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December 5-étől a Winterfest  már hatodszorra vonzza 
az érdeklődőket Szabadka főterére.  Az elmúlt öt évben 
a Szabadkai Piacok KKV által a helyi önkormányzat 
támogatásával megrendezett  téli vásár már hagyománnyá 
vált és az ünnepi időszak sajátságos attrakciójává nőtte ki 
magát. 

A kiállítók és árusok idén is több mint hetven házikóban 
várják kézműves, gasztronómiai és iparművészeti termékekkel 
a szabadkaiakat és az ide látogató turistákat. A nézelődők 
illatos forralt bor és pálinka mellett melegedhetnek, de finom 
falatok is kaphatók majd a forgatagban. 

A közelgő ünnepek szellemében a Winterfest gazdgabbá 
teszi a karácsonyi és újévi programok kínálatát, ugyanakkor 
célja, hogy bemutassa és ápolja a kézműipari termékek  

készítésének hagyományát és magukat a kézműveseket, az 
organikus és házias ételek, borok és pálinkák széles választékát 
és a tájainkon megszokott gasztronómiai kínálatot.

A téli vásár a látogatók számára kétségkívül számos 
ajándék ötlettel  szolgál majd, a legkisebbek pedig kedvükre 
válogathatnak a régió cukrászai által hagyományos  receptek 
alapján készített  házias édességekből.

A rendezvény idején a város egy sor művelődési és 
szórakoztató programot is szervez, így a Winterfest az előző 
évekhez hasonlóan idén is a szabadkaiak és a városunkba 
látogatók kedvenc találkahelye lesz. 

A Szabadkai Téli Vásárt már hatodik éve a Szabadkai 
Piacok KKV szervezi a helyi önkormányzat támogatásával. 

December 5-én, hétfőn nyílik meg a hatodik Winterfest 

TÉLI VÁSÁR – ÜNNEPI KAVALKÁD 
SZABADKA FŐTERÉN
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A Szabadkai Piacok 
KKV igazgatása alatt levő 
piacokon naponta megkö-
zelítőleg egy tonna hulla-
dék halmozódik fel. Az évi 
mennyiségnek körülbelül 
80 százaléka, azaz 280 ton-
na biológiailag lebomló 
hulladék, a többi pedig ja-
varészt műanyag és karton, 
illetve különféle papír. Idén 
az Eko-standard vállalat 
megkezdte a piacokon ösz-
szegyült hulladék szétválo-
gatását és újrahasznosítá-
sát, a biológiailag lebomló 
növényi hulladékból pedig 
komposztot állít elő.

- A piacok takarítását 
követően szelektáljuk a osztályozzuk az összegyűjtött hulladékot, 
majd elszállítjuk további feldolgozásra  –  meséli Andrej Papeš Bogo-
savljev, az Eko-standard vállalat igazgatója. A vállalat már több mint 
két éve végzi azoknak a piacoknak a takarítását, amelyek a Szabadkai 
Piacok KKV igazgatósága alá tartoznak. – Megszereztük a biológi-
ailag lebomló növényi hulladék komposztálásához szükséges enge-
délyt. Ezt az újítást azért iktattuk be a vállalat tevékenységi körébe, 
mert tudatában vagyunk annak, hogy környezetünk mind nagyobb 
veszélyben van, a szabadkai szeméttelepen pedig mind kevesebb a 
szemét befogadására szánt hely. Ugyanakkor ezen a módon igyek-
szünk csökkenteni a költségeket és a lehető legésszerűbben gazdál-
kodni. 

Szerbia mindinkább arra törekszik, hogy bevezesse az elsődleges 
szelektív hulladékgyűjtést, hulladékkezelést és újrahasznosítását, de 
a kérdés fontosságának még mindig nem vagyunk eléggé tudatában. 
Amennyiben igazak az adatok, amelyek azt állítják, hogy minden 
ember naponta 2 kiló szemetet “termel”, akkor kiemelten mint fontos 
felelősségteljesen viszonyulnunk ehhez a kérdéshez, különösen mivel 
a hulladék bizonyos része csak többszáz év alatt bomlik le, vagy egy-
általán nem képes lebomlani.

Ezzel a megállapítással egyetért beszélgetőtársunk is, miközben  
kihangsúlyozza, mennyire örül annak, hogy az Eko-standard elkezd-
te ezt a munkát a piacokon,  és hogy Szabadkai Piacok KKV minden-
ben támogatja.

- Igaz, hogy a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának még min-
dig nem vagyunk eléggé tudatában. Sokat tehetünk még a piaci bér-
lőkkel és vásárlókkal való együttműködés terén is.  Ezért azt tervez-
zük, hogy különféle akciókat szervezünk a szelektív hulladékgyűjtés 
és újrahasznosítás népszerűsítése érdekében. Sokat jelent számunkra, 
hogy a Szabadkai Piacok KKV-ban kezdettől fogva olyan partnerre 
leltünk, aki bátorít és támogat minket abban, hogy folytassuk ezt a 
munkát  – mondja Andrej Papeš Bogosavljev. – Ellenben tudatában 
kell lennünk annak, hogy csak akkor érhetünk el komolyabb ered-
ményeket, amikor amellett, hogy mindannyian tudatára ébredünk a 
kérdés fontosságának, további ösztönzést is kapunk ahhoz, hogy  nap 
mint nap foglalkozzunk a szelektív hulladékgyűjtéssel. A szekundá-
ris hulladék piaca hazánkban lassú fejlődést mutat, de még nem sta-
bil, ezért nem számíthatunk biztosan arra, hogy el tudjuk adni a szét-
válogatott raktáron levő hulladékot. Bármennyire hasznos is cégünk 
tevékenysége, komoly munkát követel, így számunkra is fontos, hogy 
legalább a közvetlen költségeket fedezni tudjuk.  Ugyanez érvényes 
a lakosság szempontjából is: számukra is fontos, hogy ösztönözzük 
őket, amennyiben rendszeresen szelektív módon rakják le a hulladé-
kot és felkínálják azt az újrahasznosító központoknak.

Alkalmi beszélgetés Andrej Papeš Bogosavljevval, az Eko-standard vállalat igazgatójával

A PIACI HULLADÉK SZÉTVÁLOGATÁSA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

KOMPOSZT
A komposzt, amelyet brown trágya néven is szoktunk emleget-

ni,olyan humuszszerű szerves anyag, amely a levegő oxigénjével 
történő, aerob folyamat során jön létre szerves hulladék mellék-
termékeként. A mezőgazdaságban, különösen a kertészetekben 
régóta ismert és alkalmazott szerves trágyaként. A  komposztálás 
során keletkező humuszanyagok stabilak, higiénikusak, javítják a 
talaj szerkezetét, ezzel védik a talajt az eróziótól, javítják víz- és 
hőháztartását.  Szeméttelepeken is alkalmzzák talajtakaróként.

Megfelelően hosszú idő alatt az össz biológiailag felbomló 
anyag komposzttá alakul át. Ennek az eljárásnak az elsődleges 
célja az, hogy minél több biológiailag lebomló anyagot mentsünk 
meg attól, hogy a szeméttelepre kerüljön. Napjainkban mindin-
kább megfogalmazódik az aggodalom amiatt, hogy a szeméttelpek 
mind nagyobb területet foglalnak el, ezért fokozódik és mind szé-
lesebb körben  terjed a komposztálás iránti érdeklődés. 

Forrás: Wikipédia

Az Eko-standard vállalat a piacok területén felhalmozódott összes hulladékot szétválogatja és újrahasznosítja, a biológiailag lebomló 
növényi hulladékból pedig komposzot állít elő, aminek köszönhetően évente mintegy 280 tonnával kevesebb szemét kerül a szeméttelepre. 

Andrej Papeš Bogosavljev
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A Szabadkai Piacok KKV értesíti az érdekelt árusokat, 
hogy Szabadka város polgármesterének II-352-970/2016 szá-
mú határozata értelmében idén a fenyőfa árusítás december 
1-jén kezdődik és 2017. január 10-éig tart.   

Az árusítóhely  díja az igénybevett terület nagyságától 
függ. 

Az árusításra kijelölt helyekről és az árusítás feltételeiről az 
érdekeltek részletesebb tájékoztatást Fodor Róbert munkave-
zetőtől, illetve Janó Aleksandar koordinátortól kaphatnak  a 
(024) 555-013-as, illetve 547-417-es telefonszámon munkana-
pokon  8-tól do 14 óráig.

A helyi önkormányzat 2015-ben kijelölte azokat a helye-
ket, ahol engedélyezi az idényjellegű áru, közöttük a fenyők 
árusítását, így ezeken a helyeken kívül tilos fenyőt árusítani. 
A Szabadkai Piacok KKV a helyi önkormányzattal karöltve, 
a vonatkozó határozattal összhangban  a piacokon és a piacok 
közelében, illetve más közterületen az arra kijelölt helyeken 
szervezi meg a fenyőárusítást, amit az illetékes szervek napon-
ta ellenőriznek majd.

A Szabadkai Piacok KKV arra kéri a fenyőárusokat, 
hogy a környezetvédelem elveivel összhagban minél na-
gyobb számban kínáljanak a vásárlóknak töves fenyőt. 

Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat határozata 
értelmében a város területén tilos a közlekedés nehézgépjár-
művek és nyerges vontatók számára, a Szabadkai Piacok KKV 
figyelmezteti az árusokat, hogy az arusítóhelyekre 10 tonnánál 
nagyobb össztömegű járművel ne szállítsanak fenyőt.  

A fenyőárusítást idén is kizárólag azok az árusok végez-
hetik, akik rendelkeznek a megfelelő fenyőárusítási enge-
déllyel, illetve a fák származását igazoló lappal.

A Szabadkai Piacok KKV idén is megszervezi a Télapó várást 
és csomagosztást a bérlők gyermekeinek és unokáinak részére. 
Kérjük az érdekelteket, hogy a kitöltött JELENTKEZÉSI LAPOT  
2016. december  7-éig juttassák el a vállalat igazgatóságához a pi-
aci helypénz-beszedők közvetítésével. A jelentkezési laphoz mel-
lékelni kell az ajándékcsomag ellenértékének befizetéséről szóló 
elismervényt, hogy a szervezők időben biztosíthassák a szükséges 
mennyiségű ajándékokat

A bérlők a befizetéskor egy műanyag lapocskát kapnak, 
amelynek ellenében gyermekek a Télapóváró ünnepségen átvehe-
tik az ajándékcsomagokat.

Kérjük az érdekelteket, hogy tartsák magukat a fent megjelölt 
határidőhöz, mert a csomagok ellenértékét a szervezők a helyszí-
nen már nem tudják megfizettetni.

A csomagok ára 1.000,00 dinár. 
A Télapóváró ünnepséget és csomagosztást a szabadkai Nép-

kör Magyar Művelődési Központ játszóházában tartják meg 
2016. december 22-én, csütörtökön 16 órai kezdettel.

Értesítés az árusok részére

FENYŐFA ÁRUSÍTÁS
A Szabadkai Piacok KKV szervezésében

Télapó várás

Szabadkai Piacok KKV

JELENTKEZÉSI LAP 
A TÉLAPÓVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE

Családi név,  keresztnév: ________________________

Lakcím: ________________________________

Telefonszám: ______________________________

Igényelt ajándékcsomagok száma ____________ (darab).

Keltezés helye és ideje: _________________________

Saját kezű aláírás

___________
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Egészségügyi hatása

A táplálkozási tanácsadók szerint az uborkának nem tulajdo-
nítunk kellő fontosságot étrendünkben, mert az a téves felfogás 
uralkodik róla, hogy szinte kizárólag csak vizet tartalmaz, így 
nem szükséges fogyasztanunk. Valójában éppen az ellenkezője 
igaz, mert  pontosan az uborkában levő víz az, ami tisztítja és mé-
regteleníti szervezetünket.  

A zöldségfélék közül az uborkának a legkisebb a kalóriatar-
talma (100 g uborka mindössze 58 kalóriát tartalmaz), ami annak 
köszönhető, hogy alacsony a fehérje-  (0,6%), szénhidrát-  (3,2%), 
és zsírtartalma (0,1%), ugyanakkor  95,7%-a víz. 

Az uborka nagy mennyiségben tartalmaz C-vitamint,  A-, B1- 
és B2-vitamint, vasat, foszfort, kalciumot, mangánt, jódot, jelen-
tős mennyiségben káliumot és csekélyebb mennyiségben nátriu-
mot. E két utóbbi ásványi anyag kedvező arányának megőrzése 
érdekében elkészítéskor célszerű  kihagyni a só hozzáadását. A 
kálium és nátrium fent említett aránya miatt az uborka kiváló 
vízhajtó, így serkenti a veseműködést, enyhíti a vizelési zavarokat, 
a reumás panaszokat, ugyanakkor a szívműködésre is kedvezően 
hat.  Mivel felbontja a húgysavat, vese- és húgyúti kövesség esetén 
kimondottan javallott  a fogyasztása, mert magas víztartalmának 
köszönhetően a méreganyagok is gyorsabban távoznak a beteg 
szervezetéből.  Már régóta ismert, mint kitűnő emésztésjavító 
táplálék, a héjában lévő rostok serkentik a bélműködést. Egyes ku-
tatások szerint a keserű uborka páratlan természetes gyógymód 
lehet a cukorbetegségre. Csökkenti a vércukorszintet, mégpedig 
úgy, hogy nem több inzulin bevitelét biztosítja, hanem a szerve-
zet saját inzulinjának a felhasználását teszi hatékonyabbá. Emellet 
csökkenti a végtagok duzzanatát, és pH értékének hála kiemelten 
lúgosító hatású. Az uborka segít megőrizni bőrünk szépségét is, 
ezért a szépségiparban is kedvelt alapanyagnak számít. 

A táplálkozási szekértők véleméyne szerint az uborka méltány-
talanul háttérbe szorul étrendünkben, mert sokan úgy tudják, 
hogy szinte  kizárólag csak vizet tartalmaz. Valójában  az ellenke-
zője az igaz, mert éppen az uborkában levő víz az, ami tisztítja és 
méregteleníti szervezetünket.  

Az uborka vagy népiesen ugorka (Cucumis sativus) a tökvi-
rágúak (Cucurbitales) rendjébe, a tökfélék (Cucurbitaceae) csa-
ládjába tartozó egynyári, nagylevelű, indás növényfaj. Az indák 
hossza elérheti a 1,5-2 métert, ugyanakkor léteznek konyhakerti, 
illetve ipari termesztésre és betakarításra szánt fajtái is, amelyek 
lényegesen rövidebb szárral rendelkeznek. Számos nemesített 
változata létezik. Termését főként salátaként, dunsztolva téli sa-
vanyúságként, vagy nyersen fogyasztják. 

Eredete

Származásáról több elmélet létezik. Az egyik szerint a Hi-
malája déli lejtőiről származik, egy másik szerint Afrika trópusi 
területeiről, ahonnan Egyiptomon át terjedt el a Földközi-tenger 
térségében. Így vagy úgy, ősidők óta esszük. Indiában az uborkát 
már több mint 3.000 éve fogyasztják, Kinában pedig már időszá-
mításunk előtt 100 évvel  ismerték. Az amerikai indiánok szintén 
termesztettek uborkát a spanyol hódítók érkezése előtt, gyógyha-
tása pedig már az ókori Egyiptomban is közismert  volt:  a kőfejtő 
rabszolgák szomjoltó uborkát kaptak. 

Termesztése

Az uborka a trópusi származása miatt melegigényes növény,  
hőoptimum igénye 25± 7 °C. A magvak csírázásához a szabad-
földi konzervuborkának 16-18 °C-ra van szüksége, a kígyóubor-
kának 28-32 °C, ezért csak akkor vethető, amikor a talaj eléri a 
kellő hőmérsékletet, ami vidékeinken április végére, illetve má-
jus elejére tehető.  Kimondottan érzékeny a fagyra és a túl magas 
hőmérsékletre, ezért 12 fok alatt, illetve 32 fok felett növekedése 
leáll. Az uborka igen elterjedt zöldségféle, világszerte 2,2 millió 
hektáron termesztik. Uborkatermesztésben Kína a világelső, 
ugyanis ebben az országban található a 60%-a ennek az egészsé-
ges és hasznos zöldségfélét termő földeknek. Európában a lengye-
lek termesztik a legtöbb uborkát. 

Amit nem tudtál a zöldségfélékről –
Piaci kínálat más szemszögből

AZ UBORKA


