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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
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A nyolcadik alkalommal megrendezésre kerülő szabadkai 
karácsonyi vásárt  idén is az ünnepi hangulat,  az érdeklődők 
nagy száma és a vásárosok  számának növekedése jellemzi. jó 
látogatottság és több kiállító, mint az előző években. Az im-
már hagyománnyá vált rendezvény december 5-én nyitotta 
meg kapuit alkalmi ünnepség, karácsonyi dalok és forralt bor 

– A feldíszített város, a forralt bor és a kürtős kalács illata, a 
karácsonyi dalok, az ajándéktárgyakkal, régi kézműves termé-
kekkel, házias ételekkel, pálinkával és hagyományos gasztro-
nómiai különlegességekkel teli bódék segítenek ráhangolódni 
a küszöbönálló karácsonyi és újévi ünnepekre. A sokféle áru 
gazdag kínálata idén is minden polgár számára kellemes lég-
kört biztosít. Remélem, hogy a közelgő ünnepek a nevetés, zene 
és öröm jegyében zajlanak, és polgártársainknak és vendége-
inknek kellemes pillanatokat okoznak - mondta  a Winterfest 
megnyitóján Bunford Tivadar, a községi  közgyűlés elnöke.

Köszönetét fejezte ki a Szabadkai Piacok Kommunális 
Közvállalatnak a rendezvény szervezéséért, az elkötele-
zettségéért és a befektetett erőfeszítéseiért, hangsúlyozva, 
hogy a Winterfest Szabadka ünnepi hangulatának része 
lett.

A nyolcadik szabadkai karácsonyi vásáron mintegy 90 
vállalat, vállalkozó, mezőgazdasági birtok, kézműves és más 
egyesület képviselteti magát, a 70 faházikóból pedig idén a 

Köztársaság tér sétányának arra a részére is került, amelyen a 
Szentháromság-emlékmű áll.

A szervező nevében IlinkaVukoja, a Szabadkai Piacok 
KKV korábbi igazgatója mondott köszönetet mindenkinek, 
aki részt vett a rendezvény szervezésében és hozzájárult a kel-
lemes, mesebeli hangulat megteremtéséhez.  Meghívta a sza-
badkaiakat, hogy látogassanak el a Winterfestre  és élvezzék a 
gazdag kínálatot és az ünnepi hangulatot.

A nyolcadik Winterfest 2019. január 13-án zárul.
A hagyományos rendezvényt ezúttal is a Szabadkai Piacok 

KKV szervezte a helyi önkormányzat támogatásával.

December 15-én, szombaton Dejan Ljubisavljević, a 
“Szabadka Piacok” KKV új igazgatója a HAPPY televízió 
Dobro jutro Srbijo (Jó reggelt, Szerbia) elnevezésű reggeli 
műsorának vendége volt.

A beszélgetés célja a szabadkai karácsonyi vásár be-
mutatása volt, ezért a stúdióban az idei vásárosok egész 
sor terméke is látható volt, a kürtős kalácstól kezdve a 

természetes gyümölcsleveken, csípős paprikából készült 
slatkón át egészen az egyedi kézműves termékekig. - A 
“Winterfest” egy folyamatosan bővülő rendezvény. Idén 
a város legszűkebb központjában csaknem 90, többnyi-
re szabadkai és környékbeli, árus és kiállító mutatja be  
termékeit, de az, hogy vannak közöttük piroti, čačaki és 
belgrádi vásárosok is, arról tanuskodik, hogy az érdek-
lődés növekszik. Szabadka többnemzetiségű közösség, 
igy a Winterfest december 5-étől a jövő év január 13-áig 
tart nyitva azért, hogy az év ezen időszakában minden 
ünnepre kiterjedjen - nyilatkozta Dejan Ljubisavljević a 
Dobro jutro Srbijo műsorban.

Azt is elmondta, hogy ez a rendezvény nagy jelentő-
séggel bír Szabadka és Palics turisztikai kínálatának fej-
lesztése és népszerűsítése szempontjából, és hangsúlyoz-
ta, hogy mindkét úti cél iránt egyre több vendég érdeklő-
dik mind Szerbiából, mind pedig más országokból.

Megnyitotta kapuit a nyolcadik Winterfest

ÜNNEPI HANGULAT A TÉLI VÁSÁRON

A Winterfest promóciója a Dobro jutro Srbijo műsorban

A TV HAPPY A SZABADKAI TÉLI VÁSÁRRÓL

A nyolcadik szabadkai karácsonyi vásáron mintegy 90 vállalat, vállalkozó, mezőgazdasági birtok, kézműves és más 
egyesület képviselteti magát, a 70 faházikóból pedig idén a Köztársaság tér sétányának arra a részére is került, amelyen 
a Szentháromság-emlékmű áll.
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A karácsonyi vásárok Közép-Európában komoly 
hagyományokkal rendelkeznek, és számos európai vá-
ros turisztikai kínálatának fontos és vonzó részét ké-
pezik. Közöttük a legismertebb idén 33. alkalommal 
kerül megrendezésre  Bécsben a városháza épülete előt-
ti téren (Rathausplatz), Bécsi Karácsonyi Álom elneve-
zéssel. Bár Ausztria fővárosában az advent időszakban 
számos hasonló eseményt tartanak,  a központi vásár a 
Rathausplatzon  (Christkindlmarkt), amelyet a novem-
ber 16. és december 26. közötti időszakban tartanak 
meg, jelentős nemzetközi eseménnyé vált. Évente  több 
mint három millió látogatót vonz, akik közül mintegy 
félmillióan külföldről utaznak ide.  A kiállítók 150,  
szabvány szerint készült bódéban árusítják termékeiket 
hozzájárulva ahhoz, hogy Bécs ebben az időszakban 
Európa egyik legszebb városának számítson.

A Bécsi Karácsonyi Álom többek  között arról is-
mert, hogy a forralt bort minden évben a kimondot-
tan erre az alkalomra tervezett és készült bögrékben 
szolgálják fel, de nem feledkezhetünk meg a karácsonyi 
díszek bőséges választékáról és a gazdag gasztronómiai 
kínálatról sem. 

A szervezők külön figyelmet fordítanak a gyerme-
keknek szánt kísérő programokra. A kicsinyeket kre-
atív műhelyek várják, ahol szüleikkel együtt szakértők 
segítségével mintegy 50 ezer karácsonyi-újévi ajándé-

kot, üdvözlőlapot és karácsonyfadíszt készítenek, hogy 
megajándékozhassák velük szeretteiket.

A városi tanács épületében minden pénteken és szom-
baton a délutáni és esti órákban különböző kórusok kon-
certeznek, akiknek repertoárján klasszikus zeneművek, 
hagyományos karácsonyi és gospel dalok szerepelnek.

Európa legismertebb téli vásárát mintegy 3 millió ember látogatja

BÉCSI KARÁCSONYI ÁLOM 

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel tájékoztatjuk a Közlöny 

olvasóit, hogy 

Probojcsevity (szül. Nagy György) 
Jolán

(1952 – 2018)
a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője életének 

66. évében elhunyt. 
Nyugodjék békében!
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Szinte nem létezik olyan tája a világnak, ahol a ka-
rácsonyt el tudnánk képzelni a karácsonyi csillag néven 
is ismert mikulásvirág nélkül.  Ez a gyönyörű, látványos 
növény leggyakrabban piros színben pompázik, és ugyan-
olyan fontos ünnepi dekoráció, mint a feldíszített fenyők, 
mécsesek és  színes izzók.

A mikulásvirág (latin neve Euphorbia  pulcherrima 
vagy Poinsettia)  az Euphorbiaceae, vagy a kutyatej csa-
ládjába tartozik. Dél-Amerikából és Afrika egyes része-
iből származik, és a világszerte az egyik leggyakoribb és 
legszebb karácsonyi dekorációnak számít. 

Szinte nem létezik olyan tája a világnak, ahol a ka-
rácsonyt el tudnánk képzelni a karácsonyi csillag néven 
is ismert mikulásvirág nélkül.  Ez a gyönyörű, látvá-
nyos növény leggyakrabban piros színben pompázik, és 
ugyanolyan fontos ünnepi dekoráció, mint a feldíszített 
fenyők, mécsesek és  színes izzók.

A természetben magas nővésű cserjeként kell elkép-
zelnünk, amelynek magassága akár a 3 métert is eléri,  
míg a cserépben nevelt mikulásvirág csak 30-45 centimé-
ter magas és lényegesen sűrűbb. A nemzetség, amelybe a 
mikulásvirág tartozik, II. Juba, numídiai király kedvenc 
orvosáról,  Euphorbusról kapta a nevét, aki a hagyomány 
szerint elsőként használta a mikulásvirág mérgező levét 
gyógyszerként. Poinsettiának is nevezik Robert Poinsett 
után, aki elsőként hozta a növényt Észak-Amerikába.

A mikulásvirág élénk színekben pompázik, ami az 
ebben az időszakban virágzó, évelő növények között 
ritkaságnak számít. Amit mi virágnak nevezünk, azok 
valójában  a szinte észrevétlen virágokat körülvevő, akár 
25 centiméter nagyságot elérő, hosszúkás, piros, sárga, 
narancssárga, fehér és krémszínű fellevelek. A virágzat 
közepén helyezkedik el az apró, zöld vagy sárga valódi 
virág  amely a virágzáskor erőteljes színekben pompázó 
virágzati fellevelek között szinte észrevétlen marad. A 
természetben a fellevelek szerepe az, hogy különböző szí-
nükkel odavonzzák a rovarokat , amelyek amelyek majd 
beporozzák a növényt.

A mikulásvirág akkor virágzik, amikor a nappalok 
12 óránál rövidebbek. Ha a helyiség, amelyben a növény 
áll, 12 óránál hosszabb ideig kap fényt, a növény nem fog 
kivirágozni. Különleges bánásmódot és tartós gondo-
zást igényel, a növekedési szakaszban számára az ideális 

Amit nem tudtál a fűszerekről –

Piaci kínálat más szemszögből

A MIKULÁSVIRÁG 
(KARÁCSONYI 

CSILLAG)

hőmérséklet 12-25 fok,   virágzáskor pedig a 15-18 fokot 
kedveli. Magas páratartalmat igényel, emiatt a növény 
zöld részét naponta kell  permeteznünk ügyelve arra, 
hogy a fellevelek szárazak maradjanak. Ahhoz, hogy vi-
rágba boruljon, éjszakánként legaláss 12-14 órát sötétben 
kell maradnia, emiatt nevezik a rövid nappalok növényé-
nek is. A hőforrástól távol tartsuk, és kizárólag langyos 
vagy állot  vízzel locsoljuk. A virágzás után helyezzük át 
hűvösebb helyiségbe, amelyben a hőmérséklet 10 és 12 
fok között van.  A pihentetés időszakában  ne  öntözzük.  
Áprilisban ültessük át közvetlenül friss, tápanyagdús 
földbe.

Ennek a növénynek a gondozása során óvatosnak 
kell lennünk, mivel a mikulásvirág, a kutyatej csa-
ládjába tartozó többi növényhez hasonlóan, tejszerű, 
mérgező levet tartalmaz, amely irritálhatja a bőrt, és a 
szervezetbe jutva hasmenést okozhat.


