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„WUWM”
Hírlevelünk megjelenésével egy időben már
javában zajlik a Nagybani Piacok Világszervezetének – WUWM” - budapesti kongresszusa és
programsorozata. Ennek egyik eseménye a
május 28-i 22:30 órától kezdődő piaclátogatás
a budapesti nagybanin. A rendezvényen és várhatóan a látogatáson is – több mint 220
delegált vesz részt.
Vendégeink buszokkal érkeznek a piac
bejárataihoz, és - több csoportra osztva innen indulnak a tevékenységünket leginkább
reprezentáló létesítmények megtekintésére. A
programsorozatot – így a nagybanin tett
látogatást is - a média érdeklődése kíséri.
Ismételten megkérjük a jelenlévő piacosokat,
hogy a kipakolási határokat betartva, minél
látványosabb megjelenéssel, árubemutatással,
készüljenek látogatóink érkezésére.
Számítani lehet a vendégek érdeklődésére,
vagy újságírói kérdésekre, televíziós felvételre.
A
kommunikációt
az
idegen
csoportok
kíséretéhez tartozó tolmácsok segítik. Kérjük,
hogy legyenek partnerek abban, hogy minél
teljesebb képet adhassunk a hazai primőr- és
szántóföldi zöldségtermesztésről, gyümölcskertészetről, kínálati palettánkról, és a
nagybani
piac
zöldség-gyümölcskereskedelemben betöltött szerepéről. A piaci körsétát
követően látogatóinkat a 27-es épület tetőparkolóján látjuk vendégül, ezért kérjük, hogy a
parkolásra vonatkozó felhívásunkat vegyék
figyelembe. Reméljük, hogy a konferencia
résztvevőinek a budapesti program, - köztük a
nagybani piac megtekintése - emlékezetes
marad, és jó hírünket magukkal viszik a világ 37
országába.

Szelektív tárolókba a hulladékkal!
A nagybani piac szelektív hulladékgyűjtési
programja annyiban valósult meg, hogy a
feliratokkal ellátott gyűjtők kihelyezésre
kerültek. Rendszeres és célirányú haszná-

Megjelenik kéthetente
latukat a nagybanisoktól várjuk.
Előírásaink szerint a hulladékot szétválasztva
kell kezelni, és a megfelelő gyűjtőkben
elhelyezni. A rendszer néhány hete működik
csupán, de egyelőre nem elég hatékonyan.
Vannak,
akik
környezettudatosan
élnek,
dolgoznak, működnek és akiknek egyértelmű,
hogy a nagybanin is ezt képviselik. Nekik
köszönhetők a szelektív hulladékkezelés első
eredményei. Bízunk abban, hogy példamutatásuk
követőkre talál. Akadnak persze – remélhetően
egyre kevesebben -, akik nem veszik figyelembe
a hulladékgyűjtők célirányos feliratozását és
össze-vissza dobálják a szemetet, hulladékot.
Újból felhívjuk a figyelmet a hulladékfeldolgozás és a szemétszállítás tetemes és
drasztikusan emelkedő költségeire. A kiadások
csökkentése érdekében - nemkülönben a
környezetvédelem követelményeire való tekintettel - a jelenleginél nagyobb törődéssel viseltessen mindenki az ügy iránt. Társaságunk
határozott lépéseket kíván tenni az előírások
betartása érdekében. Amennyiben nem javul a
helyzet, akkor kénytelenek leszünk a hulladék
szállítási díját megemelni.

Idegen hulladék a piacon
Előző témánk a kívülről származó, piacra kerülő
szeméttel folytatódik. Nem győzzük hangoztatni, figyelmeztetni rá, tiltani, szankciókat
kilátásba helyezni azokkal szemben, akik saját
hulladékot, szemetet hoznak a nagybanira és
egy óvatlan pillanatban, valahol lerakják,
kidobják. Legyen az zöldséghulladék, romlott
gyümölcs, vagy használhatatlan csomagolóanyag,
eszköz, nincs helye a piacon! Szemetet
idehozni, itt hagyni nem megengedett,
kifejezetten tilos!
A BNP Zrt. a jövőben
szigorúbb, a bejáratnál történő ellenőrzéssel és
kamerás megfigyeléssel követi majd a kívülről
beszállított hulladék útját, és a beszállítók
kilétét. Illegális szemétlepakolásért a renitensek a piacról való kiutasításra számíthatnak.
Ha már a szemérmetlenségnek is nevezhető
viselkedéséről beszélünk, termelőink érdekében

is szót kell emelnünk. Hasonló tapasztalataikról
számolnak be sokan. Történetesen a cseregöngyölegek szeméttartalmáról. Gyakran a
termelők is csak otthon szembesülnek a
nevesincs üzletfeleiktől származó hulladék
olykor tetemes mennyiségével.

Élelmiszerbank
Az
első
élelmiszerbankot
az
Egyesült
Államokban alapították 1966-ban. Napjainkra a
kezdeményezés
Amerikától
Ausztráliáig,
Nyugat-Európát is beleértve, a világ számos
országában nyert teret, működésükkel rászoruló emberek millióinak életét segítve.
Az Európai Élelmiszerbankok Szövetségének égisze alatt jelenleg 21 országban 247
élelmiszerbank
működik,
amelyek
évente
350.000 - 400.000 tonna élelmiszert osztanak
szét ingyenesen, mintegy 4,7 millió rászoruló
emberhez juttatva el az adományokat. A
Magyar
Élelmiszerbank
Egyesület
2006.
májusában - 8 hónapos ideiglenes tagság után lett teljes jogú tagja az európai szövetségnek.
Az élelmiszertermelő, és forgalmazó vállalatoknál feleslegessé vált, de fogyasztható,
minőségi, csomagolási hibás, vagy lejárat közeli
szavatosságú terméket, egyéb más okból
problémás árut a kereskedelmi bank hálózata megfelelő logisztikai háttérrel rendelkezve átveszi és elosztásra
megbízható civil
szervezetek felé továbbítja.
A magyar élelmiszerbank budapesti székhelyű
szervezete a napokban kereste fel a nagybani
piac társaságát azzal a kéréssel, hogy
amennyiben tudja, segítse tevékenységüket. A
BNP Zrt. a kérést levélben továbbította
partnerei felé. Az élelmiszerbank aktuálisan
„Esélyt az Ételnek” elnevezésű rendezvényét
készíti elő. Ez alkalommal ötezer adag étel
készül, melyhez a nagybani piac nagykereskedői
is hozzájárulhatnak, amennyiben tudnak. Ha a
fentiekben felsorolt okokból nem kívánnak
forgalomba hozni élelmiszereket, azt adják át
az élelmiszerbank képviselőinek. Nem utolsó
szempont,
hogy
az
adományról
az
élelmiszerbank igazolást állít ki, amely a hatá-

lyos számviteli törvény értelmében társasági
adóalap csökkentéséhez felhasználható.
Amennyiben az élelmiszerbank adományozója
kíván valamely nagybanis lenni, a részletekért
keresse fel a www.elemiszerbank.hu honlapot,
vagy írjon a cseh.balazs@elemiszerbank.hu
levélcímre. Az Élelmiszerbank és a BNP Zrt.
nevében köszönjük a jó szándékú segítséget.

Piac ünnep után
A kereslet-kínálat egyensúlya vagy beáll, vagy
éppen felborul, ha több napos kényszerszünetre van ítélve a nagybani kereskedés. Ez a tavaszi-nyári szezonban még inkább lehet húsbavágó, amikor is a primőr zöldféle, vagy a gyorsan érő gyümölcs szedése nem tűr halasztást.
A pünkösdöt követő piaci helyzet a rutinos
termelőknek, nagykereskedőknek, vásárlóknak
nem volt váratlan. A keddel induló héten
számítani lehetet a nagyobb kínálatra, de a
kereslet sem marad távol ilyenkor. Hétfőn este
úgy a nagyobb piaci napokon árusító, mint a
közteseken értékesítő termelőknek is sürgető
volt a több nap alatt összegyűjtött termésen,
lehetőség szerint minél jobb feltételekkel
túladni. Ehhez jól jött a kereslet lendülete,
várakozások szerint alakult a vásárlói kedv. Az
árakat is a múlt héten kialakult szintről
lehetett indítani. Az éjszaka folyamán azonban
megtorpant a forgalom és jelentős árcsökkenéssel zárt a kereslet-kínálati mérleg.
A hét további napjaira tervezett felhozatalból,
a csapadékos időjárásból eredően az árak
visszarendeződhetnek. A szamócások is ebben
bizakodnak. A fóliában nevelt epret ugyanis
felváltja a szabadföldi, ami a kínálatban
vákuumot okozhat. Annál is inkább, hogy az
utóbbi napok viharosan esős időjárása a
védtelen szabadföldi gyümölcsöt megtizedelte.
Hasonlóan jártak egyes cseresznye és meggyültetvények is. Az esőre érzékeny gyümölcs
könnyen hasad. A párás, fülledt idő viszont a
penészgombáknak lesz igazi melegágya. Egyelőre a korai fajták az időjárás elszenvedői.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

