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Karácsonyi különszám

Közelgő ünnepek 
Az év végi ünnepek úgy a magán, mint az üzleti 

életben nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a 

szürke hétköznapok. A nagybani piacosok tevé-

kenységéhez fokozottabban kötődnek az ünne-

pek, hiszen a kereskedelem a karácsonyi, szil-

veszteri finisben súlyosabb terheket ró rájuk. 

Másrészt az egész évben éjszakai munkát 

végző munkatársaink számára a több napos 

pihenés, kikapcsolódás, feltöltődés nagyobb 

szükséglet, mint másoknak.  Erre az idei ünne-

pek közti munkarend több lehetőséget nyújt, 

mint a korábbi években. 

 

Ünnepi nyitva tartás 
Az ünnepek közötti nyitva tartás az alábbiak 

szerint módosul: 

 

A piac december 24-én zárva, ami a nagybani 

üzemelési rendjében azt jelenti, hogy 23-án 

este a piac nem nyit ki. December 24-én 

kizárólag a fenyővásár lesz nyitva, mégpedig 

05:00 órától, 12:00 óráig. 

 

December 25-én és 26-án (karácsony két 

napján) a piac zárva lesz. Nyitás: 27-én, 

vasárnap 20:00 órakor. 

 

December 31-én a 03:00 órai zárást 

követően a nagybani piac legközelebb január 

3-án, 20:00 órakor nyit ki.  

 

Fenyő a nagybaniról 
Több ezer kivágott fa népesíti be fenyő-

piacunkat. Szinte valamennyi ismert és kevésbé 

ismert fenyőféle fellelhető a nagybani 

kínálatában. Az árusok minden egyes fát 

védőhálóval szállítanak a piacra. Nagytételű 

beszerzőknek egy-egy példányt 

mutatóba kibontanak, de az egy darabos vevők 

is kiválaszthatják a kedvükre valót. 

 

A fenyősök minden egyes fával különös gond-

viseléssel bánnak, hiszen több éves gondozás-

sal, törődéssel, munkával nevelgetik csemetéből 

karácsonyfává. Az ültetvényes termelők mesél-

tek a termesztés fáradtságos munkájáról, a 

fenyőnevelés különböző fázisairól. 

  

A szaporítás magról történik, amit a tobozokból 

nyernek. De ne higgyük, hogy az erdőből, 

esetleg a kertekből, vagy az ültetvényekről 

származó tobozok magvai megfelelőek a 

szaporításhoz. A jó minőségű alanyokhoz a 

legszakszerűbben gyűjtött és kezelt magra van 

szükség, amit a forgalmazók húsz-negyven 

méteres ősfenyők terméseiből pergetnek ki. A 

tobozmagok kilója többszázezer Ft-ra rúg. A 

fenyőcsemetékhez a magokat egy évig tápkoc-

kákban hajtatják, majd nagyobb helyre ültetik, 

„kiiskolázzák, de még mindig védett körülmé-

nyek között tarják. A facsemeték kiültetése 

után környezetük kapálása (gaztól, élősködőktől 

mentesítése), és szükség esetén – gombák, 

kártevők ellen való – vegyszeres kezelése a 

legfontosabb feladat. 

 

A facsemeték – fajtától függően – legalább 

két-három, de akár hat-nyolc éves nevelésre 

szorulnak, hogy fenyővé cseperedjenek. A luc-

fenyő a leggyorsabban növekvő, és legigény-

telenebb fajta (a legolcsóbb is).  Ültetvényekre 

telepítés után kb. két év alatt fejlődik az 

átlagos 1 – 2 m-es kivágási méretre. 

 

A fenyőültetvényeseknek nem egyik szezontól a 

másikig kell tervezni, sok évvel előbbre kell 

gondolkodni. A keresleti tényezőket nem lehet 

előre kiszámítani, mivel az éppen aktuális trend 

nem feltétlenül jellemző a jövőre vonatkozóan 

is. A fenyős gazdák egyik problémája abból 

fakad, hogy a kereslet kiszámíthatatlan. A 

termesztés tehetetlensége miatt pl. az utóbbi 

egy-két évben nem tudnak a lucfenyő iránti 

keresletre reagálni. A korábbiakban ugyanis a 

nemesebb, drágább és a szobahőmérséklethez 
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jól alkalmazkodó fenyőfélék (nordmann-, ezüst-

jegenye-, concolorfenyők stb.) voltak kapósak, 

míg az olcsó, de tűleveleit gyorsan hullató luc-

fenyő veszített népszerűségéből. Az igényeket 

követendően a telepítés is ennek irányába toló-

dott. Az idei szezonban viszont alig érkezik 

meg egy-egy lucfenyő szállítmány, azonnal elkel. 

Ezt a jelenséget az árak is jól tükrözik. A 

legszebb nemes fenyő métere alig több, mint 

fele a korábbi években jellemző áraknak. A 

fenyősök azonban bíznak a szezonban, hiszen 

keresleti dömping az utolsó hétre várható. 

 

Fenyőből karácsonyfa       

Mióta van a fenyőből karácsonyfa? Bizonyára 

nem újság, hogy a fenyőállítási szokás kialaku-

lása bibliai eredetű, évszázadokra visszatekintő 

történet. Minden nép kultúrájában megtalálható 

az örökzöld, a fény, a díszítés hagyománya és 

annak különféle jelentéstartalma. A feldíszí-

tett fenyő az életet jelképezi, az alma, a dió, a 

csillagok mind vallási eredetű jelképek. 

 

Az európai kultúrában először a fából készült 

karácsonyi piramis - amelynek egy-egy ágán 

gyertya égett -, jelképezte az ünnepet. Ezt a 

vázákba helyezett, feldíszített fenyőágak 

szokása váltotta fel, majd német közvetítéssel 

vált szinte az egész világra kiterjedő hagyo-

mánnyá a karácsonyfa állítás.  

 

Fenyőtartósítás 
A fa kiválasztásához és az ünnepekig való 

tárolásához a nagybanis fenyősöktől kaptunk 

néhány jó tanácsot. Kiválasztásnál fontosak a fa 

külső jegyei. Ennek alapján eldönthető, hogy 

egészséges, friss, formás, elég dús-e a kivá-

lasztott karácsonyi kellékünk. Figyeljünk arra 

is, hogy a fa alsó törzse alkalmas (sima, görcs-

mentes, nem túl vaskos, elég magas) legyen a 

fenyőtalpba rögzítéshez. Ha a kivágott fenyő 

törzse rövid, akkor épp a legdíszesebb alsó 

ágaitól kell megfosztani. (A nagybanis fenyősök 

kérésre segítenek a fát a tartóba faragni). 

 

A kivágott fenyőt érdemes a kertes házak 

udvarán lombbal lefedve tárolni. Ha erre nincs 

mód, akkor az ünnep előestjéig a lakás leghű-

vösebb helyén állítsuk vízbe és fénytől, széltől 

is óvjuk. A karácsonyfának öltöztetett fenyő - 

vízzel tölthető tartóba állítva, vagy csupasz 

törzsét naponta benedvesíthető ruhába teker-

ve – meghálálja a gondoskodást. Tűleveleit 

hetekig megőrzi.  

 

Karácsonyi kellékek a nagybaniról 
Gyermekkori emlékeinkhez, a karácsonyi 

hangulathoz elengedhetetlen a fenyő-, a 

narancs- és a mézes sütemény illata. Nos, a 

piacosoknak akár itt helyben van lehetősége, 

hogy mindezt megteremtsék. A piaci kínálat a 

karácsonyi kelléktár sok-sok elemében bővelke-

dik. Az iparcikk sátrak választékában legalább 

ötven fajta szaloncukorra lelhet, aki nagyobb 

tételben (2 – 5 kg) akar vásárolni. A kilónkénti 

árak 830 Ft és 2550 Ft között változnak, attól 

függően, hogy milyen ízű, formájú, töltelékű a 

szaloncukor, ami akár hungarikumnak is nevez-

hető magyar találmány. Ugyanitt színes habka-

rikát és csokoládé függelékeket is árusítanak. 

Az A–szektor választékát karácsonyi ajándé-

kok, díszítőelemek, adventi és ajtókoszorúk, ün-

nepi csomagolóanyagok és karácsonyi szalvéták 

bővítik. Az édes-mézes és sós sütemények 

arzenálja segíti ki az ünnepek előtt időhiányban 

szenvedő piacos asszonyokat.   

 

Dió (2000 Ft kilója), mák (700 Ft-ért), méz 

(1500 és 2200 Ft közötti áron), gesztenye (1 – 

1,7 ezer Ft/kg), aszalt szilva (1000 Ft-os 

átlagáron), savanyú káposzta (150 – 180 Ft), 

bab (400 – 1000 Ft/kg), lencse (400 Ft körüli 

kilós áron), mind az ünnepi asztalra való ételek 

alapanyagai. Valamennyi árusítószektor bővel-

kedik bennük. A déligyümölcs választékból 

ilyenkor a narancs és mandarin mellett a banán 

a sláger, de az egzotikumok is kelendőbbek. 

Újból itt vannak a nyár gyümölcsei (földieper, 

őszibarack, cseresznye), de nem állítjuk, hogy 

jelentősebb keresletre tarthatnának számot.  

     

Ha már az ünnepi kellékeknél tartunk, felhívjuk 

a figyelmet, hogy a szilveszteri pirotechnikai 

eszközök forgalmazása és alkalmazása a 

nagybanin nem megengedett! Bár használatukat 

jogszabály engedélyezi, de a nagybani piac 

házirendje tiltja, tekintettel a piac környe-

zetében élő lakosok éjszakai nyugalmára.  


