
XVII. évfolyam • 9. szám • 2017. szeptember 29. 
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 szabadkai piacokon árusító gyümölcs- és zöldségter-
melők és kereskedők, akik részt vettek a Szabadkai Pia-
cok Éjszakáján, abban reménykednek, hogy a rendezvény 
hagyományt teremt, és lehetőséget nyújt arra, hogy újra 
találkozzanak a szabadkai fogyasztókkal a város központjá-

ban. Elégedettek voltak a vásárlók is, akik számára kellemes 
meglepetést okozott  a bőséges gyümölcs- és zöldségkínálat 
az augusztus utolsó napján a Korzón kihelyezett tíz pulton. 

Bővebben a 2. és 3. oldalon

Előszőr tartották meg a Szabadkai Piacok Éjszakáját városunk központjában

ELÉGEDETT RÉSZTVEVŐK ÉS VÁSÁRLÓK

Szombaton, október 21-én a nagybani piacon

Tizenhatodik télirevaló vásár 

A Szabadkai Piacok Közvállalat tizenhatodik alka-
lommal rendezi meg a Mirko Bogović utcai nagybani 
piacon a télirevaló vásárt, amelyre idén október 21-én 
(szombat) kerül sor. A szervezők idén is arra számítanak, 
hogy sok termelő kínálja majd az idényjellegű zöldségeket 
és gyümölcsöt alacsonyabb áron, így a szabadkaiak  ked-
vező feltételek mellett tudják majd beszerezni a minőséges 
télirevalót. 

A Közlöny előző számában arról írtunk, hogy a vásár 
október 7-én lesz megtartva, ellenben a szervezők úgy 

döntöttek, hogy két héttel elhalasztják, hogy a vásárlók 
számára minél bővebb választékot biztosítsanak, mert sok 
termelőnél még folyamatban van a termés betakarítása.



2

A szabadkaiak figyelmét elsősorban az a pult keltette fel, amelyen  Pavel Hrcan gyümölcs- és zöldségfaragó  mester bemu-
tatta  a carving művészetét. 

A városnapi rendezvénysorozat keretében 

ELSŐ ÍZBEN KERÜLT MEGRENDEZÉSRE A SZABADKAI PIACOK ÉJSZAKÁJA

Augusztus utolsó napján a szabadkai Korzó érdekekes 
rendezvény helyszíne volt. A városnapi rendezvénysorozat 
keretében a szabadkai Tržnica Rt. és a Szabadkai Piacok 
Közvállalat első ízben szervezte meg a Szabadkai Piacok Éj-
szakája rendezvényt, amelyet Szabadka város önkormány-
zata, valamint a Szerbiai Piacok Egyesülete támogatott. A 
rendezvény célja a piacok tevékenységének bemutatása, va-
lamint a piacnak mint a termelők és a velük együttműködő 
viszonteladók  kínálatának értékesítését szolgáló csatorná-
nak a népszerűsítése volt. A rendezvényen tíz, a Szabadkai 
Piacok Közvállalat és a Tržnica Rt. igazgatása alatt levő pi-
acokon árusító őstermelő mutatkozott be saját termékeivel.  

 –  Öröm volt látni a gazdag 
gyümölcs-és zöldségkínálatot 
városunk sétálóutcáján – nyi-
latkozta Horváth Tímea, sza-
badka polgármester-helyettese 
a Szabadkai Piacok rendezvé-
nyen tett látogatásakor. – Vé-
leményem szerint ezzel az ese-
ménnyel, amely első ízben ke-
rült megrendezésre Szabadkán, 
gazdagabbá tettük a városnapi 
események sorát és bebizonyí-

tottuk, hogy a Korzó újra megtelhet emberekkel, ha tartal-
mas programokat kínálunk fel nekik.  

A Szabadkai Piacok Éjszakája renedezvény alapvető 
célja, hogy rámutasson, milyen értéket képvisel az élelem, 
elsősorban a gyümölcs és zöldség, amelyet a helyi gazdák 

termelnek, illetve arra, hogy milyen jelentős szerepük van a 
piacoknak abban, hogy nap mint nap friss, minőségi termé-
kek kerülhessenek a fogyasztók asztalára.  

 – Amellett, hogy piacainkon mindig hozzájuthatunk a 
friss és minőségi termékekekhez, ha a piacokon vásárolunk, 
hozzájárulunk a helyi gazdálkodás, az őstermelői tevékeny-
ség és a vidék fejlesztéséhez, valamint a falvak megőrzéséhez 
– emelte ki Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok Közvállalat 
igazgatónője. – Ugyanakkor ezt a törekvést fogalmazza meg 
a Szerbia Piacainak Egyesülete által meghozott program is, 
így  véleményem szerint a jövőben is számíthatunk hasonló 
rendezvényekre. 

A szabadkaiak figyelmét elsősorban az a pult keltette fel, 
amelynél a Szabadkai Piacok Éjszakájának vendége, Pavel 
Hrcan bemutatta a carving gyümölcs- és zöldségfaragás 
művészetét. 
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– Számomra a dinnyefaragás a legélvezetesebb, így most 
a dinnyeszezonban örülök, hogy ezen a gyümölcsön mutat-
hatom be a carving művésztetét  – mondta Pavel Hrcan, 
gyümölcs- és zöldságfaragó mester, a Szerbiai Carving Mes-
terek Szövetségének alelnöke. – Szinte az összes gyümölcs 
és zöldségfajta faragható, és az elkészült „alkotásokat” ételek 
dekorálására használjuk, ugyanakkor ehetők is. Kimondot-
tan örülök neki, hogy itt lehetek, és hogy először van alkal-
mam a gyümölcs- és zöldségfaragást bemutatni Szabadkán. 

A rendezvény résztvevői, a szabadkai piacokon rendszere-
sen árusító gyümölcs- és zöldségtermelők és árusok elmond-
ták, reménykednek abban, hogy ez a rendezvény hagyományt 
teremt. Kiemelték, hogy a vásárlókkal való találkozásnak ez a 
formája értékes tapasztalatot jelent számukra, emellet pedig 
egyedi alkalmat arra, hogy népszerűsítsék kínálatukat. 

– Örülök, hogy alkalmunk nyílt arra, hogy a szabadka-
iaknak a város központjában is bemutassuk családi vállal-
kozásunkat, saját termékeinket – mondja Mila Tadić, az 
alsótavankúti Tadić gazdaság tulajdonosa. – Sokan vásárol-
tak nálunk és kellemes meglepetés volt számukra, hogy itt 
árusítunk. A vásárlók szerint minden, amit kínáltunk, első-
rendű, szép áru. Természetesen mi magunk is törekedtünk 
arra, hogy  a termékeink tetszetősek legyenek. 

Az első ízben megrendezett Szabadkai Piacok Éjszaká-
ján a látogatóknak arra is alkalmuk nyílt, hogy egy képki-
állítás keretében betekintést nyerjenek abba, hogyan zajlott 
a kerskedelem a helyi piacokon a múltban, emellett pedig 
megkóstolhatták a Renaissance kávézó és étterem étel- és 
italkínálatát is.  

CARVING – A GYÜMÖLCS- ÉS 
ZÖLDSÉGFARAGÁS MŰVÉSZETE 

A carving művészete Ázsiából, pontosabban Kínából  szárma-
zik és kétezer éve jött létre. Miután Thaiföldön is meghonosodott, 
mintegy nyolcszáz évvel ezelőtt, a világnak azon a táján létrejött a 
róla szóló legismertebb elmélet is. 

A huszadik század közepén a gyümölcs- és zöldségfaragás 
művészete meghódította Európát is, ahol egyre népszerűbbé válik. 

Hazánkban csak nemrég kezdtek vele foglalkozni, 2014-ben 
pedig megalakult a Szerbiai Carving Mesterek Szövetsége, amely-
nek 30 tagja van, akik ezzel az ősi thaiföldi művészettel foglalkoz-
nak. 

A gyümölcs- és zöldségfaragás különféle technikákat alkal-
maz a mester rátermettségétől és személyes affinitásától függően, 
így vannak olyan művészek, akik csokoládé, jég illetve más szilárd 
állagú élelmiszerek faragásával foglalkoznak, amelyek lehetővé te-
szik a különféle minták és formák kialakítását.  A carving igen 
népszerű művészet, mivel az élelmiszerek faragása nagy türelmet 
és odaadást igényel. Az, hogy mennyi idő alatt jön létre egy-egy 
ilyen alkotás, elsősorban a technikától, a minta összetettségétől és 
fajtájától, valamint az egyes motívumok  kombinációjától függ. A 
versenyeken bemutatásra kerülő alkotások sokszor többnapi mun-
kát igényelnek.

A statisztikai hivatal nyilvántartásából 

MEGNŐTT A FORGALOM A PIACOKON
A Köztársasági Statisztikai Hivatal adatai ala-

pján Szerbiában az év első hat hónapjában a piaco-
kon értékesített mezőgazdasági termékek összértéke 
hozzávetőlegesen 17 milliárd dinár (jelenlegi árakban ki-
fejezve), ami 6,2 százalékkal több, mint a tavalyi év azo-
nos időszakában.  A szerbiai piacokon a legkelendőbbek 
a zöldségfélék (26,6%), a gyümölcs és szőlő (20,4%), 
majd a tej és tejtermékek (18%), míg a sort a baromfi és 
tojás zárja (16,8%). Az idei év első hat hónapjában a pia-
cokon lebonyolított forgalom aránya a mezőgazdasági, 
erdészeti és halászati termékek összértékesítésében 
22,1%-ot tesz ki, és enyhe növekedést mutat az előző 
évhez viszonyítva. 
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Amit nem tudtál a gyümölcsökről

- Piaci kínálat más szemszögből

PETREZSELYEM
A népi gyógyászatban jártasok lázas betegségek, vesebán-

talmak, húgyúti panaszok, diabétesz, szemgyulladás, rovar-
csípések, harapások és impotencia kezelésésre ajánlják. A 
petrezselymet már az ókori görögök és rómaiak is ismerték, 
fogyasztották. Úgy hitték, hogy ha petrezselymet rágcsálnak, 
tetemes mennyiségű bort ihatnak anélkül, hogy ittasak len-
nének. 

A gyakran fehérrépának is nevezett petrezselyem (Pet-
roselinum crispum) nemzetség a zellerfélék (Apiaceae, Um-
belliferae), családjába tartozó kétéves, kb. 60  cm magasra 
növő bokros gyógy- és fűszernövény. Két alaptípusa van: a 
levélpetrezselyem és a gyökérpetrezselyem. A petrezselyem-
nek alacsony a kalóriatartalma, de kimondottan gazdag ás-
ványi anyagokban és vitaminokban, ezért közkedvelt, érté-
kes élelmiszer és gyógynövény, amelynek gyökerét és levelét 
egyaránt fogyasztjuk.  

Frissen és szárított állapotban levesekhez, töltelékek, fő-
zelékek, főtt és pirított burgonya, tojásételek, saláták ízesíté-
sére, liba, kacsa, csirke sütésekor és ételek díszítésére hasz-
náljuk. A már majdnem elkészült, de inkább a kész ételhez 
adjuk, mert nem csak aromáját, de vitamintartalmát is elve-
szíti főzés közben.

Eredete
A petrezselyem a Közel-Keletről származik. Közismert 

tény, hogy az ókori görögök és rómaiak már ismerték, el-
lenben Britanniába csak a 16. században került. Elterjedését 
Európa szerte elsősorban a rómaiaknak köszönhetjük, míg 
Amerikába az első gyarmatosítók közvetítésével jutott és 
terjedt el. 

Termesztése 
A petrezselymet kereskedelmi értékesítésre és kony-

hakertekben termesztik. Nincs nagy napfényigénye, gyü-
mölcsfák alatt, szőlősorok között is megél, de érzékeny a 
talaj kiszáradására. A tápanyagdús, enyhén alkális, vízáte-
resztő talajt kedveli. Hidegtűrő növény, magját már korán 
tavasszal el lehet vetni. Tavasztól késő őszig ültethető. Ön-
tözzük gyakran. Télen takarjuk le fóliával, bár nem kimon-
dottan érzékeny a hidegre, a 0 fokot is elviseli. Jó szerkezetű, 
termékeny, 6-8 pH értékű talajban adja a  legmagasabb ho-
zamot.

Gyógyhatása
A sima levelű metélőpetrezselyem és a gyökérpetre-

zselyem leveléből készült gyógytea főleg a kiválasztórend-
szerre gyakorol jó hatást, segít a vese- és hólyagpanaszok 
megszüntetésében. A petrezselyemtea emésztést elősegítő, 
vízhajtó hatású. Segít a szövetekben felgyülemlett folyadék 

kihajtásában, valamint csontritkulás, ízületi gyulladás ke-
zelésében. Sokak szerint étvágygerjesztő hatású. A petre-
zselyem segíthet megelőzni a vesekő és a húgyúti fertőzések 
kialakulását, hozzájárul az emésztőrendszer, valamint a máj 
méregtelenítéséhez, ezáltal a teljes belső testtisztításban is 
fontos szerepet kaphat.

Ha rendszeresen eszünk petrezselymet – frissen vagy 
szárítva –, máris sokat tettünk szívünk és érrendszerünk 
egészségéért. Ez az apró, zöld növény ugyanis megszün-
tetheti a magas vérnyomást, védi az érfalakat és javítja a 
vérkeringést. Elsősorban antioxidánsainak és különösen bé-
ta-karotin-, valamint folsavtartalmának köszönhető, hogy 
védelmet nyújthat az érelmeszesedéssel szemben, csök-
kentheti a stroke és az infarktus kockázatát. Szabályozza a 
vércukorszintet, ezért diabéteszesek számára kifejezetten 
ajánlott.  A petrezselyem bővelkedik kalciumban és folsav-
ban, ezért a csontritkulás folyamatának lassítására és a tü-
netek enyhítésére sikerrel használható.


