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Váltás után
Minden tekintetben jól indult a nyári idény. A
szezonális nyitva tartásra való átállás zökkenőmentes volt, melyhez az utóbbi évek rutinja,
továbbá az alapos előkészítés, a piaci résztvevők
által delegált képviselőkkel való egyeztetés is
hozzájárult. A nyitva tartás rendjének már hagyományai vannak, de ezek nem kőbevésett időpontok.
A BNP társasága az idén elhangzottakat beépítette a jelenlegi működési rendbe.

FIGYELEM!
A nagybani piac a pünkösdi ünnepen,
Május 27 – 28. – án ZÁRVA lesz!
Nyitás: Május 28.-án (hétfő) este 21:15
órakor
A nyitva tartás rendjét egyelőre korrekt módon –
a korábbi évekhez képest fegyelmezettebben betartják úgy a vásárlók, mint a termelők. Ezzel
mindenki jól jár. Gyorsabban lebonyolódik a piac
vevőparkolójába való behajtás, a piaci bekötőútra
történő besorolás és a beléptetés. A vásárlás
megkezdésének megváltozott időpontjához is
alkalmazkodtak. A vevők pedig már az esti órákban
igyekeznek beszerzéseiket lebonyolítani, ezzel
nem nyúlik hosszúra a napi kereskedés.

Megjelenik kéthetente
ható. Másfelől - bizonyos jelek, és a
vásárlók beszámolói is bizonyítják -, hogy némi
javulás mutatkozik a zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi értékesítésében, a kispiaci árusítás
újbóli népszerűségében.
Némi „üröm” azért került a kezdés „örömébe”.
Az egyik beléptető pénztár szoftverhibája
miatt, egymást követő két alkalommal, a
beléptetés üteme lelassult. A hibás egység
javítása után a későbbiekben remélhetőleg nem
kell hasonló eseménnyel számolni. A történtek a
napi beléptetés lelassulásán kívül a termelői
árusítás megkezdésének késlekedésével is járt.
A kellemetlenségekért utólag is elnézést
kérünk, és köszönjük türelmüket.

Regisztrációs körkép
Magunk is elismerjük, hogy az utóbbi, közel egy
esztendő alatt szinte a mániánkká vált a
kötelező regisztráció. (A PH hasábjain tavaly
július 21-e óta ez a tizedik írásunk a témában.
Nem beszélve a szóróanyagok folyamatos ismétlődéséről, melyek már sokadszorra szólították meg az érintetteket.) Szinte személyes
ügyünkké vált, holott a rendeletileg előírt árusítási feltétel a termelőkre és a nagykereskedőkre nézve kötelező!

A termelők piaci beérkezése és az árusító
helyek elfoglalása is ütemszerű. Nem árt azonban kiemelni; a meghatározott időpont előtti
kirakodás nemcsak etikai kérdés, de gyakorlati
is! Az áru, vagy a göngyöleg kipakolása a később
érkezőket megakadályozza abban, hogy árusító
helyeiket kényelmesen elfoglalhassák.

Az ügy fontosságát igazolja, hogy a közelmúltban a Pest-megyei Kormányhivatal Növény és
Talajvédelmi Igazgatósága a nagybani piacra
látogatott. Az értekezésen kölcsönös beszámoló hangzott el a szóban forgó regisztrációs
szám tapasztalatairól. A Pest-megyei hivatal az
ügyintézés jelenlegi menetéről, továbbá a
hatáskörében elrendelhető ellenőrzések eddigi
tapasztalatairól is informálta a BNP társaságát.

A kereskedelmet és az árak alakulását illetően
is általános elégedettséggel vette kezdetét a
nyári szezon. Jellemző, hogy manapság a kereslet-kínálati mérleg inkább az előbbi javára
billen. A napi termelői felhozatal jelentős hányada már a kora esti órákban vevőre talál, nem
muszáj zárásig a szerencsére várni, és végül
kiárusítani. Ennek kettős oka lehet. Részben a
primőrkínálat némi csökkenésével magyaráz-

Az említett hivatalban a feldolgozásra váró
igények száma elenyésző, szinte naprakész. Az
ország egyéb területein - a termelők elmondása
szerint - meglehetősen vegyes a kép. Nyilván
azokon a területeken – pl. dél-alföldi régióban -,
ahol nagyobb arányú a nagybanin való értékesítés, lemaradásban van a regisztrációs szám
kiadása. Máshol gyorsabb ütemű az ügyintézés.
Általános tapasztalatunk, hogy a legtöbb eset-

ben a hivatalok segítőkészek. Többször is
hangoztattuk, hogy a hivatal részéről kiadott
igazolás, de még inkább az illeték befizetését
bizonyító postai feladás, vagy banki átutalás
másolata már zöld út új termelői kártya kiadásához, vagy a meglévő kártyák használatához.
Külön szót kell emelnünk a nagykereskedők kötelezettségéről is. A nagybanis kereskedők
többsége már megkapta a regisztrációs sorszámot, de egyesek ez idáig nem juttatták el a
nagybani helyiséggazdálkodására. Kérjük, hogy
a hiányosságot mielőbb pótolják!
Mint azt már két lapszámunkkal korábban megírtuk, a növény és talajvédelmi ellenőrök az áru
származását, termelőjét, de még a termőterületének valós meglétét is ellenőrizni fogják.
Nem engedhető meg idegen származású, igazolás nélküli „no name” áru forgalmazása sem a
fogyasztók, sem a tisztességesen termelő és
korrekt árusítást folytató gazdák érdekében
sem. Ismét felhívjuk a figyelmet a permetezési
napló bemutatásának kötelezőségére és a nyomon követhetőséget igazoló egyéb előírások
betartására is!
Gyakori panasz, hogy lassan egy egész irodát
kell a termelőnek magával hozni. Erre azért van
szükség, mert minden termelői árusítóhely egyegy kisebb kereskedelmi egység, ahol a számlaadás kötelező! A szükséges dokumentumokkal,
számlatömbbel, bélyegzővel stb. mindenkinek
rendelkeznie kell! Célszerű, minden szükséges
irat másolatát egy mappában tartani, amit minden alkalommal piacra kell hozni!

A piaci közlekedés hírei
A nagybanis forgalmi rend betartása is folyton
ismétlődő téma. A piac egész területén érvényes
KRESZ betartása mindenkire és minden járműre
vonatkozóan, még targoncával közlekedők szá–
mára is kötelező! Ez utóbbira való fókuszálásunk
előzménye, hogy egy korábbi, gázolásos baleset
rendőrségi rekonstruálása a napokban fog
lezajlani. Az eset valószínűleg büntetőeljárást
vonhat maga után. Ezzel arra kívánjuk felhívni a
figyelmet, hogy a rakománnyal hátrafelé menet–
ben közlekedő szállítójármű vezetőinek is csak
figyelmesen a kilátását nem takaró módon, és

főleg a sebességi korlátokat betartva szabad
közlekedni!
A közlekedés rendészeti jelzések láthatóságát
segíti, hogy június első felében a közlekedési és
a kipakolási határok jelzései újrafestésre
kerülnek. Ezen kívül az „F” szektor teljes
felfestése is megújul.

Jelszó: nagybani
Már működik a piac termelői szektoraiban és a
várakozó (puffer) parkolóban a vezeték nélküli
internetes szolgáltatás, a WIFI. A jelszó csupa
kisbetűvel: nagybani. Az adatforgalom sebes–
ségét a felhasználói igényekhez mérten van
lehetőség fokozatosan javítani.

Szamóca vagy eper
A földieper és a szamóca elnevezés ugyanarra a
gyümölcsre utal. Sokak szerint a szamóca az
erdőben termő vadszamóca, míg a nemesített
gyümölcsöt földiepernek nevezik. Valójában az
eperfa apró termése az eper. De nemcsak az
elnevezése körül vannak bizonyos véleménykülönbségek ennek a méltán közkedvelt zamatos
gyümölcsnek. Az is vitatott, hogy egyáltalán
gyümölcs-e a bogyója és a bogyósok közé sorolható-e? A szamóca/földieper termése nem is
bogyó, de egyértelműen nem is gyümölcs.
Termése ugyanis az apró magvak, melyek a
termőlevelek megvastagodott „vacok” húsában
bújnak meg az eperszemek felszínén. Ez tehát
klasszikus (biológiai) értelemben nem számít
gyümölcsnek.
Mindez felveti a kérdést, hogy zöldség-e, vagy
gyümölcs? A szaporodás és a növény terjeszkedése – indáinak szétterülő, a földhöz közeli
nevelése - miatt, továbbá lágyszára révén zöldségnek számít. Ám a fogyasztó számára mégis
csak édes termésű, zamatos, bogyós gyümölcs.
Az idei termés kínálata a melegházakban és
fóliasátrakban érő portékával kezdődik, és a
szabadföldi terméssel folytatódik. Az első hazai
„gyümölcsünk” minden esztendőben primőr. Az
utóbbi hetek időjárási megpróbáltatásai a primőrt
kevésbé károsította, ám lassította a szabadföldi
piacra lépését. Ebből adódik az árak jelenlegi
közel ezer Ft-os stabilitása.

