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Húsvéti ünnep
Az ünnepet megelőzően ismét felhívjuk a
figyelmet a nagybani piac zárva tartására.

FIGYELEM!
A nagybani piac
április 5-én, húsvét vasárnapján és
6-án húsvét hétfőjén
ZÁRVA lesz.
Nyitás: április 6-án,
hétfőn 22:00 órakor
Húsvéti tojás
Az ünnep klasszikus kelléke a húsvéti tojás.
Akár festett, hímes, vagy főzött, az alapanyag
kötelezően számozott! Az utóbbi években a
tojások számsorral való jelzése bejáratott,
természetes gyakorlattá vált. A néhány éve
bevezetett tojásjelölés ellenére az illegálisan
behozott, jelöletlen tojás piacra kerülése
komoly konkurenciája lehet a hazainak. A hatósági ellenőrzések és várhatóan az EKAER szám
bevezetése
visszaszorít(hat)ja
a
visszaéléseket.
A tojás húsvét előtt kelendőbb. A nagybanis
tojásforgalmazók kínálata lépést tart az igényekkel. Az árak azonban változatlanok. Nincs
értelme az áremelésnek. Az ünnepet követően a
kereslet visszaáll a normális kerékvágásba, és
az árak úgyis az utóbbi évben kialakított stabil
szintre csökkennének.
A szakmai és termelői körök megbízható, hazai
tojást ajánlanak a fogyasztók figyelmébe. Az
üzletek polcain érdemes az un. „Koronás tojás”
védjeggyel ellátott árut keresni. Ezt a
terméken és a csomagoláson is jelölik.

Szelektív hulladékkezelés
A nagybani zárás utáni látványa - a
hátrahagyott hulladék és eldobált zöldáru,
gyümölcs
tetemes
mennyisége
miatt
-

Megjelenik kéthetente
kiábrándító. A piac nem kelti
bennünk a kultúrált, élelmiszerárusító hely
benyomását. Úgy a termelői szektorokban, mint
a raktárak környezetében raklap maradványok,
kartonok, pántszalagok, necc, fólia hever
szanaszét. Ezek egy része szeles időben a piac
kerítésén akad fenn, sőt a környéket lepi el. Ez
a helyzet elfogadhatatlan és tarthatatlan.
A piaci környezet kulturáltsága nemcsak a
takarítást követően, hanem a piac nyitvatartási
időtartama alatt is fontos. Jóérzésű vevő nem
szívesen vásárol olyan raktárban, vagy árusítóhelyen, amelyhez törött raklapokon, pántszalagokon, eldobott, félig penészes zöldségen,
gyümölcsön keresztül vezet az út. A helyzet
javításához az szükséges, hogy a piaci szereplők - legyen bérlő, vagy alkalmazottja, akár
termelő - környezettudatos magatartást tanúsítsanak. Társaságunk hiába teremtette meg a
hulladékudvarban a szelektív elszállítás feltételét, ha a keletkezés helyén nem ennek megfelelően gyűjtik a hulladékot. A közeljövőben fejleszteni kívánjuk a szelektív hulladékgyűjtés
eszköztárát. A fővárosban alkalmazott, un.
hulladékszigetekhez hasonlóan
koncentrált
gyűjtőhelyeket alakítunk ki, ahol lehetőség lesz
a hulladék fajtánként elkülönített (papírműanyag, fa és komposzt) elhelyezésére. Ennek
részleteiről körlevélben adunk tájékoztatást.
Kérjük, hogy a kialakításra kerülő hulladékgyűjtő helyeket használják és a saját hulladékukat a kihelyezett konténerekben, vagy az
általunk biztosított kukákban helyezzék el. A
helyzet javításában számítunk felelős közreműködésükre. Amennyiben az együttműködés
nem valósul meg, kénytelenek leszünk a
hulladékszállítási díjat jelentősen megemelni.

Szakmai jelen és jövő
Az ünnep-, és munkaszüneti napokat megelőző
kereslet, kínálati helyzet lendületet ad a
nagybani piac kereskedésének. Ez idén
tavasszal kevésbé érzékelhető. Kisebb a
kereslet, ami a termelői felhozatalon és a
nagykereskedői áruforgalomban is megmutat-

kozik. „Kevesebb a vevő, mérsékelt a vásárlói
kedv. Hol vannak a régi szép idők, amikor
raklapszámra fogyott az áru, kétszer is
megfordultunk egy piaci éjszakán.” Ilyen és
hasonló emlékeket idéznek a termelők, a
nagykereskedők, az iparcikk sátrak bérlői.
Valóban, a több tíz évvel ezelőtti termelői
felhozatal ömlesztett áruszállításról, kocsideréknyi portéka egy tételben való eladásáról,
egy-két termékre korlátozódó kínálatról szólt.
Ez volt régen.

mőrtermesztés is ismer hasonló technológiát.
Az USA-ban talaj nélküli, fedett farmot hoznak
létre haszonnövények városban való termesztésére. A főleg kisebb kiterjedésű növények
termesztése több szinten, egymás feletti
tálcákon történik. A növények gyökere szövetbe
ereszkedik. A terv szerint újrahasznosított
vízzel és szabályozható LED világítással folyik
majd a termesztés. Növényvédő szerek és
műtrágya használatát mellőzik.

A mai összetett, sokoldalú igények azonban
számos újdonság bevezetésére sarkallták a
kínálatot. A jelen keresleti mérséklődése sokkal
összetettebb jelenség - számos okkal,
összefüggéssel, számtalan érzékeny pontjával -,
mint amit ezen az oldalon összefoglalhatnánk. A
múlt időn azonban nem érdemes keseregni.

A piacon való közlekedés alapfeltétele az utak,
a piac szabadtéri területe, és a termelői szektorok jó útminősége. A tavaszi karbantartás
keretében elkészül a tél nyomait viselő
útburkolat javítása, a kátyúzás. Természetesen
– mint mindig, most is – igyekszünk a
munkálatokat fennakadás, a kellemetlenségek
minimalizálása mellett, napközben végezni.

A zöldség-gyümölcs szakma fejlesztésének,
változtatásának is újabb és újabb lehetőségei
vannak. A termelők maguk mondják, több lábon
kell állni! Új, vagy más termékek termesztésével kell próbálkozni. Importból megismert zöldség-gyümölcsfélék honosításával is érdemes
lehet foglalkozni. Évtizedekkel ezelőtt még nem
ismertük a fürtös és koktélparadicsomot, a cukkínit, a kínai kelt, de a kaliforniai, és a kápia
paprikát, vagy a kígyóuborkát sem. A gyümölcsfélék köre is új fajtákkal egészült ki. Granny
Smith (zöld) almát, nashy körtét, japán szilvát
és nektarint korábban aligha kaptunk volna.
A csomagolásban is vannak újdonságok. A tetszetősebb adjusztálás, a kisebb kiszerelés, az
egalizált fogyasztói egységek készítése is vevőcsalogató lehet. Nem beszélve a feldolgozott
zöldség- és gyümölcsáruról. Az újak előbb
extraigényeket elégítenek ki, később beépülnek
a szélesebb körű keresletbe.
És, hogy mit hoz a jövő? A változó fogyasztói
szokásoknak, a zöldség-gyümölcstermesztés,
forgalmazás folyamatos újításának mindig vannak szakmai úttörői és őket követők is.
Amit viszont egy szakmai cikkben olvastunk,
egyelőre utópisztikusnak tűnik, bár a hazai pri-

Karbantartás

A piaci karbantartás állandó feladata a higiéniai
követelményeknek és a magunk igényének
megfelelő szociális helyiségek létesítése. A
közelmúltban fejeződött be a 27-es csarnok
mosdóinak, illemhelyeinknek munkálatai. Reméljük, hogy rendeltetésszerű használattal a
kultúrált állapot tartósan fennmarad.

Induló szezon
Április hónaptól indul a primőrösök szezonja.
Ezt jelzi, hogy a friss zöldárut termelők többsége erre a hónapra kötött idén először
helybiztosítást. Vannak, akik kizárólag a helylekötés miatt utaztak a nagybanira. Néha dolga
végezetlenül távoznak, mert nem tájékozódnak
előre a főpénztár 00:00 órától, 06:00 óráig
tartó ügyfélfogadási idejéről. Kérjük termelőinket, hogy szezonkezdés előtt mindig
informálódjanak, aminek legegyszerűbb módja a
www.nagybani.hu honlap megtekintése, vagy az
1-421-3611 telefonszámon való érdeklődés.
Nem hivatkozási alap, hogy „tavaly úgy volt…..”
Másik gyakran előforduló hiányosság, hogy a
2015-re érvényesített termelői igazolványok
otthon maradnak. Pedig az érvényes okmány
bemutatása, a termesztői tevékenység igazolása szükségszerű és fontos.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

