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Parádés kínálat 
A zöldség-gyümölcs nagybani kereskedés egyre 
jobban látványelemeket is alkalmazó értéke-
sítési forma. A piac évente megújuló és bővülő 
kínálata az idény közepére teljesedik ki igazán. 
Megannyi portékájával a nyári, meleg éjszaká-
kon mutatja leglátványosabb arcát a nagybani. 
Árubőségtől, színes választéktól parádézik nap, 
mint nap.  
 
Egy-egy idegen országban járva mi magunk is 
szívesen megyünk el kispiacra, a helyi termesz-
tési, árusítási, táplálkozási kultúrával is-
merkedni. Nálunk, a nagybanin is van látnivaló. A 
piac megtekintésére alkalmanként idelátogató 
szakmai és diákcsoportok, delegációk sem 
csalódnak. Piaci körsétához a nyitást követő 
órákat javasoljuk. Ilyenkor legteljesebb az 
esztétikai látvány, az áruválaszték, és a piaci 
rend, tisztaság.  
 
A legjellemzőbb látogatási cél azonban az 
áruvásárlás. Az utóbbi évtizedben kialakult ver-
senyhelyzet jelentősen megváltoztatta a kiske-
reskedői beszerzések minőségi, mennyiségi és 
az áru adjusztálásával kapcsolatos igényeit. A 
kínálatot beszerzői oldalról vizsgálva sem lehet 
ok panaszra. Állíthatjuk, hogy az utóbbi 
években a nagybani kereskedelmi szemlélet 
súlypontja a keresleti oldalról áthelyeződött a 
kínálatira. Vagyis, az itt árusítók – termelők, 
nagykereskedők, reszortosok – törekvése a vá-
sárlók elvárásait minél tökéletesebben, színes, 
bőséges árupalettán kiszolgálni. Nagyobb 
hangsúly került a csomagolásra, díszítésre és a 
nyomon követhetőség – kötelezően előírt -
szempontjainak megfelelő árujelölésre.  
 
Termelői oldalról vizsgálva, a piac parádés 
kínálata mögött gyakran nagyon nehéz, sőt 
emberpróbáló teljesítmények állhatnak. Ezt 
legfeljebb azok tudják, akik maguk küszködnek 
meg egy-egy évad nehézségeivel. Már a 
termelés napi – egyébként rutinból végzett - 
feladatai is teljes embert kívánnak. Nem 
beszélve a heti, többszöri piacozás idő- és 
energiaigényéről. Egyedül semmiképp nem 
boldogulnak a kereskedést is maguk végző 

termelők. Családtagok, vagy alkal-
mazottak segítségére mindegyikőjüknek szük-
sége van.  
 
A parádés látszat mögött egy-egy termő-
terület, vagy kertészeti ágazat esetenkénti 
kudarca is meghúzódhat. Az idei nyárra is ju-
tott fagykárból, jégverésből, aszályból. A nagy-
bani kínálatán azonban ez kevésbé érzékelhető. 
Az utóbbi néhány piaci napon pl. kimondottan 
túlkínálat jellemezte a hazai őszibarack 
felhozatalát, aminek bizony a termelői árak 
látták kárát. A korábbi - akár 500 Ft-os magas-
ságot is elért - (extra) barackárak (300 – 380 
Ft/kg szintre) mérséklődtek. Maguk a termelők 
is értetlenkedve fogadták a keresleti hiányt 
és/vagy érdektelenséget és az árcsökkenést.   
 
A színes kínálatot - ami az idén talán a zöldség-
féléknél teljesebb – biztosító, a magukra vala-
mit is adó termelők törekszenek az esztétikai 
megjelenésre pénzt, időt, fáradtságot áldozni. 
Vegyesen, vagy egy-egy különböző színnel 
díszítve a csomagolást, hívják fel portékájukra 
a figyelmet. Hogy mást ne is említsünk, padli-
zsánt – a klasszikus padlizsán lila színen kívül – 
fehér, halványlila és cirmos színekben is lehet 
kapni. Vegyes színekben a kaliforniai mellett, 
Kápia paprika is kapható. Extra méretű, piros, 
zöld, sárga darabjait rekeszbe sorolják, vagy 
tasakolják, és grillpaprika néven forgalmazzák. 
A paradicsom is létezik sárga színben, cukkíni 
halvány zöld színben stb.   
 
Színek ereje 
Ha már a színes piacunkról beszéltünk, ejtsünk 
szót a színes zöldfélék és gyümölcs tudomá-
nyosan igazolt, egészségre gyakorolt hatásáról 
is. Az azonos színkategóriába sorolható termé-
keknek ugyanis közös élettani hatásai, tulajdon-
ságai is vannak. 
 
A kék és lila színűek – mint pl. szeder, aszalt 
szilva, szőlő, padlizsán, lila saláták, káposzta, 
paprika stb. – jótékony hatást gyakorolnak az 
öregedés ellen, a memória működésében és 
olyan antioxidánsokat tartalmaznak, amelyek 
bizonyos betegségeket megakadályoznak. 
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A zöld színű zöldféle és gyümölcs (ide sorolva a 
dinnyét, kivit, zöld citromot, bimbós kelt, zöld-
babot, fejes káposztát, zöldhagymát, salátákat, 
zöldborsót, zöldpaprikát, spenótot stb.) olyan 
vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek javítják a 
látást, felveszik a harcot a rákos megbetege-
désekkel, és magas kalciumtartalmuk erősíti a 
csontrendszert. 
 
A zöldség-gyümölcs (banán, körte, fehér húsú 
barackok, karfiol, fokhagyma, gomba, gyökér, 
stb.) fehér színe, és anyagai segítenek megőriz-
ni a szív egészséges működését és a vér ideális 
koleszterinszintjét. 
 
A sárga és narancsszínek jótékony hatását a 
sárgabarack, sárgarépa, citrom, narancs, ana-
nász, csemegekukorica, sárga paradicsom, sár-
gadinnye, mandarin, sárga paprika stb. közve-
títésével élvezhetjük, mely által többek között 
bőségesen jut C-vitamin a szervezetbe, erő-
sebb az immunrendszer, és fogyasztásukkal 
rengeteg antioxidánst is „begyűjthetünk”.   
 
A piros zöldségek és gyümölcsök (vérnarancs, 
piros alma, földieper, málna, gránátalma, görög-
dinnye, cékla, retek, pritaminpaprika, paradi-
csom stb.) is javítják az érrendszer, és ezáltal 
a memória működését. 
 
Egészségünk érdekében optimális lenne, ha a 
napi főétkezésekkel minden színből, tudatosan 
fogyasztanánk. A FruitVeb – Magyar Zöldség-
Gyümölcs Szakmaközi Szervezet – is ezt 
fogalmazta meg már évekkel ezelőtt, a 
„Naponta 3-szor az egészségért” programjá-
ban, www.fruiveb.hu. 
 
Itt felejtett áru 
Naponta előfordul, hogy egyes kereskedők, 
beszerzők az éjszaka folyamán megvásárolt, 
leelőlegezett, esetleg kifizetett árut elfelejtik 
felpakolni, elvinni. Ezzel piaczárásig várako-
zásra kárhoztatják az eladó termelőt, keres-
kedőt. Azok a gazdák, akik elunják a hiábavaló 
várakozást, a szektorban hátrahagyva a kifize-
tett portékát, távoznak. A magára maradt áru 
nem biztos, hogy jogos tulajdonosához kerül. 
Bottal ütheti a nyomát a termelő a portékának, 

a vevő a pénzének. A türelmesebbek végtelen-
ségig (piaczárásig) várnak feledékeny vevőikre, 
de hiába. Ezek a termelők a legközelebbi piacra 
ugyan visszahozzák a csökkent minőségű árut, 
de ügyfelük a korábban kifizetett pénzükért 
már frisset szeretnének. Nos, ezekből lesz 
később vita, amit az érintettek egymás között 
nem tudnak rendezni és a piac felügyelőségét 
hívják segítségül.  
 
Az ilyen és hasonló esetek elkerülése érdeké-
ben tanácsos, ha az eladó termelő legalább 
telefonszámot kér az ismeretlen vásárlótól. 
Szóban közli, hogy a leelőlegezett, vagy félre-
rakott árut meddig tartogatja, vagy mikor kíván 
hazaindulni. A nagybani piac házirendje (állás-
foglalása) szerint a termelő, vagy nagykeres-
kedő a piac zárásáig köteles a kifizetett árut 
megtartani. Az esetleges viták rendezésében 
csak ajánlással élhet a felügyelőség, de nem 
dönthet egyik, vagy másik fél javára. Az adat-
védelem előírásait betartva címet, telefon-
számot sem szolgáltat ki.  
 
Áramszünet 
Tájékoztatjuk 2012. augusztus 04-én 
(szombat) a nagybani piacon tartózkodó 
ügyfeleinket, bérlőinket, hogy 8:00 – 14:00 
óra között időszakosan, (2 – 3 óra hosszan) 
a nagybani piac központi elektromos 
rendszerében éves karbantartási munkálatok 
végzése miatt áramszünet lesz. Kérjük, hogy 
minden bérlő gondoskodjon az 
áramkimaradásból adódó hibák megelőzéséről, 
és az áramszünet miatt leálló gépek, berende-
zések, riasztók, automaták újraindításáról! 
 
Útjavítás a piacon 
A nagybani piac teljes területét átszövő 
úthálózat az idén is felújítást igényel. Az éves 
karbantartási munkálatok, az utak kátyúzása, 
aszfaltjavítások a napokban elkezdődnek. Bizo-
nyára lesznek látható és esetleg akadályt okozó 
következményei is a kizárólag nyitva tartási 
időn kívül történő munkálatoknak. A jelentkező 
forgalmi nehézségek miatt előre is köszönjük 
türelmüket és megértésüket!  


