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Az újonnan megnyílt Vállalkozói Központnak köszönve 
december végén a Tejpiac vásárlóinak is ünnepi hangulat-
ban lehetett részük. A szervezők jóvoltából december 29-én 
organikus termékeket, hazai élelmiszereket, gyümölcsleve-
ket, borokat és söröket lehetett kóstolni, mindehhez pedig a 
Gordanov blues Ghetto dzsessz-együttes biztosított kellemes 
hangulatot játékával.  Ez a maga nemében páratlan központ 
a közelmúltban nyílt meg azzal a céllal, hogy a vásárlók egy 
helyen ismerkedhessenek meg az organikus termékeket 
előállító mezőgazdasági termelők és a hazai élelmiszereket 
gyártó termelők árukínálatával.  Az elmúlt év december 27. 
és 29. közötti időszakban a vásárlóknak és a Tejpiacra láto-
gatóknak lehetőségük nyílt arra, hogy számos hazai termé-
ket megkóstoljanak, és akciós áron meg is vásárolják őket. 

A Szabadka-Horgosi-homokvidékről származó bo-
rokból a Кonoba Кujundžić rendezett kóstolót, a Pivara 
„Patuljak“ promóciós áron kínálta a látogatóknak kézmű-
ves söreit, de az érdeklődők megkóstolhatták a futaki Ana 
Dolovac organikus, erjesztetlen, rostos gyümölcsleveit is. 

A Hétvégi kóstoló és termékbemutató elnevezéssel meg-
hirdetett ünnepi akció idején engedménnyel vásárolhattak 
a látogatók a csúrogi Zorica és Petar  Radišić mezőgazda-
sági birtokán előállított Farmer sajtokból, a Zombor közeli 
Küllődön működő Sirbor kecskesajtjaiból, valamint  a To-
polya melletti Njegoševóból érkezett Truzsinszki Szabolcs 
teljes kiőrlésű tönkölybúzából készült kovásztalan kenyeré-
ből. Számos szabadkai vásárló már tudja, hogy a Vállalko-
zói Központban állandó jelleggel kaphatók Csikós Árpád 
(Tóthfalu), Truzsinszki Szabolcs (Njegoševo), Dušanka 
Đukić (Nagybecskerek), Ana Dolovac (Futak) tanúsított, 
organikus termékei, valamint Кunyi Кrisztina (Szabadka) 
és Radoslav Sente (Pacsér) gyümölcs- és zöldségfeldogozók 
termékei is. 

A Szabadkai Vállalkozói Központot a Vajdasági Kreatív 
Ipari Klaszter hívta életre azzal a szándékkal, hogy támo-
gassa és bemutassa a hazai vállalkozókat, és ebben támogat-
ja a Szabadkai Piacok KKV, a Szerbiai Piacok Egyesülete és 
a Terra’s Egyesület.

Ünnepi akció a Tejpiacon megnyílt Vállakozói Központban 

TERMÉKBEMUTATÓK, KÓSTOLÓK ÉS – JAZZ! 
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A kilencedik Winterfest január 14-én zárult. A téli vá-
sárt ezúttal is elsősorban a szabadkaiak látogatták, akik 
örömmel töltötték szabad idejüket sétával, beszélgetéssel 
forralt bort kortyolgatva, finom falatok kóstolgatva a vá-
rosközpontban, miközben hazai élelmiszereket, kézműipa-
ri termékeket, karácsonyi és újévi ajásndékokat vásároltak 
szeretteiknek. Kétségtelen, hogy az elmúlt kilenc év során 
ez a rendezvény kihagyhatatlanná vált a közelgő ünnepek 
idején, ugyanakkor a szabadkai és palicsi szállodák prog-
ramkínálatát is gazdagítja, mivel az ide látogató hazai és 
külföldi turisták is szívesen megfordulnak itt. 

Amellet, hogy az árusok jelentős része évek óta állan-
dó résztvevője a vásárnak, és hagyományosan jó minőségű 
árut kínál, egyre többen vannak olyanok, aki más szerbiai 
városokból jönnek Szabadkára, gazdagítva ezáltal a kíná-
latot. Ezt bizonyítja, hogy a kilencedik Winterfesten több 
mint hetven kiállító vett részt, és ezúttal is voltak olyan áru-
sok, akik számára nem jutott hely. 

A régióban és hazánkban rendezett karácsonyi vásárok 
népszerűsége alátámasztja a tényt, hogy ezek a rendezvé-
nyek, közöttük természetesen a szabadkai is, fontos ide-
genforgalmi tényezők. Az Újvidéki Winterfest az  Európai 
Bizottsággal együttműködő European Best Destinations 
független utazási portál listáján az előkelő tizedik helyen 
szerepel. 

Két szomszédos országban, Horvátországban és Ma-
gyarországon, a karácsonyi vásárok fontos idegenforgalmi 
rendezvények, amelyekbe sok pénzt fektetnek a szervezők. 
A zágrábi vásár három ízben (2016-ban, 2017-ben és 2018-
ban) nyerte el az Európa legszebb úti célja hízelgő címet, 
2020-ban pedig a budapestit nyilvánították a legszebb eu-
rópai karácsonyi vásárnak.  Az elmúlt év végén szervezett 

szavazáson több mint 280.000-en adták le voksukat a www.
europeanbestdestinations.com portálon, ami egyértelműen 
a közönség kifejezett érdeklődését bizonyítja az ilyen ren-
dezvények iránt. 

A már hagyományosan gazdag gasztronómiai és forró 
ital – elsősorban forralt bor – kínálat mellett, az összes nagy 
európai karácsonyi vásár számos érdekes kísérő program-
mal várja az érdeklődőket. A budapesti Advent Bazilika 
szervezőinek hála többek között rögtönzött korcsolyapálya, 
egyedi 3D megvilágítás, tematikus napok, humanitárius ak-
ciók, gyermekeknek szánt kézműves foglalkozások várták a 
látogatókat, akik azáltal, hogy újrahasznosítható tányéro-

Karácsonyi vásárok 

A SZABADKAI WINTERFEST TURISZTIKAI VONZEREJE 
Horvátországban és Magyarországon a karácsonyi vásárok fontos idegenforgalmi rendezvények, amelyekbe sok pénzt 

fektetnek a szervezők. A zágrábi vásár három ízben (2016-ban, 2017-ben és 2018-ban) nyerte el az Európa legszebb úti célja 
hízelgő címet, 2020-ban pedig a budapestit nyilvánították a legszebb európai karácsonyi vásárnak.

A BUDAPESTI A LEGSZEBB
KARÁCSONYI VÁSÁR

Európa legszebb karácsonyi vásárának választotta 
meg az Advent Bazilikát a European Best Destinations 
független utazási portál. Olyan városokat utasított maga 
mögé, mint Bécs (Ausztria), Gdanszk (Lengyelország), 
Brüsszel (Belgium), Basel (Svájc) Montbéliard és Metz 
(Franciaország), Kolozsvár (Románia) Valkenburg (Hol-
landia), stb. 

Az elmúlt évben hazánkból elsőként az Újvidéki Win-
terfest is bekerült a 20 legszebb karácsonyi vásár közé. 
A korábbi években a szavazatok alapján a strasbourg-i 

(Franciaország) és a zágrábi (Horvátország) vásár bizo-
nyult a legszebbnek, mindkettő három alkalommal, míg 
Tallin (Észtország) és Budapest (Magyarország) egy-egy 
alkalommal győzött. 

Budapest

Szabadka
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kat, poharakat, evőeszközt és szemetes zsákokat használ-
tak, mindannyian részeseivé váltak egy nagy környzetvédő 
akciónak.. 

Az olyan városok példája, mint Budapest, Zágráb, Új-
vidék és még egy sor európai turisztika úti cél, arra enged 
következtetni, hogy úgy is lehet sikeres idegenforgalmi rek-
lámkampányt szervezni, ha befektetnek a karácsonyi vásá-
rokba. A European Best Destinations (Legjobb Európai Úti 
Célok) portál, amely megválasztja a legjobb karácsonyi vá-
sárt, ezáltal nagy mértékben hozzájárul a szervező város tu-
risztikai és vendéglátóipari kínálatának népszerűsítéséhez. 

A következő, tizedik Winterfest a jubileum jegyében 
zajlik majd, és ez alkalmat nyújt a szervezőknek, a Szabad-
kai Piacok Kommunális Közvállalatnak és Szabadka Város 
önkormányzatának arra, hogy egy sor olyan különleges 
tartalmat kínáljon a szabadkaiaknak és az ide látogató tu-
ristáknak, amelyek minőségi időtöltést nyújtanak. A Win-
terfest karácsonyi vásár növeli Szabadka és Palics turiszti-
kai vonzerejét, amit mindenképp figylembe kell venniük a 
szervezés során. 

A Szabadkai Piacok Kommunális Közvállalat tulajdo-
nában vagy igazgatása alatt levő üzlethelyiségek, pultok és 
egyéb objektumok bérbeadásának módjáról szóló határozat 
15. szakaszának 1. bekezdése alapján a Szabadkai Piacok 
Kommunális Közvállalat igazgatója 2020. január 3-án 

MEGHIRDETTE
A SZABAD ÜZLETHELYISÉGEK 

BÉRBEADÁSÁT 
A SZABADKAI TEJPIACON
Szabadka, Jakab és Komor tér sz. n.

A határozat értelmében a Tejpiacon az alábbi üzlethe-
lyiségeket lehet bérbe venni: 

-NZP-54-0002 számú üzlethelyiség, alapterülete 7,5 
m2, a kézműves termékeket árusító részen, 

-NZP-54-0008 számú üzlethelyiség, alapterülete 7,5 
m2, a kézműves termékeket árusító részen, 

- NZP-54-0022  számú üzlethelyiség, alapterülete 7,5 
m2, a kézműves termékeket árusító részen,

- NZP-54-0031  számú üzlethelyiség, alapterülete 7,5 
m2, a kézműves termékeket árusító részen,    

- NZP-54-0033   számú üzlethelyiség, alapterülete 7,5 
m2, a kézműves termékeket árusító részen,   

-NMP-54-0007 számú üzlethelyiség, alapterülete 6 
m2, a tejtermékeket árusító részen,  

-NMP-54-0009 számú üzlethelyiség, alapterülete 6 
m2, a tejtermékeket árusító részen,  

-NMP-54-0016 számú üzlethelyiség, alapterülete 6 
m2, a tejtermékeket árusító részen,  

-NMP-54-0601 számú üzlethelyiség, alapterülete 18 
m2, a tejtermékeket árusító részen,   

-NMP-54-0601-5 számú üzlethelyiség, alapterülete 
11 m2 , a tejtermékeket árusító részen,   

-PPP-52-0204 számú üzlethelyiség, alapterülete  9 
m2, a tejtermékeket árusító részen.

A bérleti díjat a vállalat hatályos árjegyzéke alapján ha-
tározzák meg.

A szóban forgó üzlethelyiségeket munkanapon 8 és 11 
óra között lehet megtekinteni a Szabadkai Piacok KKV ille-
tékesének kíséretében. 

Részletes tájékoztatást a következő személyektől kér-
hetnek az érdekeltek: 

Kiss Andortól, a díjbeszedési szolgálat koordinátorától 
és
Klara Benkótól, a vállalat pénzügyi munkatársától. 
Telefon: 024/555 -013

Szabadka, 2020.01.03. 
A Szabadkai Piacok KKV igazgatója

Dejan Ljubisavljević s.k

IN MEMORIAM
Mély megrendüléssel értesítjük a Közlöny olvasóit, hogy  

Dejan Kampel 
(1982 – 2020)

a Szabadkai Piacok KKV állandó bérlője
életének 38. évében elhunyt. 

Nyugodjék békében!

Újvidék
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Amit nem tudtál a fűszerekről-Piaci kínálat 
más szemszögből

FŰSZERKÖMÉNY (KÖMÉNYMAG)

A köménymag gazdag antioxidánsokban , és ez az aro-
más fűszer megakadályozza a bélgáz-képződést és a hány-
ingert, serkenti az emésztést és csökkenti a vér rossz kolesz-
terinszintjét.

A fűszerkömény (latin neve: Carum carvi) legértékesebb 
része minden kétséget kizáróan apró, aromás, kellemes, 
enyhén csípős ízű magja, amely leggyakrabban konyhai fű-
szerként nyer alkalmazást, főleg az olyan ún. “nehéz” ételek 
elkészítése során, mint például a bab, burgonya vagy káposz-
ta, de gyakran használják különféle péksütemények ízesíté-
sére is. A hagyományos népi gyógyászatban is jól ismert, 
mert évszázadok óta népszerű étvágygerjesztő, emésztést 
serkentő, puffadást gátló és görcsoldó hatása miatt.

Eredet és termelés

A fűszerkömény az egyik legrégebb óta ismert fűszer. 
Ázsia területéről eredeztethető, és az egy- vagy kétnyári 
(kétéves) növény magjai jelenleg ismert legkorábbi régészeti 
leletei a Kr. e. 3. évezredből származó sírok feltárása során 
kerültek elő. Az arab orvosok is ismerték és használták, in-
nen terjedt Európába. Sok országban termesztik, a legtöbbet 
Hollandiában, amely a világ legnagyobb fűszerkömény ex-
portőre, jelentős termelői közé tartozik Oroszország, Len-
gyelország és Németország. Szerbiában elsősorban Vajda-
ságban termesztik.

Termesztése

A fűszerkömény  különféle körülmények között term-
eszthető, sík és dombos vidéken egyaránt megterem. A tá-
gas, napos helyet kedveli, és szinte bármilyen talajon meg-
terem. Legjobb a hozama a mély termőrétegű, tápanyagban 

gazdag talajon. Jól tűri az alacsony hőmérsékletet, akár a 
mínusz 25 °C-t is, és ahhoz, hogy megfelelően fejlődjön, kö-
rülbelül 600 mm csapadékra van szüksége évente. A fűszer-
köményt  márciusban vetik, és a mag körülbelül három hét 
alatt csírázik ki.

Termése egyenetlenül érlelődik, ezért nehéz meghatá-
rozni a betakarítás kezdetét.  Általában június végén kaszál-
ják, amikor a termés kb. 50% -a szürkésbarna színűre vált. A 
betakarítást követően a termést vékony rétegben szétterítik 
és huzatos helyen szárítják. A szárított termést többrétegű 
papír zsákokba csomagolják, és fénytől védve tárolják.

Egészség

A köménymag gazdag fehérjékben, szénhidrátokban, 
telített és telítetlen zsírsavakban, A-, C-, E-vitaminban és 
folsavban. A fűszer száz grammja 375 kalóriát tartalmaz. A 
köménymag bővelkedik élelmi rostokban és ásványi anya-
gokban, például vasban, rézben, cinkben, káliumban, kalci-
umban, szelénben, foszforban és magnéziumban. Illóolajá-
ban kuminaldehid és pirazin található, amelyek sajátságos 
ízét és aromáját adják.  Gazdag antioxidánsokban, és isme-
retes, hogy ez az aromás fűszer megakadályozza a bélgáz-
képződést és a hányingert, étvágyjavító és emésztést köny-
nyítő egyszerre és csökkenti a vér rossz koleszterinszintjét. 

A köménymag illóolaja áldásos hatással van  az 
emésztőrendszerre, enyhülést hoz fejfájás és migrénes pana-
szok esetén, fájdalmas menstruációban, valamint serkenti 
az anyatej termelődését. Egyes orvosi kutatások szerint a 
köménymag illóolaja  jótékony hatással van a szívizomra. 
Vízhajtó hatásának köszönve enyhíti a vesekő-problémákat 
és magas vérnyomás ellen is hatékony. A köménymag illó-
olajának baktérium- és gombaölő hatása van, így enyhíti a 
vastagbél-gyulladás tüneteit, az emésztőrendszer  méregte-
lenítését is elősegíti, és köptető, és baktériumölő hatásának 
köszönve a torokfájást és köhögést is csillapítja. A fűszer-
köményt kozmetikumok összetevőjeként is alkalmazzák,  
főleg bőr- és  hajápoló szerekben, mert hatékonyan regene-
rálja a szöveteket és segíthet a zsíros bőr kezelésében és a 
pattanások eltüntetésében, elősegíti a zúzódások és sebek 
gyógyulását, enyhíti a viszketést, megszünteti a korpásodást 
és a fejbőrrel kapcsolatos egyéb problémákat.


