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A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat felhívja azoknak 
a bérlőknek a figyelmét, akik regisztrált mezőgazdasági birtokkal 
rendelkeznek,  hogy a vállalathoz el kell juttatniuk a mezőgazdasági 
földterület aktív státuszáról szóló bizonylatot  a 2021-es évre. 

A Kereskedelemről szóló törvénnyel összhangban a Szabadkai 
Piacok KKV köteles biztosítani, hogy a piacokon kizárólag keres-
kedők árusítsanak. A mezőgazdasági birtokok esetében ez annyit 
jelent, hogy a mezőgazdaságra vonatkozó előírásoknak megfelelően 
bejegyzett mezőgazdasági termelők végezhetik az értékesítést. A gaz-
daságok aktív státuszáról a Pénzügyminisztérium és a Kincstár ad ki 
bizonylatot, és ennek értelmében a mezőgazdasági termelők kizáró-
lag saját termékeiket értékesíthetik.

A Szabadkai Piacok KKV idén is megszervezi a virágárusítást 
március 8., a nemzetközi nőnap alkalmából. Az árusítás a vállalat 
által üzemeltetett piacokon és az idényjellegű áruk értékesítésére ki-
jelölt helyeken történik.

A Szabadkai Piacok KKV a megszokott módon március 6-án, 
7-én és 8-án szervezi meg az árusítást a Tejpiac virágpiaci részén,  a 
Zöldike Piacon a Harcosok Sorakozója helyi közösségben, a Tesla-te-
lepi piacon és a Nagybani Piacon a Mirko Bogović utcában.

Az érdekeltek az alábbi személyektől kaphatnak részletes tájékoz-
tatást a kijelölt árusítóhelyek bérbe adásával kapcsolatban: 

Ljubomir Markovićtól, a díjbeszedési ügyfélszolgálat koordi-
nátorától  (a 065/5288269-es telefonszámon), illetve Petar Kuntić-
tól, a díjbeszedési ügyfélszolgálat kereskedelmi munkatársától (a 
065/5288052-es telefonszámon). 

Tájékoztatás a mezőgazdasági birtokok 
tulajdonosai részére

BIZONYLAT A BIRTOK STÁTUSZÁRÓL
A 2021-ES ÉVRE

Nemzetközi nőnap

VIRÁGÁRUSÍTÁS AZ ÜNNEP ALKALMÁBÓL

BOLDOG NŐNAPOT!BOLDOG NŐNAPOT!
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Kétségtelen, hogy a tavalyi év nagyon komoly hatással volt min-
denkire, aki bármilyen módon piaci tevékenységet folytat. A közelmúlt 
történelmében először fordult elő, hogy hazánk összes piaca közel 30 
napra teljesen bezárt, és a 2020-as év szinte másról sem szólt, mint 
arról, hogy be kellett tartanunk az  óvintézkedéseket, hogy megaka-
dályozzuk a járvány terjedését, valamint arról, hogy a vállalatoknak 
munkájuk során alkalmazkodniuk kellett a rendkívüli feltételekehez. 
A piacon történő adásvétel biztonságos volta a legtágabb értelemben 
véve prioritássá vált, míg a gazdaság háttérbe szorult. A teher a terme-
lőkre és a piaci árusokra, valamint a piacokat üzemeltető vállalatokra 
hárult. Mindenkinek meg kellett békélnie azzal a ténnyel, hogy vál-
toztatnia kell a megszokott üzletvitelen, hogy valamit fel kell áldoznia, 
ugyanakkor pedig valahogyan többet kell kínálnia vásárlóknak.

Mindez elengedhetetlen volt, mert csak így lehetett fennmaradni 
és tovább dolgozni.  Ebből a szemszögből nézve arra következtethe-
tünk, hogy a piacok, mint gazdag történelmük során már számta-
lanszor, ismét bizonyították, hogy megőrizték két nagyon fontos 
tulajdonságukat: az alkalmazkodóképességet és a vitalitást! Néhány 
kérdésre sajnos egyelőre nem tudni a választ: mindez mennyibe ke-
rült, még meddig tarthat, és mennyi energia maradt arra, ami ezután 
következik? 

Új kihívások
Bár még ma, csaknem egy évvel a világjárvány kezdete után, 

sem  tudjuk, hogy az élet mikor normalizálódik, itt az ideje ésszerűen 
számba venni a gyenge pontokat, és átgondolni, mik azok a tényezők, 
amelyekre a jövőben a piaci tevékenységet építeni lehet. Ez rövid és 
hosszú távon egyaránt fontos, mert az idő, amelyben élünk, naponta 
számos változást hoz, amelyekhez igazodnunk kell.

Reálisan nézve a piacokra biztosan új kihívások várnak. A szu-
permarketek, amelyek egyre erősebb konkurenciát jelentenek, na-
gyon sikeresen szervezik és népszerűsítik „piacaikat”, a tavalyi év 
az elektronikus értékesítés terjedéséről, illetve a házhoz szállításról 
marad emlékezetes. Amikor a rendkívüli állapot idején a piacok tel-
jesen bezártak, a mezőgazdasági termelők, illetve a piaci árusok is 
átálltak erre a szolgáltatásra.  A világjárvány felgyorsította egy új fajta 
szolgáltatás elterjedését, ami a technológia és a szállítás fejlődésének 
köszönhetően feltételezhető volt, arra azonban senki sem számított, 
hogy ez máról-holnapra fog megtörténni, és főleg nem ilyen gyorsan.

Az fent említettek ismeretében a jelenleg rendelkezésre álló sta-
tisztikai mutatók, amelyek a piaci  áruforgalom csökkenéséről tanús-
kodnak, nem is olyan rosszak. Tudniillik, a Köztársasági Statisztikai 
Hivatal adatai szerint a mezőgazdasági termékek piaci forgalmá-
nak értéke (folyó árakban kifejezve) a Szerb Köztársaságban 2020 
első kilenc hónapjában 8% -kal volt alacsonyabb az előző év azonos 
időszakához viszonyítva. Ebben az időszakban a szerbiai piacokon 
eladásra került áru értéke 27 milliárd 687 millió dinárt tett ki, ami 
hozzávetőleg 2,7 milliárd dinárral kevesebb, mint az előző év azonos 
időszakában.

Sajnos a gyakorlatban ez lényegesen rosszabb, elsősorban azért, 
mert a járvány jelentősen befolyásolta a piac összes szereplőjének 

fizetőképességét, és szinte teljesen leállította mind a piacigazgatósá-
gok, mind pedig a piacokon dolgozó árusok fejlesztési terveit és pro-
jektjeit. 

Hogyan tovább?
Régi esélyek
A piacok nem tudnak választ adni minden kihívására, amelyet az 

idő és a konkurencia generál, de küzdhetnek azért, hogy megőrizzék 
a pozíciójukat a piacon úgy, hogy fokozatosan és szisztematikusan 

SZERESD A PIACODAT!
A World Union of Wholesale Markets, a világ nagybani pi-

acainak szövetsége 2012-ben indított egyik fő projektje a Love 
Your Local Market, vagyis a „Szeresd a piacodat!” kampány. 
Alapötlete, hogy a piacokon egynapos rendezvényekkel, kü-
lönböző programokkal igyekeznek a vásárlók kedvében járni, 
bemutatni a hazai termelőket és árusokat, és a polgárokat arra 
ösztönözni, hogy helyi élelmiszereket vásároljanak. A „Szeresd 
a piacodat!” kampány elsődleges célja az, hogy a fiatalokat a pi-
acra vonzza, és ezáltal biztosítsa, hogy a termelői piacok hosz-
szú távon tudják állni a versenyt a szupermarketekkel.

A 2020-as esztendő elejéig, amikor a kampányt a CO-
VID-19 koronavírus-járvány miatt felfüggesztették, több mint 
4000 piaci tevékenységet folytató vállalat csatlakozott a moz-
galomhoz. Tizenkilenc, főleg európai országban rendszeresen 
megszervezik ezeket az eseményeket, és mindig sok látogatót 
vonzanak, mivel a termelőkhöz és az eladókhoz helyi művé-
szek is csatlakoznak, mind amatőrök, mind profik, de részt 
vesznek az akcióban  kézművesek és vendéglátók is.

2017 második felében csatlakozott ehhez a globális akci-
óhoz a belgrádi Gradske Pijace (Városi Piacok) Kommunális  
Közvállalat is, amely már évek óta rendkívüli sikerrel rendezi 
meg a „Belgrádi éjszakai piac” elnevezésű programot.

Az előttünk álló év

ÚJ KIHÍVÁSOK, RÉGI ESÉLYEK!
Egyre több fogyasztó kívánja támogatni a helyi termelőket, vagyis igyekszik kevesebbet vásárolni a szupermarketekben. A 

világjárvány és az összes vele járó korlátozás miatt mindinkább a lokális közösségek, vagyis a környezetében dolgozó termelők felé 
fordul, akiknek számára a termelői piac továbbra is a legközvetlenebb és legjövedelmezőbb hely termékeik értékesítésére.
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igyekeznek kiküszöbölik a hiányosságaikat, illetve hangsúlyozzák 
azt, amiben erősek. Legfontosabb előnyük kétségkívül abban rej-
lik, hogy lehetőséget nyújtanak arra, hogy a vásárlók közvetlenül a 
termelőtől szerezzék be a szükséges árut közvetítők nélkül, mindig 
minőséges, friss termékhez jussanak  (elsősorban a gyümölcsök és 
zöldségek estében) a megfelelő helyen.

Noha a termelői piacok társadalmi szerepe a világjárvány ide-
jén veszélybe került, mivel itt egyszerre van jelen nagy számú árus 
és vásárló, az emberek továbbra is igénylik ezt a közvetlen emberi 
kapcsolatot, és elsősorban a jellegzetes, kizárólag a piacokra jellemző 
beszélgetéseket az árusok és vásárlók között. A világjárvány egyrészt 
rámutatott a hiányosságokra, másrészt viszont számos új kérdést ve-
tett fel annak kapcsán, hogyan lehetne vonzóbbá, láthatóbbá  tenni 
a termelői piacok kínálatát, és úgy kialakítani, hogy megfeleljen a 
modern fogyasztói igényeknek. Ezen szempontok közül szinte egyik 
sem kimondottan új, valójában „régi esélyek”, amellyekkel a piacok 
fennállásuk kezdete óta foglalkoznak, mert ezek teszik őket a sza-
bad kereskedelem legspecifikusabb formájává. Csupán arról van szó, 
hogy nem fordítanak rájuk elegendő figyelmet.

A témával kapcsolatos világszintű kutatások azt bizonyítják, 
hogy egyre több fogyasztó kívánja támogatni a helyi termelőket, 
vagyis kevesebbet vásárolni a szupermarketekben. A világjárvány és 
az összes vele járó korlátozás miatt mindinkább a lokális közösségek, 
vagyis a környezütekben dolgozó termelők felé fordulunk, akik szá-
mára a termelői piac továbbra is a legközvetlenebb és legjövedelme-
zőbb hely termékeik értékesítésére.

Íme az esély, amely mindkét fél számára nagyszerű.
Ugyanezen vásárlók egyre jobban odafigyelnek a termékek ere-

detére. Számukra már nem a tetszetős csomagolás a legfontosabb, 
hanem nagy hansúlyt fektetnek arra, hogy egészséges, minőségi és 
friss ételeket vásároljanak. A termelői piacok ezt már most is bizto-
sítják, de ennél még sokkal többet tudnak kínálni! 

Végezetül, bár még számos hasonló példát említhetnénk, egyér-
telműen kijelenthetjük, hogy egyre többen gondolnak napi szinten az 
egészségükre és a megfelelő táplálkozásra. Nem érik be azzal, hogy 
csupán egy maroknyi táplálékkiegészítő tabletta formájában bizto-
sítsák szervezetük napi vitamin- és ásványianyag szükségletét. Ma-
napság sokan a táplálkozást tekintik a testi-lelki egészség alapjának, 
így igyekeznek ismerős, bevált, minőségi és friss élelmiszereket, egy-
szóval hazai termesztésű gyümölcsöt, zöldséget, tejet, tejtermékeket, 
friss húst stb. vásárolni.

Íme egy újabb lehetőség, amely kijelöli a piacok jövője felé vezető 
út egy szakaszát.

Szerbiai Piacok Egyesülete

A KUTATÁS MINT A TOVÁBBI 
TEVÉKENYSÉGEK ALAPJA

A január végén megtartott videókonferencián a Szerbiai 
Piacok Egyesületének igazgató bizottsága három hónapra szó-
ló  akciótervet fogadott el, és több olyan határozatot hozott, 
amelyek fontosak az egyesület operatív működésének szem-
pontjából.

A Szerb Gazdasági Kamarával együttműködésben  az egye-
sület folyó év februárja és márciusa folyamán kutatást folytat 
annak kapcsán, milyen hatással volt a koronavírus-járvány a 
szerbiai piacüzemeltető vállalatok tevékenységére. A kutatás 
célja, hogy adatokat gyűjtsenek arról, milyen módon kezelték 
a piacigazgatóságok  a válságot, illetve arról, milyen mérték-
ben befolyásolta a járvány a tevékenységüket. Az összegyűjtött 
adatok alapját olyan intézkedéseket hoznak, amelyeknek célja a 
piaci tevékenység megőrzése és további  fejlesztése. A Szerbiai 
Piacok Egyesületének idei első ülésén a Szabadkai Piacok KKV 
igazgatója, Dejan Ljubisavljević elnökölt , aki jelenleg az egye-
sület igazgató bizottságában az alelnöki posztot tölti be.

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny olvasóit, hogy  

Lorka Kopunović
született Vukmanov Šimokov (1933–2021)

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

Nyugodjék békében!
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A goji bogyóban található antioxidánsok, ásványi anyagok, vita-
minok, karotin, poliszacharidok és monoszacharidok komplex ösz-
szetétele olyan egyedi, hogy ebben a tekintetben nincs hozzá hasonló 
gyümölcs. Ennek köszönhetően sorolják a gojit a világ azon tíz leg-
fontosabb növénye közé, amelyek jótékony hatással vannak az ember 
egészségére, ezért szupernövényként is emlegetik őket.  

A goji (lat. Lycium barbarum)  fás szárú, vékony vesszőkből álló 
bokrot alkotó növény. A termése lédús, narancsvörös színű, hosz-
szúkás formájú, íze savanyú-édes. Kertben, ültetvényeken, sőt cse-
répben is termeszthető. A goji bogyó gyógyító hatása és tápértéke 
miatt „vörös gyémánt”, „szent növény”, „farkasbogyó” és „boldog 
bogyó” néven is ismert. Ez a szupergyümölcs tartalmazza a legtöbb 
antioxidánst, 100 grammonként 25 300 egységet, ami majdnem két-
szer annyi, mint amennyit a hasonló  tulajdonságairól ismert arónia 
(16 100), háromszor annyit mint az aszalt szilva és a szőlő (5700) és 
tízszer annyit, mint amennyit az áfonya  (2400) tartalmaz. Ezért a 
goji mint gyógyhatású élelmiszer az elmúlt évtizedekben meghódí-
totta az egész világot, különösen Európát és Amerikát.

 Eredete, története

A goji eredetileg a kínai Ningxia tartományból származik. A 
világ legnépesebb országának ezen részén lakók büszkék a Gojisze-
dő lány szoborra, aki a kezében egy frissen szedett goji bogyókkal 
teli kosarat tart, és a gojit nemzeti kincsüknek tekintik. A gyümölcs 
tiszteletére minden évben kéthetes fesztivált rendeznek. A kínai nép 
ősidők óta három növényt tart számon az “örök élet növényeként”: 
a ginzenget, a hangát és a goji bogyót. Kína több tartományában és 
Tibet területén ez a növény a természetben vadon nő. Ezt a vidéket 
általában „goji övezetnek” nevezik, és az itt élő emberek a gojit szent 

Amit nem tudtál a gyümölcsökröl - Piaci kínálat 
más szemszögből

GOJI BOGYÓ

növénynek tartják. Az ősi kínai orvoslásban a goji bogyót több mint 
5000 éve használják, és évszázadok óta számos hagyományos nemze-
ti étel összetevője. 

Termesztése

A goji 1-3 méter magasra nőhet, és legjobban a lúgos talaj felel 
meg neki. Jól tűri a magas és alacsony hőmérsékletet egyaránt. Meg-
felelő öntözéssel homokos talajon is termeszthető. Kártevők ritkán 
támadják meg, ezért rendkívül alkalmas arra, hogy organikus mó-
don termesszék. A harmadik évétől terem, és az ültetés után nem igé-
nyel nagyobb befektetést. A növekedés során a vesszők végeit le kell 
metszeni, hogy a növény ne nőjön magasra, hanem bokorrá fejlődjön. 
A cserje egy év alatt megháromszorozódhat. A hazánkban uralkodó 
éghajlat megfelel neki, amit megerősít a tény, hogy Szabadkán évek 
óta sikeresen termesztik. A goji bogyó betakarítása a legigényesebb 
munka, kézzel kell végezni, és a termelőknek sok idejét veszi igénybe. 
Az első goji termés július végén érik be, és előfordul, hogy egészen 
decemberig terem.

Az egészségre gyakorolt jótékony hatása

A goji bogyóban található antioxidánsok, ásványi anyagok, vi-
taminok, karotin, poliszacharidok és monoszacharidok komplex 
összetétele olyan egyedi, hogy ebben a tekintetben nincs hozzá ha-
sonló gyümölcs. Ennek köszönhetően sorolják a gojit a világ azon 
tíz legfontosabb növénye közé, amelyek jótékony hatással vannak az 
ember egészségére, ezért szupernövényként is emlegetik őket.  A goji 
bogyót leggyakrabban méregtelenítésre és a szövetek regenerálásá-
ra használják. Megakadályozza a vírusos és bakteriális fertőzéseket, 
védi a májat és a vesét, erőteljes afrodiziákum, és igen pozitív hatással 
van a ferfiak termékenységére. Javítja a memóriát, véd a rák külön-
böző formái ellen, javítja a keringést, ellazítja az ereket és jó hatással 
van a magas vérnyomásra. Pozitívan hat a prosztata betegségére is, 
befolyásolja a látásjavulást, csökkenti a koleszterinszintet és a vércu-
korszintet, rákellenes hatása van, és számos más betegség esetében is 
hatékony. A kínai orvoslásban az ízületi és hátfájdalmak enyhítésére 
is használják, és bőrszépítő hatása is ismert. 

Legyakrabban frissen fogyasztjuk, de fagyasztóban és hűtőszek-
rényben is tárolható. Napon és szárítóban szárítják, aszalják. A vörös 
bogyóból a napi adag 20-50 gramm, míg a fekete bogyót erőssége mi-
att sokkal kisebb mennyiségben kell fogyasztani, elegendő a napi 3-6 
gramm (10-15 szem).


