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Lezárult a kiállítók és árusok jelentkezése a Winterfestre 

84 KIÁLLÍTÓ KERESI JELENTKEZETT 

Az idei, sorrendben nyolcadik téli vásárra, amely 2018. 
december 5. és 2019. január 13. között kerül megrendezésre 
Szabadka központjában, 84 potenciális kiállító jelentkezett. 

A résztvevők kiválasztásával megbízott bizottság október 
végén hoz döntést arról, ki vehet részt termékeivel a téli vásáron. 
A kiállítók névsorát a Szabadkai Piacok KKV honlapján lehet 
majd megtekinteni a www.supijace.co.rs. linken. 

A Winterfest témája idén is a hagyományőrzés, a kézműipari 
termékek bemutatása, a régi szakmák, hazai és organikus ételek, 
valamint  a régió gasztronómiai termékeinek népszerűsítése. 
A Winterfesten jogi személyek, azaz vállalatok, vállalkozók , 
bejegyzett mezőgazdasági birtokok, valamint iparos és más 
olyan egyesületek tagjai árusíthatnak, akiknek tevékenysége 
összhangban áll a rendezvény témájával. 

Tejpiac 

VIRÁG A KÖZELGŐ EGYHÁZI ÜNNEPEKRE 

Közeledik mindenszentek és halottak napja, ezért a 
szervezett virágeladás miatt október 31-én, szerdán, va-
lamint november 1-jén és 2-án, csütörtökön és pénteken, 
a Tejpiac két órával később zár, azaz 17 óráig tart nyitva. 

Október 1-jétől a jövő év március 31-éig a Szabadkai 
Piacok Kommunális Közvállalat igazgatása alá tartozó 
piacok a téli nyitvatartás szerint dolgoznak, munkanapon 
és szombaton 6-15 óráig, vasárnap pedig 6-13 óráig. 
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A felgyorsult élettempó, a kötelezettségek megszapo-
rodása, valamint egy sor más változás, amely minden-
napjainkat jellemzi, nem kerülte el a piacokat sem. Így 
gondolják a gyümölcs- és zöldségárusok is, akik idén is 
nagy számban vettek részt a nagybani piacon megren-
dezett zöldségvásáron. Szinte kivétel nélkül azt mond-
ják, hogy mind kevesebb ember vásárol nagyobb meny-
nyiségű gyümölcsöt és zöldséget, elsősorban burgonyát, 
vöröshagymát, nagyrész azért, mert nem akarnak tar-
talékot felhalmozni és nincs is rá szükségük. Télirevalót 
is kevesebben tesznek el, habár az uborka,paprika és a 
káposzta iránt most is nagy a kereslet. A sárgarépát és 
a petrezselymet néhány évtizeddel ezelőtt még speciális 
vermekben tárolták, most viszont a vásárlók döntő része 
csupán egy hétre vásárol be belőlük.  Mindezek ellenére 
a jó minőségű, friss hazai termékek gazdag kínálata idén 
is sok éredklődőt vonzott a nagybani piacra, amit alá-
támaszt az a tény is, hogy idén október 13-án a vásáron 
mitegy száz termelő és árus vett részt. 

A vásárlók között voltak, akik már hagyománynak 
tekintik a bevásárlásnak ezt a formáját, egy részüket a 
kedvező árak vonzották a piacra, mások  pedig csupán 

a szép, napos időben szerettek volna egy sétát tenni és 
közben bevásárolni. 

A kelebiai Gilica István megzőgazdasági termelő el-
sőosztályú, saját termesztésű  fokhagymát kínált a vásár-
lóknak kedvező, kilónkénti 250-350 dináros áron. 

- Elégedett vagyok a forgalommal, állandó vásárló-
ink vannak itt. Rendszeresen járok a szabadkai nagybani 
piacra, hetente két-három alkalommal  – mondta Gili-

Gilica István

A tizenhetedik zöldségvásáron közel száz termelő és eladó vett részt 

HAGYOMÁNY ÉS MINŐSÉG 
A gazdag választék mellett a főleg a régióban megtermelt  minőséges, friss hazai zöldség és gyümölcs teszi továbbra is 
vonzóvá a zöldségvásárt mind a vásárlók, mind pedig a termelők és árusok számára. 
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piac is telítődött, ezért sokkal nehezebb eladni a termést 
– meséli Gulyás Vince. – Idén kétszer annyit fogunk 
dolgozni, és jó, ha a bevételünk eléri legalább a tavalyi 
szintet. 

Annak ellenére, hogy a vásáron a termelők és árusok 
beszéltek a nehézségekről is, amelyekkel szembesülnek, a 
vásárlás kimondottan jó hangulatban telt, mivel az em-
berek sokszor többek között azért is látogatják az ilyen 
eseményeket, hogy elbeszélgessenek egymással és meg-
osszák gondjaikat és örömüket. Pontosan ez az, ami  a pi-
acokat megkülönbözteti a kereskedelem egyéb formáitól. 

A tizenhetedik zöldség- és gyümölcsvásárt a Szabad-
kai Piacok Kommunális Közvállalat szervezte. 

A vasutastelepi piac felújítása 

MEGKEZDŐDTEK AZ ELŐKÉSZÍTŐ 
MUNKÁLATOK 

Folyamatban vannak a Vasutastelep Helyi Közösség 
területén levő piac felújításának előkészítő munkálatai.  A 
tervek szerint az év végéig az eddigi idénypiac tető alá ke-
rül, 8 zöldség-, gyümölcs- és vegyesáru pulttal, valamint 
2 hűtőpulttal gazdagodik.  Utóbbiak  a tejtermékek és friss 
baromfihús árusítását is biztonságossá teszik. 

A piacon ellenőrző mérleg is működik majd, és a Sza-
badkai Piacok KKV arra számít, hogy 2019 elején a vizesb-
lokk, valamint a termelők és árusok számára előirányzott 
parkoló kapcsán is sikerül  megoldást találni. 

- Az év végéig be kell fejeződnie a tetőszerkezet és a 
kerítés kiépítésének, valamint el kell helyezni az új pulto-
kat és hűtőpultokat is – mondja Ilinika Vukoja, a Szabad-
kai Piacok KKV igazgatója.  – Már folynak az előkészítő 
munkálatok a kivitelező műhelyeiben. 

A piac felújításának tervét a Vasutastelep Helyi Közös-
ség lakosainak kezdeményezésére dolgozták ki az illeté-
kesek, a beruházás becsült értéke pedig hozzávetőlegesen 
3,5 millió dinár, amelyet a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalat saját eszközeiből biztosított. 

ca István. – Mégis azt kell mondanom, hogy a tíz évvel 
ezelőtti zöldségvásárokhoz képest ez csak egy jobb piaci 
napnak számít. Látszik, hogy kevesebb itt az ember, nyil-
vánvaló, hogy sokan kimentek külföldre, és mennyiségre 
is kevesebbet vásárolnak. 

Azt mondja, hogy az általa termesztett fokhagyma 
idén jól termett, és az elért piaci árral is elégedett. Csak-
úgy mint a többi  termelőnek, neki is a munkaerővel van 
gondja főidényben.  

- A fokhagyma termesztése meglehetősen sok mun-
kával jár, és mind nehezebb olyan személyeket találni, 
akik hajlandók dolgozni – állapítja meg Gilica István. 

Az adai Szabó János, nyugdíjas termelő, szintén elé-
gedett a piaci árakkal. Ő elsősorban petrezselymet term-
eszt és rendszeresen árusít a szabadkai piacon. 

- A petrezselyem idén jól termett, az ára is jó. Heti há-
rom alkalommal jövök be Szabadkára, és annak ellenére, 
hogy nagyok a költségeim, elégedett vagyok a forgalom-
mal – mondja Szabó János. 

A zöldségtermelőkkel ellentétben, akik elérték a ki-
lónkénti 130-150 dináros árat, Gulyás Vince palicsi gyü-
mölcstermelő elégedetlen amiatt, hogy az alma kilog-
rammját csak 25-40 dinárért tudta árusítani. 

- Az utóbbi néhány évben nem járok gyakran piacra. 
Most ki kellett jönnöm, mert az almatermés idén gaz-
dag volt, az árak alacsonyak, és úgy tűnik, hogy az orosz 

Szabó János

Gulyás Vince
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A fahéj illata felnagyítja a kognitív észlelést és nagyban  
javítja az agy működését a figyelemmel, memóriával és a vi-
zuális észleléssel kapcsolatos területeken. 

A fahéjfa (latin neve Cinnamomum verum) örökzöld 
növény a babérfélék (Lauraceae) családjából, amely 10-15 
méter magasra is megnőhet. Sri Lanka (Ceylon) szigetéről 
származik. A közismert fűszer valójában a fa héjából, illetve 
a fahéjfa kérgéből készül. A fahéj az egyik legrégebben is-
mert, legintenzívebb aromájú fűszer,  A rómaiak elsősorban 
gyógyszerként alkalmazták, a lélek egyensúlyának vissza-
állítására. Ma a konyhaművészetben nyer széleskörű alkal-
mazást, de egyes kozmetikumok és illatszerek aktív termé-
szetes összetevőjeként is gyakran találkozunk vele. 

Eredete
A fahéjat már egyes, időszámításunk előtt mintegy kéte-

zer évvel keletkezett írások is említik, de a Bibliában is sze-
repel. Az első írásos emlék, amely említést tesz róla, Kínából 
származik, és arról szól, hogy Peng Zhu, aki  a hiedelem 
szerint 888 évet élt, rendszeresen fogyasztotta.  Történeté-
nek egyes szakaszaiban a fahéj  az aranynál is értékesebbnek 
számított. A nagy kereslet miatt a fahéj az egyik leggyakrab-
ban forgalmazott fűszer a Közel-Kelet és az Európa közötti 
kereskedelemben. 

Termelés 
A fahéjnak mintegy száz fajtája ismert, de leggyakrab-

ban a ceyloni és kínai fahéjat használjuk. A ceyloni “valódi 
fahéjként” is ismert, míg a kínait kassziának (cassia) is ne-
vezik. Bár mindkét fajta jellemzői hasonlóak, ízük kellemes, 
édeskés, a ceyloni fahéj aromája erőteljesebb. Hazánkban 
legyakrabban a kasszia kerül forgalomba, amelyben a csí-
pős íz és az intenzív illat dominál. A fahéjnak ezt a fajtáját 
úgy készítik, hogy a fahéjfa egyész ágát és alacsony növésű  
törzsét is levágják, így a fahéj rudacskák rostosabbak, tömö-
rebb felépítésűek.  A ceyloni fahéj, az igazi, világosabb színű, 

Amit nem tudtál a fűszerekről –

Piaci kínálat más szemszögből

A FAHÉJ

szokatlanul édes, lágy, aromája kellemes, illata kifejezett. A 
ceyloni fahéjat Sri Lankán, Indiában, Madagaszkáron, Bra-
zíliában és a Karib-szigeteken temresztik, míg a kasszia leg-
inkább Kínában, Vietnámban és Indonéziában terem. 

Egészségügyi hatása
Gyógyhatású összetevőinek köszönhetően a fahéjat már 

évtizedek óta a korszerű gyógyászat is alkalmazza. Az ame-
rikai Harward Egyetem szakértői állítják, hogy cukorbete-
geknél már napi fél kávéskanálnyi fahéj fogyasztása lénye-
gesen csökkenti a vércukor-szintet. Bizonyított, hogy a fahéj 
csökkenti a vérzsír és rossz koleszerin (LDL-koleszterin) 
szintjét, emellett pedig gombaölő hatással is bír, mert meg-
állítja a gombák szaporodását és elpusztítja őket. Szalicilát 
tartalmának hála láz- és gyulladáscsökkentő. Egyes kutatók 
szerint a  fahéj illata felnagyítja a kognitív észlelést és nagy-
ban javítja az agy működését a figyelemmel, memóriával és 
a vizuális észleléssel kapcsolatos területeken. 

A fahéj jelentős mennyiségű mangánt, vasat, kalciumot, 
rezet és cinket tartalmaz. Az említett ásványok az élelmisze-
rek jelentős részében nincsenek jelen. A vitaminok közül el-
sősorban C-, K-, B6- (piridoxin)  és B2-vitamint tartalmaz, 
ezért a szakemberek azt javasolják, hogy adjuk hozzá olyan 
élemiszerekhez, amelyeket naponta fogyasztunk: kávéhoz, 
gyümölcslevekhez, gabonához, stb. A fahéjból készült illóo-
laj illata meleg magával ragadó, fűszeres édes illat, összehú-
zó, fertőtlenítő, a bőr vérkeringését serkentő melegítő hatása 
miatt kedvelt a kínai orvoslásban. Meghűléskor használhat-
juk lázcsökkentőnek, melegítő hatása elsősorban akkor jut 
kifejezésre, ha teába csöpögtetve fogyasztjuk. 


