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Megjelenik kéthetente

Nagybani tél
A közelmúlt havazása során jól vizsgázott a
nagybani hó-eltakarító brigádja. Ebben a szerencse is közreműködött, mivel a hét végén hullott le a téli csapadék java. Így, a hétfői piacnyitásra – több műszakos munka árán - sikerült
az utak és a piac termelői szektorainak szinte
teljes területéről a havat letolni.
A hó gépes eltakarítását akadályozta, hogy a
bérlemények, raktárak, vagy csarnokok környezetében számtalan személykocsi és tehergépjármű várakozott, parkolt. Mindez a napi
takarítást is nehezíti, de nagyobb havazások
idején lehetetlenné teszi a munkát, a takarítógépeknek kerülgetni kell az otthagyott járműveket. A rendkívüli időjárás alkalmával még
inkább szükséges az érdekeltek együttműködése. Bérlőinknek is fontos, hogy környezetük mielőbb felszabaduljon a forgalmat, a
raktárak megközelítését nehezítő, tetemes hó
mennyiségétől. Mivel nincs vége a csapadékkal
terhelt téli szezonnak, felhívásunk - az őrizetlenül hagyott járművek akadályozó jelenlétére –
még aktuális.
Köszönet illeti azokat, akik együttműködtek
munkatársainkkal a hó-eltakarítási feladatok
elvégzésében, egyrészt az akadályok elhárí–
tásában, másrészt tevőleges hó-mentesítési
munkálatokban.

Kínálat fagyban, hóban
Fagyban, hóban a szabadtéri árusítás természetesen nem ugyanaz, mint kellemes időjárás
kíséretében. A termelői és a sátrakban való
kereskedés – kellő felkészültség mellett is – a
fagyveszély miatt kockázatos vállalkozás. A
legtöbb termény ugyanis egyáltalán nem, vagy
csak mérsékleten bírja a fagypont alatti
hőmérsékletet.
Legérzékenyebb árufélék – teljesség igénye
nélküli felsorolásban – a paradicsom, paprika,
burgonya, gomba, uborka, banán, szőlő, alma.
Ezek minőségét alaposan leronthatja a legcsekélyebb megfázás is.

A saláta-, káposztafélék, zeller, retek, tök,
vöröshagyma, narancs és kivi fagy hatására
kevésbé károsodik. A fokhagyma pedig - magas
illóolaj-tartalmának köszönhetően – egyáltalán
nem érzékeny a mínuszokra. Amennyiben valamelyik fenti árufélén a fagyás tünetei mutatkoznának, úgy azt hagyni kell, hogy lassan, fokozatosan kiengedjen. Fagyos állapotban nem
szabad a csomagolásból kipakolni!
Téli hidegben a termelői árufélék bemutatásra
történő kipakolása lehetetlenné válik. A vásárló
kereskedők a megszokott helyen álló, ismert
árusítókat keresik fel rutinosan, tudva azt,
hogy ki, mit kínál. A leleményesebb termelők a
jármű ajtaján elhelyezett táblákon, feliratokon
reklámozzák napi felhozataluk tartalmát.
A keményebb időjárás legnagyobb vesztese a
forgalom. A termelők mennyiségi felhozatala
szinte a felére csökkent. Arról nem beszélve,
hogy egyes árufélék szinte teljesen kimaradnak
a kínálatból. Kevés pl. a mosott burgonya.
Szárítási művelet nélkül ugyanis most a
burgonya nem csomagolható. Sokan ezt alkalmas
berendezés híján nem tudják megoldani. Kevés
a hazai kelkáposzta és fehérrépa is. Mint már
utaltunk rá, a hiány várható volt. Arra vezethető vissza, hogy ez a két zöldféle a termőföldben
telel
ki.
Fagyban,
hóban
a
betakarításuk lehetetlen.
A kínálati helyzet változása mindenkor az árak
módosulásával is jár. Így, az utóbbi hetekben
jelentősen drágult a hazai áru. Termelői érdekek mondatják velünk, hogy ennek már itt volt
az ideje. A burgonya ára kilónként 40 – 60 Ftról 50 – 70 Ft-ra, a kelkáposztáé kilónként 110
– 140 Ft-ról 180 – 200 Ft-ra változott. A sárgarépa szintén többe kerül a héten (100 – 130
Ft/kg), mint korábban (83 – 100 Ft/kg). A
legdrágább fehérrépa ára 350 Ft volt
kilónként, most akár 450 Ft is lehet. A zeller is
kilónként 20 – 40 Ft-tal „ér” többet, jelenleg
160 – 200 Ft/kg.

Üzenet a bérlőkhöz
A BNP Zrt. levélben tájékoztatta a bérlőket,
hogy a nagybani piac hulladékudvara a jövőben
idegenek elől elzártnak minősül. A területre
illetéktelenek sem gyalogosan, sem járművel
nem mehetnek be, ott kizárólag a BNP Zrt.
munkatársai tartózkodhatnak! A kidobásra ítélt
árut, hulladékot a bejárat előtt, az erre a célra
kijelölt területen kell lepakolni, amelyet a
hulladékudvar dolgozói a megfelelő tárolókban
helyeznek el.
A szigorításhoz kívánkozó magyarázat, hogy a
hulladéktároló területén az utóbbi időben - emberi figyelmetlenségből adódó - balesetek
történtek. Az ilyen és hasonló balesetek
elkerülésére rendelkezett fentiek szerint a
BNP Zrt. Kérjük, hogy a tiltást – amire
egyébként az udvar bejáratánál elhelyezett
tábla is figyelmeztet - mindenki vegye
tudomásul és tartsa be!
Egyéb vonatkozásban is aktuálissá vált az
előírások szerinti magatartásra való ismételt
figyelmeztetés. Történetesen a nyitva tartási
időn túl is kötelező közlekedési szabályokról, és
a nagybani piac KRESZ-tábláinak figyelembevételéről van szó. A minap - zárás utáni időpontban - két személygépkocsi ütközött a nagybani területén. A megengedett sebességet jóval
meghaladva, a kötelező menetiránytól eltérően
hajtott a két jármű. Szerencsére személyi sérülés nélkül úszták meg a karambolt, de az
anyagi kár tetemes. A szabálytalanság következménye, hogy a két jármű belépőkártyáját a
társaság bevonta, és egyelőre csak a piac
területe mellett kialakított zöldparkolóba való
beállást engedélyezi. Kérjük saját és más piacos
érdekében is a lehető legkörültekintőbb magatartást követni a közlekedésben is!
A hideg időjárás az energiatakarékosságot még
inkább reflektorfénybe helyezi. Minden bérlő
jól felfogott anyagi érdeke, hogy a kapukat, ajtókat, bejáratokat maga után bezárja. A 6-os
és a 27-es csarnokokban a fűtés (temperálás)
költségét a bérlők közösen viselik. Vannak, akik
ügyelnek az energiatakarékosságra, de egyesek

nem törődve ezzel, nyitva hagyják – gyakran
zárás utáni időben is – a közös bejáratokat. Ez
a többiekre nézve is költséges figyelmetlenség!

Fruit Logistica 2012
Február 8 – 10 között Berlinben immár 20.
alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi
Gyümölcs és Zöldség Szakvásár. A kiállításon és
vásáron nemcsak árubemutató volt, hanem a
zöldség-gyümölcs tartósításának, frissen tartásának technikai, technológiai vívmányait is látni
lehetett. Korszerű raktározási, tárolási, logisztikai módszerek és a működtetésüket irányító
számítógépes szoftverek is bemutatkoztak.
A BNP társasága a hazai kiállítókat összefogó
szervezőt, a FruitVeB-et anyagilag támogatta. A
kiállítók között néhány nagybanis kereskedő is
képviseltette cégét, és többen, mint látogatók
vettek részt a rangos szakmai rendezvényen.

Nyár a télben
Piaci tallózásunk során különlegességekre bukkantunk. Igaz, csak a kemény télben számítanak
kuriózumnak a nyár gyümölcsei, zöldféléi. A
pénztárcakímélőnek egyáltalán nem nevezhető
árufélék gyakran messzi földrészekről elszármazó termékek. Őszbarackot, nektarint darabonként 160 Ft-ért, ausztrál cseresznyét kilónként több mint 11 ezer (!) Ft-ért láttunk. A
Peruból légi szállítással importált, friss mangó
darabja 1400 Ft, a chilei áfonya kilója 4800 Ft.
A Costa Ricából beszerzett görögdinnye 400
Ft/kg, a brazil sárgadinnye kilójáért 600 Ft-ot
kérnek. A chilei szilva darabja 140 – 150 Ft.
Hazai hiányában parajt is importálunk, az olasz
áru kilója 1100 Ft. Spárgát viszont 1200 Ft-ért
kap a vásárló. A különleges gasztronómiai
igényeket kiszolgáló zöldborsóhéj (3 ezer
Ft/kg), és zöldbabhéj (1200 Ft/kg) marokkói.
A salátafélék és zöldfűszerek arzenálja is mind
importtermés. Az egyik különlegesség a salátamix, tonhalkrémmel, pirított zsemlekockával,
mozarella sajttal kiegészítve. Fontos, hogy a
szavatossági idő lejáratához a doboz alját is
vegyük szemügyre!

