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Jelentkezés a Winterfestre

NYOLCADIK TÉLI VÁSÁR
Október 1-jétől 15-éig jelentkezhetnek a Szabadkai 

Piacok Kommunális Közvállalat illetékeseinél  azok 
a termelők és árusok, akik termékeiket a téli vásáron 
szeretnék értékesíteni, amely a 2018. december 5. és 
2019. január 13. közötti időszakban kerül megrendezésre 
Szabadka központjában. A kiállítók névsorát november 
elején hozzák nyilvánosságra.

A vásárnak idén is a kézműves hagyományok meg-
őrzése, valamint a kézműipari termékekek, a hazai és 
organikus élemiszerek, és a régió gasztronómiai kíná-
latának népszerűsítése  lesz a központi témája. 

A Winterfesten csak jogi személyek, azaz vállala-
tok, vállalkozók, bejegyzett mezőgazdasági birtokok 
tulajdonosai, valamint iparosszövetségek és más olyan 
szövetségek tagjai árusíthatnak, amelyek tevékenysége 
tükrözi a rendezvény témáját.  

Az idei, tizenhetedik zöldségvásár 2018. október 13-
án, szombaton  a délelőtti órákban kerül megrendezésre a 
nagybani piacon. A vásáron a hagyománynak megfelelően 
helyi és más vajdasági településekről érkező mezőgaz-
dasági termelők kínálják terményeiket, a vásárlók pedig 
kedvező áron juthatnak hozzá a hazai  idényzöldségekhez 
és gyümölcsökhöz.  

A tavalyi zöldségvásáron több mint nyolcvan gyümölcs- 
és zöldségtermelő és árus vett részt. A vásárt a Szabadkai 
Piacok Kommunális Közvállalat szervezi.  

Nagybani piac 

ZÖLDSÉGVÁSÁR 
OKTÓBER 13-ÁN
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A Szabadkai Piacok Éjszakája a városnapi ünnepségsoro-
zat részeként másodízben került megrendezésre a Korzó egy 
szakaszán augusztus 31-étől szeptember 1-jéig. Mintegy tíz 
termelő és árus kínálta az érdeklődőknek a gyümölcsöt, zöld-
ségféléket és más élelmiszereket, és újra a rendezvény vendé-
ge volt Pavel Hrćan carving mester.  Az esti órákban kezdődő 
szórakoztató műsorra, amelynek keretében a Szabadkai Tam-
burazenekar, a Ravnica Tamburazenekar és  a Marko&Prija-
telji  együttes lépett fel, több mint kétezren voltak kíváncsiak. 

- A rendezvény bizonyítja, hogy a piacok képesek saját-
ságos, romantikus módon visszatérni a város főterére, így 
méginkább hangsúlyozva jelentőségüket és a hagyományt, 
amelyet képviselnek. Remek alkalom volt ez arra, hogy az 
emberek a nézelődés és vásárlás mellett ismerkedjenek, kel-
lemes hangulatban beszélgessenek egymással. Az a szándé-
kunk, hogy a rendezvénnyel hagyományt teremtsünk, és re-
méljük, hogy a jövőben is érdekes színfoltja lesz városunknak 
a városnapi rendezvények sorában  – nyilatkozta a megnyi-
tón Srđan Samardžić, a városi tanács turizmussal, beruházá-
sokkal és nemzetközi együttműködéssel megbízott tagja. 

A megnyitót követően a szervezők köszönő oklevelet 
adományoztak azoknak a termelőknek, akik évek óta ellát-
ják a szabadkai piacokat friss gyümölccsel, zöldségfélékkel és 

más élelmiszerekkel. Az  okleveleket   Arsen Andrašić, Re-
mes Anna, Bonca Erika, Štetak Jácinta és  Sisa Attila (Trž-
nica Rt.), valamint Richter Lajos, Kunyi Krisztina, Csin-
csák Norbert és Berkes Róbert  (Szabadkai Piacok KKV) 
vehették át.

A legtöbb érdeklődő Richter Lajos áruválasztékára volt 
kíváncsi, aki már több mint 46 éve foglalkozik gyümölcs- és 
zöldségtemesztéssel, és majdnem mindennap árusít a sza-
badkai Tejpiacon. 

Srđan Samardžić, Richter Lajos és Josipa Vojnić Tunić

Kunyi Krisztina

Köszönő oklevelet vehettek át a Szabadkai Piacok Éjszakájának résztvevői 

A PIACOK SIKERESEK A SZABADKAI VÁSÁRLÓK ELLÁTÁSÁBAN 
A rendezvény bizonyítja, hogy a piacok képesek sajátságos, romantikus módon visszatérni a város főterére, így 

méginkább hangsúlyozva jelentőségüket és a hagyományt, amelyet képviselnek – nyilatkozta a megnyitón  Srđan 
Samardžić, a városi tanács turizmussal, beruházásokkal és nemzetközi együttműködéssel megbízott tagja. 
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A gyümölcs- és zöldségfaragás 
művészete 

A Szabadkai Piacok Éjszakája keretében augusz-
tus 31-én, pénteken a Tejpiacon is bemutatót tartott 
Pavel Hrćan carving mester. A piac központi részén 
elhelyezett pulton avatta be a vásárlókat és árusokat a 
gyümölcs- és zöldségfaragás rejtelmeibe. 

- Szeretek személyesen találkozni az emberekkel 
és a jelenlétükben dolgozni – meséli Pavel Hrćan. 
– A piac kitűnő hely egy ilyen bemutatóhoz, mert 
inspirálnak, és nagyon örülök annak, hogy bemu-
tatkozhattam a szabadkai közönségnek. Itt főleg 
görögdinnyét faragtam, mert ezzel a gyümölccsel 
könnyű dolgozni, de még egész sor olyan gyümölcs és 
zöldség van, amely alkalmas a megmunkálásra. A sza-
badkaiak kedves, közvetlen, beszédes emberek, akik 
nagy érdeklődést mutattak a carving iránt. Pavel Hr-
ćan a Szerbiai Carving Mesterek Szövetségének egyik 
alapító tagja és egyben első alelnöke.  Az egyesület, 
amely 2014-ben alakult, az egyetlen olyan hivata-
los szervezet Szerbiában, amelynek tagjai a carving 
ősi thai művészetét művelik. Emellett a zöldség- és 
gyümölcsfaragó mesterek vizsgáztatása és tanúsítása, 
valamint a carving oktatása is a hatáskörébe tartozik. 

- Az elismerés sokat jelent számomra, mert arra ösztö-
nöz, hogy folytassam a munkát, amely életben tart  – nyilat-
kozta  Richter Lajos, aki közel a nyolcvanhoz ma is rend-
szeresen szállít árut a Tejpiacra. – Amikor emberek között 
vagyok, gyorsabban telik az idő, és egyáltalán nem érzem, 
hogy dolgozom. Sohasem esett nehezemre a piacon dolgoz-
ni. Újabban fáj ugyan a lábam, de ennek ellenére továbbra is 
szeretem a munkát. 

A Szabadkai Piacok Éjszakája elnevezésű rendezvényt a 
Tržnica Rt. és a Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat 
szervezte. 

Csincsák Norbert

Berkes Róbert

A Szerbiai Piacok Egyesületének igazgató bizottsága 
2018. szeptember 21-én Belgrádban megtartotta idei 
harmadik ülését. Az összejövetel házigazdája a belg-
rádi Gradske pijace Kommunális Közvállalat volt. A 
résztvevők megvitatták az egyesületnek az  év hátralevő 
időszakára vonatkozó munkatervét, de szó esett a 
törvényhozásról és a nemzetközi együttműködésről is.  

Szerbiai Piacok Egyesülete 

ÜLÉSEZETT AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG 
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A feketebors már az ókorban is annyira értékes volt, hogy a 
pénzt ki lehetett váltani megfelelő mennyiségű borsszemmel. 
Ma is rendkívül felkapott, hiszen a só után a fekete bors a 
legtöbbet használt fűszer a világon. 

A feketebors (latin neve Piper nigrum) többéves 
növény, a zárvatermők törzséből, a borsfélék (Piperaceae) 
családjából. Levelei szív alakúak, termése bogyós. Ma az 
egész világon ismert és használt fűszer, bár a történelem 
során gyógyszerként is alkalmazták. A feketebors termé-
se az egyik legfontosabb, világszerte ismert és használt 
trópusi eredetű fűszer, amelyből éves szinten a legnagyobb 
mennyiség kerül forgalomba.  

Eredete 
A fekete bors Dél- és Délkelet-Ázsiából származik, 

illetve India trópusi vidékeiről, ahol már négyezer 
éve használják. Már az ókori egyiptomiak is ismerték, 
csakúgy mint az ókori görögök időszámításunk előtt a IV. 
században. Feltételezések szerint, mivel ritka és egzotikus 
fűszer, csak a leggazdagabb réteg számára volt elérhető. 
Miután a rómaiak elfoglalták Egyiptomot időszámításunk 
előtt 30-ban, Róma és az indiai Malabár-szigetek között 
fellendült a kereskedelem, és ennek köszönhetően számos 
keleti fűszer került át Európába, elsősorban Földközi-tenger 
melléki országokba. 

A középkorban a bors fűszerként egyre fontosabbá, és 
idővel olyan értékessé vált, hogy a pénzt is ki lehetett vele 
váltani, és voltak, akik az adót pénz helyett borsban fizették. 
Ebből az időből származik a holland peperduur (drága, 
mint a bors) kifejezés, amellyel kizárólag a luxuscikknek 
számító árut illették. Valószínűleg a borsos ár magyar 
kifejezés is így jött létre. Abban az időben a fekete borsot 
értéke miatt fekete aranynak is nevezték. 

Termelés
Az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezési Világszerve-

ztének adatai szerint 2013-ban a világ vezető borstermelője 
és -exportőre Vietnám volt, amely az éves termelés 34%-át 
biztosította. Őt követi a sorban Indonézia (19%), India (11%), 
és Brazília (9%). Az említett évben eladási célra hozzávetőleg 
473.000 tonna fűszerborsot termeltek, amely a globális 
fűszerpiacon az egyik legkelendőbb fűszer. A világon az 
össz fűszerforgalom 20%-át a bors eladása teszi ki. 

A borsnak több mint 2000 fajtája ismert. A legismertebb 
felosztás szerint létezik fekete, zöld és piros bors. A bors 
színe nem a  növény fajtájától függ, hanem attól, hogy 
a fejlődés melyik szakaszában szedik le. A fehér borsot 
úgy nyerik, hogy a teljesen érett bogyókról tengervízben 
áztatják le a külső maghúst, majd napon szárítják, végül 
enyhe dörzsöléssel megszabadítják a sötét burok marad-
ványaitól. A zöld és a piros bors szintén ugyanannak a 

Amit nem tudtál a gyümölcsökről -

Piaci kínálat más szemszögből

A BORS

cserjének a különböző érési fokozatban leszedett termése, 
amelynek színét páclébe áztatva különleges eljárással őr-
zik meg. A piros bors a teljesen érett termés. Illata a bors 
és  a citrom illatának elegyére emlékeztet. A feketebors a 
növény éretlenül leszedett bogyója, amelyet megszárítás 
után morzsolnak le az ágvégekről.  

Egészség
A bors, amellett hogy remekül ízesíti ételeinket, 

természetes antibiotikus hatású és megakadályozza az 
emésztőrendszerben lévő baktériumok szaporodását. 
Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 
májbetegségek kialakulásának kockázatát is. Ez a fűszer 
enyhíti a köhögést és a megfázást is. A fekete bors enyhíti a 
vérbőséget, antibakteriális hatása miatt pedig a légzőszervi 
megbetegedések is kezelhetők vele. Méregtelenítő hatása 
is ismert, segíti az izzadást, és vizelethajtó hatása van, 
elősegítve ez által a szervezet méregtelenítését. A borshéj 
gyorsítja az anyagcserét, serkenti a gyomorsav kiválasztást 
is, így segíti az emésztést, megelőzi a székrekedést és a 
puffadást, valamint a görcsöket.

Ajánlatos frissen őrölve fogyasztani, mert állásában 
elveszíti jellegzetes aromáját. Tároljuk légmentesen záródó 
edényben, sötét helyen. 


