjuk. 
Az új üzletviteli feltételekhez és a fogyasztók igényeihez alkal-
mazkodó modern kori piacok tervezése és építése egyformán 
fontos a Szabadkai Piacok KKV és a piaci árusok számára, mi-
vel a termelői piac sajátságos kereskedelmi intézmény, amely a 
történelem során annak hála maradt fenn, hogy mindig meg-
találta annak a módját, hogy alkalmazkodjon a vásárlók igé-
nyeihez. A folyamat elkezdődött, cask folytatnunk kell. 

Az év, amelyet zárunk

KORUNK KIHÍVÁSAI ÉS ALKALMAZKODÁS A VÁLTOZÁSOKHOZ 

Munkaidő a karácsonyi és újévi ünnepek idején

A PIACOK CSAK JANUÁR 
1-JÉN TARTANAK ZÁRVA

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
közleményben tájékoztatja  szabadkai polgárokat 
és a piaci bérlőket a piacok ünnepi nyitvatartásáról. 
Ennek értelmében a Szabadkai Piacok KKV által 
üzemeltetett összes piacon csak 2020. január 1-je 
lesz munkaszüneti nap összhangban a Piacok 
üzemeltetéséről szóló határozattal (Szabadka 
Város Hivatalos Lapja 27/2018. szám). A vállalat 
igazgatósága (Đuro Đaković utca. 23/1) számára 
munkaszüneti nap a katolikus és az ortodox 
karácsony napja (2019. december 25. és 2020. január 
7.), valamint 2020. január 1. és 2.
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A világ mogyorótermelésének körülbelül  70%-a Török-
országból származik, akit Európa legnagyobb termelőjeként 
Olaszország követ a maga 20% -ával. A szerbiai  üzletekben 
és piacokon forgalmazott mogyorónak mindössze 5% -a ha-
zai termés.

. A mogyoró (lat. Corylus avellana), a nyírfafélék család-
jának egyik nemzetsége. A fajok többsége bokor termetű, 
néhány faj azonban fává cseperedik, amelynek magassága 
nem haladja meg a 7 métert. A mogyoró latin neve a koris 
(sisak) görög szóból származik, mert makk termése, ame-
lyet kupacs burkol, úgy néz ki, mint a kalap a fejen. Magas 
tápértéke és gyógyhatása miatt a mogyorófogyasztás évek 
óta szinte az egész világon folyamatosan növekvő tendenciát 
mutat. Különösen az édességiparban keresett, a termés leg-
nagyobb része itt kerül fehasználásra. Például a híres olasz 
Ferrero cég, a Nutella és a Ferrero Rocher márkák gyártó-
ja és tulajdonosa, évente a világ mogyoró termelésének kb. 
25% -át vásárolja fel. A mogyoró termését a gyógyszeripar-
ban és a kozmetikai iparban is használják, és a növényt a 
tájépítészek gyakran díszfaként ültetik.

Termelés

Őshonos  Nyugat-Ázsiában, a  Balkán-félszigeten,  Ke-
let-Ázsiában, Észak-Amerikában. Ősidők óta termesztik Tö-
rökországban,  Olaszországban,  Spanyolországban,  Gö-
rögországban, később  Amerikában,  Észak-Afrikában, 
Franciaországban és Angliában, valamint Skandinávia déli 
és központi részén. A legtöbb mogyorót Olaszország és Tö-
rökország termeszti, és főleg az észak-európai országokba 
exportálja. Szerbiában, igaz kis mennyiségben, az ország 
szinte minden részén termesztik, főleg olyan övezetekben, 
ahol a tölgy terem.

Az Élelmezési Világszervezet (FAO) adatai szerint 2017-
ben a mogyoró teljes termelése a világon körülbelül egymil-
lió tonnára rúgott (héjastól). A világ mogyorótermelésének 
körülbelül  70% -a Törökországból származik, akit Európa 
legnagyobb termelőjeként Olaszország követ a maga 20% 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről-Piaci kínálat 
más szemszögből

MOGYORÓ

-ával. Azerbajdzsán, az USA, Kína és Grúzia szintén jelen-
tős termelők.

A szerbiai  üzletekben és piacokon forgalmazott mo-
gyorónak mindössze 5% -a hazai termés, bár a termesztési 
potenciál sokkal nagyobb. A fennmaradó 95% -ot behoza-
talból pótolják.

A mogyorónak  minden része gyógyhatású – a vessző 
kérge, a levelek, a virágbojt és maga a termés is. A mogyo-
róbél könnyen emészthető, és olyan kiváló tápértékű össze-
tevőkben bővelkedik mint az A-, E-, F-, K- és B-vitamin. A 
B1- és B6-vitaminok jó hatással vannak a test izomtömegé-
nek és energiájának növelésére, és pozitív hatással vannak a 
koncentrációra és az idegrendszerre is. A B6-vitamin külö-
nösen ajánlott várandósság esetén a szülés utáni depresszió 
elkerülése érdekében.

A mogyoró A-vitaminban is gazdag, amely jót tesz a haj-
nak és a bőrnek, erősíti a fogakat és szinte az összes belső 
szervet, fokozza a szervezet ellenálló képességét. Az E-vi-
tamin, amely szintén  bőségesen jelen van a mogyoróban, 
tisztítja az ereket, csökkenti a szívbetegségek kialakulásá-
nak kockázatát és segít megőrizni a bőr vitalitását, de kihat 
az anyagcserére is. Az omega-3 és omega-6 zsírsavaknak 
köszönve a mogyoró az egyik legértékesebb élelmiszerünk.

NAGY KERESLET ÉS STABIL ÁR
A mogyoró élettartama 70-100 év. A vetést követő 

3. vagy 4. évben  hozza meg első termését, és mintegy 
50-70 éven át terem. A teljes termés időszaka  a 7. vagy 
8. évben veszi kezdetét és 30-50 évig tart.

A teljes termés időszakában egy fa terméshozama 
8-12 kilogramm, aminek kb. a fele héj. A termesztés 
módjától, az ültetési sűrűségtől, az életkortól és egyéb 
tényezőktől, például az időjárástól függően a mogyoró 
hektáronként 2,2-3,6 tonna termést hoz.

A folyamatosan növekvő kereslet és az immár tíz 
éve stabil világpiaci ár (7,8 euró/kilogramm) követ-
keztében a mogyorótermesztés kimondottan költség-
hatékonynak tekinthető.


