XVII. évf. 6. szám 2016. március 17.

Megjelenik kéthetente

Ünnepi nyitva tartás

A jövőben fokozottan ellenőrizzük a
forgalmi rend betartását, a forgalomtól elzárt
területen történő parkolást, annak elfoglalását.
És, ne tekintse senki túlzó intézkedésnek,
akadékoskodásnak, ha a sorozatos figyelmeztetéseket súlyosabb szankciók követik.

A Húsvéti Ünnepek alatt (március 26-án 01:30
órától, 28-án 15:30 óráig) a nagybani zárva lesz.

FIGYELEM!
A nagybani piac március 27-én
zárva lesz!

Nyitás: március 28-án este
20:00 órakor
A zárva tartás a kiszállításokat, logisztika feladatok végzését nem korlátozza.

Súlyos baleset
Ebben az írásunkban a nagybani piacon március
6-án, az esti órákban történt balesetről kell
beszámolnunk. Részben, mert a baleset tanulságos, másrészt azért, hogy a balesetet
elszenvedő bérlőnk iránt őszinte sajnálatunkat
fejezzük ki.
A balesetet elszenvedő forgalom elől elzárt
területen, a megállni tilos tábla figyelmeztetése ellenére parkolt le. Gépkocsiját éppen
elhagyni készült, amikor az ott és akkor
kanyarodó kamion hátsó sarka saját járművéhez
szorította, ami súlyos sérüléseket okozott,
hogy azonnali, életmentő műtétet kellet rajta
végrehajtani. Azóta is kórházban ápolják,
állapotáról további információval nem szolgálhatunk. Mielőbbi felgyógyulásához mindenki
jókívánságát ezeken a hasábokon keresztül is
tolmácsolni szeretnénk.
A történtek miatt viszont ismét reflektorba
került a nagybani közlekedési morálja. A piac
területén is érvényes a KRESZ, amelyet komolyan kell(ene) venni, szigorúan betartani. Sajnos
gyakori a szabálytalanság, a közlekedési előírások megszegése. Az utóbbi baleset is példázza, hogy a mégoly ártatlannak tűnő figyelmetlenség, fegyelmezetlenség is okozhat nagyon
komoly baleseteket.

Szelektív hulladékgyűjtők
Ebben a témában is újabb és újabb, az előírásokat megszegő helyzetekre kell rávilágítani.
Hol a hulladék szabálytalan gyűjtése, hol a
szerte-széthagyott piaci szemét kérdése merül
föl. Máskor a tetemes mennyiségben keletkező
hulladék elszállítási költsége ad aktualitást.
Legutóbb az értékcsökkent áru – melynek a
megsemmisítőben volna a helye – értékesítésének veszélyeire hívtuk fel a figyelmet.
A közelmúltban előforduló esetek viszont nagykereskedőink leleményessége, vagy inkább
költségkímélő módszere, miszerint a szabadban
kihelyezett gyűjtőkonténereket állandó helyükről elszállítva, azokat saját bérleményükben
keletkezett szeméttel megtöltve vigyék a hulladékudvarba.
A vásárlók, termelők is rendre visszaélnek
azzal, hogy járműveikkel ellenőrizetlenül léphetnek be. A piacra való látogatás nemcsak
árusítási, vásárlási lehetőség, de ezzel járó
kötelesség és felelősség is. A nagybanisoktól
elvárjuk, hogy az íratlan, etikai, de még inkább
az írott, házirendben rögzített szabályokat betartsák. Saját munkahelyük, árusító környezetük megítélése is csorbul, ha az otthonról,
kisüzleteikből behozott hulladékkal szennyezik
a piacot, rontják kultúráltságát.
A jövőben senkit ne érjen váratlanul, ha a szállítmányaikat, vagy az üres vásárlói gépkocsikat
ellenőrzéshez ki kell nyitni. Azok pedig, akiket
illegális szemétlepakoláskor tetten érünk, súlyosabb következménnyel is számolhatnak. Társaságunk milliókat költ a piaci környezet
kultúráltságának javítására, annak karbantartására, és akikért mindez történik, azok
semmibe veszik az előírásokat és szennyezik a
piac területét.

Folyamatban

Ünnep után és előtt

A nagybani gyümölcsértékesítésének területe
kibővül. Ezt azon termelők, piacra látogatók
kedvéért említjük, akik a tavaszi hónapokban
kezdik a szezont és nem tudják, hogy az F
szektor mögötti területen mi történik.

A több napos munkaszünet velejáró, hogy azt
követően felduzzad a kereslet-kínálati helyzet
itt a nagybanin is. Különösen, hogy szombat
hajnali 1:30 órától, kedden 20:00 óráig a piac
zárva volt. Ennél fogva a csonka hét első piaci
napja nagy forgalommal kecsegtetett. A
termelői felhozatal nem maradt el a várakozásoktól. A leapadt kiskereskedelmi készletek, a néhány napos szünet után megindult
közétkeztetés, a friss importáru hiánya stb.,
mind forgalmat serkentő keresleti tényezők.

A szektor és a patakmeder között húzódó kerítés már elbontásra került és megkezdődött a
patak fölötti, egybefüggő útburkolat előkészítése. Ennek első fázisában a lehulló csapadék
elvezetésére kb. száz méteres hosszúságban
zárt csőrendszer kerül kiépítésre. Előkészítés
alatt van a kibővített szektor mögötti, és a
szervizútra kihajtó közlekedési sáv kiépítése is.

Március 10 – 11 között került megrendezésre –
immár második alkalommal - a „Zsendülés II”
elnevezésű konferencia, mely a hazai kertészeti
ágazat aktuális kérdéseit érintő szakmai fórum.
Az előadók között volt dr. Feldman Zsolt
agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár,
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár, dr. Mártonffy Béla NAK osztályvezető, és Ledo Ferenc a FruitVeb elnöke.

Az árak azonban – bizonyára nemcsak a keresleti oldal hatására – elszálltak. Olyan drasztikusan változott néhány zöldféle ára, amire
senki nem volt felkészülve. A paprikafélék
kilója ezer - ezerháromszáz Ft. A hazai fürtös
paradicsom ára is elérte az ezer Ft-os felső
határt. Az importált karfiol kilónkénti ára 500
Ft is lehet. A jégsaláta darabját csak is 400 Ft
felett lehet beszerezni. Az amúgy is drága
csemegeszőlő további magaslatokba tör, akár
1300 Ft-ot is elkérnek a zamatos, muskotályos,
Dél-Afrikából származó gyümölcsért. Az
importeper ára újból ezer Ft körül állt be.

A két napos program során számos téma került
napirendre. A kertészeti ágazatban érdekelt
résztvevők előadásokat, tájékoztatókat hallhattak az ágazat jelene és jövője, a támogatások, a foglalkoztatások, a beruházások gazdasági környezete, a finanszírozási lehetőségek
stb. témakörökből.

De, nem kell sokat várakozni a következő forgalmi csúcsra, hiszen a jövő hét már újabb
ünnepi készülődésről szól Már javában tart a
húsvéti portékák árusítása. A festett tojástól a
barkáig, az asztali díszektől a húsvéti édességig, a „leghúsvétibb” tormától a füstöltáruig,
na meg a tojásig, minden porondon van.

Nem kevésbé volt fontos a hazai produktumok
értékesítésének helyzete, lehetőségei témakör
sem, amit panelbeszélgetés keretében vitattak
meg. Ennek egyik kompetens résztvevője volt
Házi Zoltán a BNP Zrt. vezérigazgatója. A konferencia lehetőséget nyújtott szakmai beszélgetésekre, aktuális kérdések megvitatására is.

Nyilván megnő a primőr iránti kereslet is,
aminek (az árakat illető) végét egyelőre nem
lehet megjósolni. Ha a hazai primőrtermelők
szezonja hirtelen beindul, ha több import zöldség kerül pultra, akkor a piacon árcsökkenésre
lehet számítani. Ami azonban előre prognosztizálható, hogy ünnep után – a jelenleginél jóval olcsóbb lesz a nagybani kínálata.

Kertészeti konferencia

Voltak olyan szakelőadók is, akik szakmai
beruházások, termesztési technológiák, csomagolástechnikai lehetőségek, korszerű haszongépjárművek, szaporítóanyagok, vetőmag nemesítések vívmányait propagálták.

Búcsúzunk Balatoni József a legrégebbi hordártól, aki 73 éves korában elhunyt. A nagybani
piac megnyitása óta szolgálta a vásárlókat,
kiskereskedőket.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

