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Szabadka város közgyűlése 

DEJAN LJUBISAVLJEVIĆ A 
SZABADKAI PIACOK KKV ÚJ 

IGAZGATÓJA 
Szabadka város közgyűlése a 2018. november 27-

én megtartott 19. ülésén határozatot hozott, amely-
nek értelmében Dejan Ljubisavljević okleveles 
gözgazdászt nevezte ki a Szabadkai Piacok Közmű-
vesítési Közvállalat igazgatójának posztjára. Dejan 
Ljubisavljevićot nyilvános pályázat alapján nevezték 
ki, megbízatása négy évre szól, és az említett határo-
zatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében 
való közzétételétől számított nyolcadik napon veszi 
kezdetét. 

A vállalat eddigi igazgatója, Ilinka Vukoja, miu-
tán átadta hivatalát, a végrehajtó igazgató funkcióját 
tölti be.

Vasutastelep

ELHELYEZTÉK A VÉDŐTETŐ OSZLOPTALPAIT 
A Vasutastelep Helyi Közösség területén levő piacon folynak 

a védőtető kialakításával kapcsolatos munkálatok. Befejeződött 
az oszloptalpak elhelyezése, és a napokban megkezdődik a 
tetőszerkezet felszerelése.  

Az év végéig a piac tető alá kerül, és kihelyezik a gyümölcs, 
zőldségek és vegyesáru árusítására alkalmas 8 pultot, a 2 hűtőpul-
tot a tejtermékek és baromfihús számára, és az ellenőrző mérleget.  

A beruházás becsült értéke 3,5 millió dinár, amit a Szabadkai 
Piacok KKV a saját bevételéből biztosít. 

December 5-én, szerdán 

MEGNYITJA KAPUIT A 
NYOLCADIK WINTERFEST

A nyolcadik karácsonyi és újévi vásár december 5-én 
nyitja meg kapuit. A már hagyománnyá vált rendezvényen, 
amelyet a Szabadkai Piacok Közvállalat szervez a helyi 
önkormányzat támogatásával, idén 90 árus és kiállító ter-
mékeiből válogathat a szabadkai közönség.
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A szabadkai közönségnek a régióban megrendezett 
téli vásárok kapcsán leggyakrabban a forralt bor, kürtős 
kalács és házikolbász jut eszébe. Természetesen a helyi vá-
sárló közönség arról is szívesen nyilatkozik, hogy a Sza-
badkán és Szegeden már évek óta, Újvidéken pedig nem 
rég óta megrendezésre kerülő téli vásáron gyakran vásárol  
karácsonyi és újévi ajándékokat, házias jellegű élelmisze-
reket, kézműves termékeket, szuveníreket és sok más áru-
cikket, valamint hogy ezeket a vásárokat azért kedvelik, 
mert egyedi ünnepi hangulatot varázsolnak a város utcái-
ra karácsonykor és újévkor. 

Pontosan ennek az elképzelésnek  a nyomán jött létre a 
nyolc évvel ezelőtt a Winterfest. Az első ilyen rendezvényt 
a Köztársaság tér egy részén tartották, ahol a kimondot-
tan erre a célra kihelyezett pultokon a megközelítőleg 
negyven kiállító karácsonyi és újévi égősorokat és dísze-
ket árusított.  Azóta városunkat a december végi-január 
eleji időszakban el sem tudjuk képzelni a kis faházikók és 
az ünnepi árucikkek gazdag kínálata nélkül, amelynek a 
forralt bor, a házias ételek és sütemények szintén elmarad-
hatatlan részét képezik. 

A kiállítók száma évről-évre növekedett,  idén pedig 
rekordszámot ért el, ami egyértelműen bizonyítja, hogy a 
Winterfest nyolc év után is terjeszkedőben van. Az ezévi 

téli vásáron mintegy 90 vállalat, vállalkozó, mezőgazda-
sági birtok és iparos egyesületi képviselteti magát. A vásár 
terület is kibővült,  a szervezők a Köztársaság tér sétáló 
utcájának egy részén, a Szentháromság szobor mellett  is 
felállítják a faházikókat.  

- A rendkívül nagy érdeklődés miatt megállapodtunk 
az önkormányzattal, hogy a vásár területét kibővítjük, és a 
Köztársaság tér sétáló részén is felállítjuk a pultokat – nyi-
latkozta lapunknak  Ilinka Vukoja, a Szabadkai Piacok 
Közvállalat igazgatója. – Idén mintegy 90 kiállítót várunk, 
akinek kiválasztásakor ügyeltünk arra, hogy az árukínálat 
sokrétű és gazdag legyen, illetve hogy összhangban álljon 
a vásár alapeszméjével, amelynek célja a hagyományőrzés, 
a kézműves termékek, régi szakmák, hazai és organikus 
élelmiszerek és a régió gasztronómiai kínálatának bemu-
tatása. Külön gondot fordítottunk a pultok külalakjára és 
elrendezésére, elsősorban azoknak az árusoknak az eseté-
ben, akiknek saját árusító egységük van. 

A nyolcadik Winterfest 2018. december 5-étől 2019. 
január 13-áig várja a látogatókat.  

A rendezvényt a hagyománynak megfelelően a Sza-
badkai Piacok Kömmunális Közvállalat szervezi a helyi 
önkormányzattal karöltve.

Nyolcadik téli vásár 

REKORDSZÁMÚ KIÁLLÍTÓ 
A kiállítók rendkívül nagy száma is egyértelműen bizonyítja, hogy a Winterfest nyolc év után is terjeszkedőben van. 
Idén a téli vásáron mintegy 90 vállalat, vállalkozó, mezőgazdasági birtok és iparos egyesületi képviselteti magát. 



Jelentkezés az újévi gyermekműsorra 

TÉLAPÓVÁRÓ ÜNNEPSÉG

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat idén 
is megrendezi a hagyományos Télapóváró ünnepséget 
a piaci bérlők gyermekei és unokái számára. Az ünnep-
ség első részében a Szabadkai Gyermekszínház művészei 
szórakoztatják a kicsinyeket, akik megtekinthetik a Ho-
gyan mentette meg a télapó az újévet? című előadást.  

Kérjük az érdekelteket, hogy töltsék ki a mellékelt jelent-
kezési ívet és legkésőbb 2018. december 7-éig juttassák el 
a vállalat igazgatóságához a helypénzt megfizettető mun-
katárs közvetítésével. A jelentkezéshez mellékelniük kell a 
csomag értéknek befizetését igazoló nyugtát, hogy a válla-
lat időben tudja biztosítani a megfelelő számú csomagot. 

A bérlők a megfelelő összeg befizetésekor kis műanyag 
lapocskát kapnak, amelyet a gyermekek majd az ünnep-
ségen  átadnak a Télapónak, hogy cserébe átvehessék a 
nekik járó ajándékcsomagot.  

Kérjük az érdekelt bérlőket, hogy tartsák magukat a 
jelentkezési határidőhöz, mert a csomagok ellenértékét 
az ünnepség helyszínén már nem lehet befizetni. 

Az ajándékcsomag ára 1.000,00 dinár. 
Az ünnepség 2018. december. 19-én (szerda) 18 óra-

kor kerül megrendezésre a szabadkai Népkör Magyar 
Művelődési Központ játszóházában. 
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Értesítés az eladók részére 

FENYŐFA ÁRUSÍTÁS
A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat érte-

síti az érdekelteket, hogy Szabadka Város Tanácsának 
határozata értelmében, összhangban az árusítóhelyek-
nek a város területén történő kijelöléséről és kihelyezé-
séről szóló 27-3/2014 i 299-23/17 számú határozattal , a 
fenyőárusítást a 2018. december 1. és 2019. január 10. 
közötti időszakban szervezi meg. Az árusítóhelyek bér-
leti díja az általuk elfoglalt terület nagyságától függően 
lesz megszabva. 

A fenyőárusítás helyéről és a többi ezzel kapcsolatos 
részletről az érdekeltek bővebb információt a Szabadkai Pi-
acok munkavezetőjétől, Fodor Roberttól, vagy  Kuntić Pe-
tar koordinátortól kaphatnak a (024) 555-013-as   vagy az 
547-417  telefonszámon munkanapokon 8 és 14 óra között.

A helyi önkormányzat kijelölte azokat a helyeket, me-
lyeken engedélyezett az idényjellegű áru, többek között 
a fenyő árusítása is, így ezeken kívül tilos az árusítás. A 
Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat  a fenyőfák 
árusítását az engedélyezett és kijelölt helyeken, a piaco-
kon, valamint  a közeli és közterületeken  a helyi önkor-
mányzat közreműködésével és annak határozata alapján 
szervezi meg. Szabadka város illetékes szervei naponta 
ellenőrzik majd a fenyőárusítást. 

A Szabadkai Piacok KKV arra kéri az árusokat, hogy 
a környezetvédelemhez hozzájárulva minél több töves fe-
nyőfát kínáljanak a vásárlóknak.  Tekintettel arra, hogy a 
helyi önkormányzat határozata tiltja a nagy súlyú teher-
gépkocsik és vontatós járművek közlekedését a városban, 
a Szabadkai Piacok KKV arra figyelmezteti az árusokat, 
hogy a fenyőket ne szállítsák az eladás helyére 10 tonná-
nal nagyobb teherbírású tehergépkocsikkal.  

A fenyőárusítás idén is szigorúan engedélyhez kö-
tött, tehát az árusoknak igazolniuk kell, hogy engedé-
lyük van árusítani, emellett pedig az áru eredetét is ta-
nusítaniuk kell.

JELENTKEZÉS A TÉLAPÓVÁRÓ ÜNNEPSÉGRE 
Családi név, utónév: _________________________
Lakcím: _________________________________
Telefonszám:  _____________________________
Az igényelt csomagok száma: _______ (darab)

Hely és keltezés: _____________              _____________
     saját kezű aláírás
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Amit nem tudtál a fűszerekről –

Piaci kínálat más szemszögből

MANDULA
A kutatások kimutatták, hogy az étkezés mellett fo-

gyasztott mandula lassítja a vércukorszint emelkedé-
sét,emiatt jó választásnak számít a táplálkozásban, mert 
segít a cukorbetegség megelőzésében, és naponta egy ma-
réknyi mandula segít a koleszterin csökkentésében, védi a 
szívet és a gyűjtőereket, és serkenti az agyi aktivitást.

A mandula (latin neve Prunus amygdalus) csonthéjas 
növény, illetve az azt termő mandulafa a mandulafélék 
(Amygdalaceae) alcsaládjából, amelynek viragai fehé-
res-rózsaszínes árnyalatúak. A mandulafa magassága eléri 
a 4-9 métert. Származási helye a Közel-Kelet, ahol már az 
őskorban ismerték  (időszámításunk előtt 3000-2000 év-
vel). Innen terjedt el a Földközi-tenger teljes térségében. A 
mandulának két alapvető alfaja létezik, az édes- és a ke-
serűmandula . Utóbbit az alternatív gyógyászatban hasz-
nálják, az édes mandulát pedig a konyhaművészetben, 
illetve az élelmiszer-, gyógyszer-, cukrász- és kozmetikai 
iparban.

Eredete és termelése
A mandula az egyik legrégebb óta termesztett/termelt 

növényi kultúránk, ami az ókori görögök érdeme, akik 
már az i.e. VI. századtól gyarmatosították a Földközi-ten-
ger térségének országait, ahol ennek köszönve elterjedt   
ennek a gyümölcsnek a termesztése. Ma a mandulát leg-
főképp Olaszországban,  Spanyolországban, Görögország-
ban, Marokkóban és Kaliforniában (USA) termesztik.

Becslések szerint ezt a nagyra becsült, kalóriadús, táp-
láló gyümölcsöt világszerte körülbelül 1.100.000 hektáron 
termesztik, aminek fele a Földközi- tenger térségében levő 
országokban van.

Érdekességek
A mandulának már az ókori görögök is jelentős vágy-

fokozó hatást tulajdonítottak.  A görög párokat mandu-
lával áldották meg a termékeny kapcsolat biztosítása ér-
dekében, egy korabeli hiedelem szerint pedig  a lányok 
megálmodták jövendőbeli férjüket, ha mandulát helyeztek 
a párnájuk alá. Marokkóban a mandulát arra használják, 
hogy a fiatalok boldogságukat átadják a jövő generációi-
nak.

Bár a mandula számos torta és sütemény összetevője, 
kétségtelenül a marcipán a legismertebb édesség, amely 
elképzelhetetlen nélküle. Ma a leghíresebb marcipán a 
németországi Lübeck városból származik, de a Budapest 
közvetlen közelében levő Szentendrén marcipánmúzeum 
is működik. 

Egészség
A legtöbb ember nem visz be szervezetébe elegendő 

E-vitamint, amely véd a gyulladásoktól  és meggátolja a 
sejtkárosodást. Egy adag mandula  (kb. 30 gramm) fedezi 
a szervezet napi szükségleteit ebből a vitaminból, ami po-
zitívan hat a szívre. Emellett a mandula biotint tartalmaz, 
ez a vitamin pedig  jótékonyan hat a bőrre.  A mandulaolaj 
táplálja a bőrt, simává és ragyogóva  teszi. Az olívaolajhoz 
hasonlóan rendkívül gazdag egyszeresen telítetlen zsírok-
ban. Számos kutatás bizonyítja, hogy ezeknek a zsíroknak 
a fogyasztása csökkenti a szívbetegség kockázatát, vala-
mint  "rossz" koleszterin-szintet, ugyanakkor hozzájárul a 
"jó" koleszterin megfelelő szintjének kialakításához.

A mandula fontos magnézium-  és káliumforrás. Az 
említett két ásvány fontos szerepet játszik  a vérnyomás és 
a szívműködés szabályozásában. Negyed csészényi man-
dula 99 mg magnéziumot tartalmaz (ami a napi szükséglet 
negyede), valamint 257 mg káliumot. Ha ehhez hozzáad-
juk az E-vitamin tartalmát, amely kifejezett antioxidáns 
hatással bír, joggal állíthatjuk, hogy a mandula nagyon 
fontos élelmiszer a szív- és érrendszeri betegségek megelő-
zésében.

Kutatások bizonyítják , hogy  az étkezés közben elfo-
gyasztott mandula lassítja a vércukorszint emelkedését, 
így jó választásnak számít a táplálkozásban, mert segít a 
cukorbetegség megelőzésében.

A mandula rendkívül gazdag fehérjékben (azonos 
mértékegységnyi mandula közel kétszer annyi fehérjét 
tartalmaz, mint a tojás), ezért a vegetáriánusok és vegánok 
számára is ideális élelmiszer.


