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 December 5-én, kedden 18 órakor Szabadka központ-
jában ünnepélyes keretek között megnyitja kapuit a he-
tedik Winterfest, a 2017-18. évi karácsonyi és újévi vásár, 
amely 2017. december 5-étől 2018. január 13-ág várja az 
érdeklődőket. 

Ezen a hagyománnyá vált rendezvényen, amelyet a 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat szervez a he-
lyi önkormányzat támogatásával, idén több kiállító és árus 
vesz részt mint eddig bármikor. Több mint hetven vállalat, 
vállalkozó, bejegyzett gazdaság és iparos kínálja majd ter-
mékeit a vásárlóknak és az arra sétálóknak, akik kedvükre 
válogathatnak a házias élelmiszerek, valamint az ünnepet 
idéző kézműves termékek és emléktárgyak között.  

A hagyományos karácsonyi és újévi vásárnak köszön-
ve, amely a turisták érdeklődésére is számot tart, a kis 
sétány ismét megtelik a forralt bor, kürtős kalács és más 
ételkülönlegességek illatával, és a szabadkaiak, valamint a 
városunkba látogatók kedvenc találkahelye lesz az ünnepi 
időszakban. 

December 5-én, kedden  

MEGNYITJA KAPUIT A HETEDIK TÉLI VÁSÁR

Értesítés

A KERESKEDELMI NÉV KIFÜGGESZTÉSE
A Szabadkai Piacok KKV értesíti a piaci árusítóhe-

lyeket bérlő árusokat, hogy a Kereskedelmi törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye 2010/53. és 2013/10. szám) 42. 
cikkelye értelmében kötelesek az általuk bérelt pulton 
vagy üzlethelyiségen látható helyen kifüggeszteni a ke-
reskedelmi nevet (cégnevet), ami alatt tevékenységüket 
folytatják, illetve a gazdasági szubjektum nevét, vala-
mint a jogi személy törvényes képviselőjére és székhe-
lyére vonatkozó pontos adatokat.
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A tejpiac Szabadka legforgalmasabb és gyümölccsel, zöldség-
gel, tejtermékekkel, szárnyashússal, friss hallal, pékáruval és tojás-
sal legjobban ellátott piaca. A piaci bérlők és bolttulajdonosok fo-
lyamatosan gazdag választékot biztosítanak mindenből, így a piac 
joggal viseli a központi piac címet.  Épp ez okból kifolyólag a tej-
piac rászolgált egy alapos felújításra, hogy olyan külalakot kapjon, 
amely korszerű, látványos, és építészeti megoldások tekintetében 
összhangban áll az őt körülvevő épületek stílusával. A Szabadkai 
Piacok Közvállalat a megalakulásától a mai napig a tejpiac felújí-
tását tekinti egyik legfontosabb feladatának. Ugyanakkor ahhoz, 
hogy a projektet tető alá hozzák, komoly anyagi befektetésre van 
szükség, valamint a helyi önkormányzat határozatainak egész so-
rára, amelyek eredményeképpen a földterület, amelyen a piac jelen 
pillanatban fekszik,  tartós jelleggel piactérré lenne nyilvánítva. 

A tejpiac felújítására  vonatkozó ötletterv kidolgozása ezért 
továbbra is folyamatban van. A terv kidolgozásában részt vevő fe-
lek olyan megoldásra törekszenek, amely a piacot idegenforalmi 
szempontból is vonzóvá teszi, ugyanakkor harmonikusan illesz-
kedik a város egyik legszebb terén álló épületek építészeti stílu-
sához. 

Ennek a stratégiai szempontból fontos projektnek a megvaló-
sításához nyújtanak értékes segítséget  a városunk közeli és távo-
labbi múltjából fennmaradt ötlettervek. 

A 2009. évi tervjavaslat szerint a piacot más helyre kellene 
költöztetni 

A tejpiac már évtizedek óta, pontosabban attól a naptól kezd-
ve, hogy a jelenlegi helyén elkezdett üzemelni, számos vita tárgya 
volt. A város régebbi történetében elsősorban az volt a gond, hogy 

olyan helyen épült, amelynek eredetileg más volt a rendeltetése,  
ugyanis az egykori Zrínyi tér rendezett fasoraival és  sétányaival 
a XX. század elején a város egyik sétálóutcájának számított. Egye-
sek nehezen viselték a sétálóutca elvesztését, és sohasem nyugod-
tak bele a ténybe, hogy a helyén piac áll. 

Újabban, különösen az utóbbi húsz évben, ritkábban merül fel 
a hely kérdése, de annál gyakrabban beszélnek a piac kinézetéről, 
funkcionalitásáról, infrastrukturájáról, megközelíthetőségéről, 
stb. Ugyanakkor igaz, hogy az új központi városi piac kiépítése 
kapcsán készült csekély számú ötletterv egyike szintén foglalko-
zik a hely kérdésével.  A fedett piaccsarnok kiépítésére vonatkozó 
2009. évi ötletterv szerint a tejpiacot az Októberi Forradalom tere, 
a Tolsztoj utca és két újonnan létesítendő utca által körülzárt terü-
letre kellene áthelyezni. A piac jelenlegi helyén a terv szerint par-
kolót létesítenének, amelyet zöldterület venne körül.  Az említett 
projekt háromszintes piaccsarnok kiépítését irányozta elő. 

A Szabadkai Piacok Közvállalat a megalakulásától a mai napig a tejpiac felújítását tekinti egyik legfontosabb feladatának. A  vállalat 
elképzelése és célja, hogy Szabadka központi piacának új kinézete harmonikusan illeszkedjen az őt körülvevő épületek építészeti stílusához, 
ugyanakkor korszerű és funkcionális létesítmény legyen. – Az 1937-ből származó terv, amely egy, a városunk szerte működő alkalmi 
piacokat helyettesítő központi piac kialakítását tűzte ki célul, minden bizonnyal a legérdekesebb elképzelés  Szabadka történetében.  Ekkor 
a Szabadkai Kereskedők Egyesületének igazgatósága úgy határozott, hogy városunkban új, modern piaccsarnokot létesít.

A szabadkai központi városi piac építési tervének kevésbé ismert története 

A SÉTÁLÓUTCÁTÓL A PIACCSARNOKIG
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A Szabadkai Kereskedők Egyesületének igazgatósága által 
kidolgozott 1937. évi terv 

A szabadkai központi piac kiépítésének valószínűleg legér-
dekesebb terve 1937-ből származik. A Szabadkai Kereskedők 
Egyesületének igazgatósága akkor úgy határozott, hogy modern 
központi piacot létesít, ami lehetővé tenné a városszerte szétszórt 
alkalmi piacok felszámolását. Ennek a modern épületnek azon a 
helyen kellett volna megépülnie, ahol ma a tejpiac üzemel. Abban 
az évben lépett hatályba az új törvény a boltokról, ami hozzájárult 
ahhoz, hogy az illetékesek felgyorsítsák az ötlet megvalósításának 
előkészületeit. A gyors megoldásra azért is szükség volt, mert sok 
kiskereskedő és iparos a szabad ég alatt árusított,  kitéve az időjá-
rás kénye-kedvének. Az igazgatóság ezért úgy döntött, hogy nekik 
“égető szükségük van egy korszerű piacra”. 

A tervből  és az előszámlából, amelyet akkor a szakemberek el-
készítettek, kitűnik, hogy az igazgatóság egy 150 méter hosszú és 14 
méter széles telken szándékozott piaccsarnokot létesíteni, amelyet 
úgy szeretett volna kialakítani, hogy szükség esetén bármikor ki 
lehessen bővíteni. A csarnoknak a tervek szerint lett volna alagsori 
és földszinti része, vasbetonból és üvegből épült volna, ami akkori-
ban divatos építőanyagnak számított.  A csarnokba korszerű gépe-
ket és felszerelést, hűtőket, jégkészítő gépeket álmodtak a tervezők, 
és a csarnoknak saját vízvezeték és csatornahálózata lett volna. Az  
épületben körülbelül 450 pultot lehetett volna elhelyezni. 

Részvényekkel a piac felújításáért
“Minden nagyobb városban üzemel egy vagy több piac és pi-

accsarnok, ahol az árusok nagy számú pulton  folytatnak kis- és 
nagybani kereskedelmet, és nem csupán élelmiszereket árusítanak, 
hanem másféle árut is. Szabadkának, amely a lakosok számát te-
kintve a harmadik legnagyobb város Szerbiában, követnie kell ezt 
a példát, és a lakosság megelégedésére sürgősen hozzá kell látnia a 
piac felújításához, amire nagy lemondások nélkül is lenne lehető-
ség. Végül is egy új piaccsarnok által a mi fehér Szabadkánk is szebb 
lenne ” – vélte a Kereskedők Egyesületének igazgatósága 1937-ben.

A szükséges pénzeszközöket részvények kibocsátásával biz-
tosították volna.  Az volt az elképzelés, hogy részvénytársaságot 
alapítanak 3.500.000 dináros alaptőkével.  7000 darab 500 dinár 
névértékű részvényt terveztek kibocsátani. A részvényeket nyil-
vánosan szerették volna értékesíteni, és “az előzetes költségvetés 
szerint a csarnok fejlődése és jövedelmezősége teljes egészében 
biztosított lenne, ebből kifolyólag  bizonyos számú év elteltével a 
befektetett javak értékcsökkenése is kiszámítható” – állították a 
Kereskedők Egyesületének igazgatósági tagjai. 

Érdekességnek számít, hogy az igazgatóság akkoriban azt nyi-
latkozta, hogy “a munkálatok legfeljebb hat hónapig tartanának, 
így ha tavasszal látnának neki az építkezésnek, a csarnok már 
ugyanazon év őszén készen lenne.” Sajnos a tervet nem tudták 
megvalósítani, mert röviddel ezután kitört a II. világháború.  

Télapó váró műsor a gyermekek részére

TÉLAPÓVÁRÁS ÉS ELŐADÁS A 
GYERMEKEKNEK 

A Szabadkai Piacok Közvállalat idén is megszer-
vezi Télapó váró ünnepséget a piaci bérlők gyerme-

kei és unokái részére. Mielőtt a Télapó kiosztaná 
a csomagokat, a gyermekeket a Gyermekszínház 
társulata szórakoztatja Varázslat tündérekkel című 
műsorával. A közvállalat kéri az érdekelteket, hogy 
töltsék ki a jelentkezési ívet és azt legkésőbb 2017. de-
cember 8-áig juttassák el a vállalat igazgatóságához 
a díjbeszedők közvetítésével,  hogy a vállalat időben 
tudja biztosítani a csomagokat.  A jelentkezéshez 
mellékeljék a csomag ellenértékének befizetését iga-
zoló nyugtát, 

A gyermekek a Télapó váró ünnepségen vehetik 
át a csomagokat a műanyag lapocska ellenében, ame-
lyet a bérlők a csomag ellenértékének befizetésekor 
kapnak. 

A Szabadkai Piacok KKV arra kéri az érdekelte-
ket, hogy tartsák magukat a jelentkezési határidő-
höz, mert a csomagok árát a helyszínen nem lehet 
befizetni. 

Egy csomag ára 1.000,00 dinár. 
A Télapó váró ünnepséget 2017. december 18-án 

(hétfő) 18.00 órai kezdettel rendezik meg a Népkör 
MMK játszóházában. 

Szabadkai Piacok KKV
JELENTKEZÉS A TÉLAPÓVÁRÁSRA

Család- és utónév: _______________________________
Lakcím: ______________________________________
Telefonszám: __________________________________
Igényelt ajándékcsomagok száma: ______________ (darab)

Keltezés (hely, dátum): ____________________________

Saját kezű aláírás
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A narancsfa örökzöld, legfeljebb 12 méter magas növény, 
amely átlagban hozzávetőlegesen 100 évig hoz termést. Bár erede-
tileg déli gyümölcs, az almához hasonlóan hazánkban is megho-
nosodott, mivel már évszázadok óta ismert számos gyógyhatása.  

A narancs szubtrópusi örökzöld növény a rutafélék (Ru-
taceae) családjából, a Citrus nemzedékből. Mérete eléri a 12 
métert is, és átlagban 100 évig is terem. Egy fa éves termés-
hozama átlagban 500 gyümölcs, és 500 évig is elélhet.  Virá-
gai fehérek és illatosak, termése pedig zamatos és lédús, ge-
rezdes, héja sárgás vagy pirosas. A szőlő és a banán mellett 
a legmagasabb hozamot adó gyümölcs, amely novembertől 
májusig terem. A meleg éghajlatot kedveli, ezért leginkább 
a Földközi-tenger vidékén, Dél Afrikában és Kaliforniában 
(Egyesült Államok) termesztik. A narancsnak minden része 
hasznosítható, a héja, termése és virága egyaránt, ezért szé-
les körben használjuk az emberi étkezésben. 

Származása
A narancs Kínából és Indiából származik, de Nagy Sán-

dor hódító hadjáratai során már az ókori görögök is talál-
kozhattak korabeli fanyar változataival. Évszázadokkal ké-
sőbb jutott el Európába a portugál kereskedők jóvoltából, 
később pedig Észak- és Dél-Amerikát, Ausztráliát és Afrikát 
is meghódította. Egyes kultúrákban a narancsfa a házasság 
és a szerelem jelképe, de a gyümölcs a mitológiában is szere-
pel. A monda szerint Herkulesnek tizenkét feladatot kellett 
teljesítenie Erüsztheusz parancsára, amelyek egyike az volt,  
hogy „aranyalmákat” hozzon a Heszperiszek kertjéből arról 
a fáról, amelyet egy sárkány őriz. 

Termelés
A narancs a citrusfélék (narancs, citrom, limetta, man-

darin, grépfrút, stb.) közé tartozik. A citrusfélékből termesz-
tik a legnagyobb mennyiséget a világon, amiben megelőzi a 
banánt és a csemegeszőlőt. A citrusfélék közül leginkább a 
narancsot termesztik (az össz citrustermés 60%-át teszi ki). 
Világviszonylatban a vezető narancstermesztő ország Bra-
zília a maga 18 tonnás évi hozamával. A sorban Amerika 
követi 8,17 tonnával, a harmadik helyen pedig Kína áll 6,5 
millió tonnás évi terméssel. 

Egészségügyi hatása
A legfontosabb téli gyümölcs- és vitaminforrásaink 

a narancs és a citrusfélék, melyek természetes C-vitamin-
ja hatásosabb, mint a tablettákban adagolt azért, mert a 
citrusfélékben bioflavonoidokkal együtt fordul elő, és ezek 
jelenlétében tartósabban, fokozottabban hat. Ezek a mikro-
tápanyagok értékes antioxidánsok is egyben, melyek bizo-
nyos védelmet nyújtanak a degeneratív betegségek, így a rák 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről

- Piaci kínálat más szemszögből

A NARANCS

egyes fajtáival (a szájüreg, a torok, a hangszálak és az emész-
tőszervek daganatos megbetegedése), valamint a szívbeteg-
ségekkel szemben. Mérsékelten nagy mennyiségben növeli 
az immunrendszer által termelt ellenanyagok, az immung-
lobulinok és a vírusfertőzés leküzdésében fontos szerepet 
játszó interferon szintjét a vérben.

Mivel a C-vitamin hőre érzékeny, a narancsot ajánla-
tos nyers formában fogyasztani. 

A narancs antioxidánsai mérséklik a szabad gyökök ká-
ros hatásait, ezáltal segíthetnek a stressz okozta ártalmak 
kivédésében, óvják az idegsejteket, gondtalan időskort biz-
tosítanak és segítik megőrizni az elme frissességét. A hajat 
és a körömöket erőssé, fényessé varázsolja.

A narancs emellett tartalmaz B-vitamint, A-provita-
mint, E-vitamint, valamint ásványi anyagokat, amelyek kö-
zül a kálcium a leggyorsabban felszívódó, de gazdag kálium-
ban és foszforban is. Nagy mennyiségben tartalmaz mik-
roelemeket és szénhidrátokat, amelyek energiát biztosítanak 
a szervezet számára. 


