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Hulladékmentesen 2 
Előző lapszámunk egyik - a piacon keletkező 
tetemes hulladékról és annak költségeiről 
készült - írását kívánjuk újabb gondolatokkal 
kiegészíteni. Az ismét terítékre kerülő téma 
most a bérlemények, a raktárak, csarnokok, 
sátras árusítóreszortok környezetére irányul. 
Szeretnénk az érintettek figyelmét felhívni, 
hogy a bérlemények határain kívül maradó - a 
takarítást is nehezítő – göngyöleg, hulladék 
begyűjtésre és hasznosításra kerül.   
 
További probléma, hogy gyakran az un. szerves 
hulladékot, a megromlott, vagy „csak” érték-
csökkent zöldség-gyümölcsárut nem gyűjtőkon-
ténerbe, hanem rekeszekben helyezik a raktár 
mellé.  Az „alkalmi gyűjtögetők”, - a nagykeres-
kedők engedélyére hivatkozva - feltúrják a 
hasznosnak vélt árut, zöldség, gyümölcs, déli-
gyümölcs után kutatva.  Ez sem esztétikailag, 
sem higiéniailag és közegészségügyi szempont-
ból sem megengedhető. 
 
Kérjük a bérlőket, ne adjanak senkinek sem 
arra lehetőség, hogy a fogyasztásra alkalmatlan 
és elszállításra kirakott hulladékáruban turkál-
janak. Bármennyire is segítőkész a szándék, de 
bérlőink saját környezetük ellen is vétenek. 
Szeretnénk, ha a piacosok egymást is figyel-
meztetnék, és mindezt jó szándékkal, a 
tisztább, kultúráltabb környezetért tegyék. 
 
A hulladék elszállíttatása egyre költségesebb. 
2013. július 1-től 61 %-kal emelkedett a díja, 
amit nem hárítottunk át a bérlőkre. 2014. 
január 1-től további jelentős drágulás várható, 
mivel jogszabályi előírások alapján, hulladék-
lerakási díjat is fizetni kell. Amennyiben a 
bérlemények környezete pántszalag, élvédő és 
egyéb csomagolóanyag hulladékával lesz tele, 
akkor a díjemelés mértékét a bérlőkre 
terheljük.   
 
 
Balesetmentesen 
A piaci balesetek elkerülése mindennél fonto-
sabb. Sajnos az éppen aktuális – szerencsére 

nem túl gyakori - események révén 
kerül újból reflektorfénybe ez a téma. Az 
elmúlt héten történt baleset szolgáltat okot 
erre. Az esti – de még piacnyitást megelőző - 
órákban súlyos közlekedési baleset történt a 
piacon. Két személykocsi a nagybanin megenge-
dett sebességet jóval meghaladó tempóban 
érkezett a B-D-G-H szektor sarkához és 
karambolozott. A két jármű törése vagyoni kárt 
okozott mindkét tulajdonos számára. Ami ennél 
súlyosabb, a nyolc napon túl gyógyuló személyi 
sérülés.  
 
A történtek kapcsán a targoncával való közle-
kedés, azaz a túlzott sebességgel való áru-
szállítást is szót érdemel. A fiatal targoncások 
közül egyesek a vakmerőség határát súrolva 
száguldoznak a piacon. Csakhogy különböző 
irányból hasonló mentalitású targonca-, és jár-
művezetők, vagy teljesen vétlen gyalogosok is 
érkezhetnek. Kérjük a bérlőket, nézzenek 
utána, és időnkét ellenőrizzék, hogy azok a 
munkatársaik, akik targoncára ülnek, rendel-
keznek-e érvényes vizsgával és betartják-e a 
piaci közlekedés szabályait, különös tekintettel 
a sebességkorlátozásra.  
 
A baleseteket senki sem tudja meg nem 
történtté tenni, de óvatosabb és körülte-
kintőbb járművezetésre figyelmeztet. De arra 
is, hogy a piaci nyitva tartáson kívüli időpontban 
is érvényes a nagybani KRESZ. Tévedés azt 
gondolni, hogy az üres piacon közlekedő 
járművel nem lehet találkozni.  
 
A történteknek van egy másik, nagyon fontos 
részlete is, mégpedig a munkahelyi baleset 
fogalma. A munkahelyen történő balesetet – 
még ha munkaidőn túl is történik - a munkáltató 
köteles a munkavédelmi felügyelőség felé 
jelenteni.  
 
Tanulság, hogy egyetlen karambolnak több 
vonzata, következménye lehet. Még egyet 
hozzáteszünk, a piaci KRESZ ellen rendsze-
resen vétők véglegesen elveszíthetik a piacra 
való belépés lehetőségét, azaz kitiltásra kerül-
hetnek.   
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Médiaérdeklődés 
Az utóbbi hetekben több alkalommal készült 
riport a nagybani piacról. Mi tagadás a piac 
megítélésének, jó hírnevének mindig jól jön 
egy-egy interjú, riport, újságcikk.  
 
A közelmúlt egyik piaci napjának hajnalán a 
Falurádió volt vendégünk. A műsor hallgatói élő 
közvetítésben, egy jól sikerült interjú és a 
termelőkkel folytatott beszélgetés során kap-
tak betekintést mindennapi tevékenységünkbe. 
A közvetítés riporterének Házi Zoltán, a nagy-
bani társaság vezérigazgatója is nyilatkozott 
miközben a stábot körbe kalauzolta a piacon. 
 
A minap pedig egy szakmai magazin kereste föl 
a nagybanit és egy történeti áttekintéssel és az 
itt zajló sokszínű kereskedés illusztrálásával 
kívánja megismertetni olvasóival a piacot. A 
nagybani társaság ezúton is szeretné kinyil-
vánítani, hogy minden érdeklődő felé nyitott, és 
mint eddig, ezentúl is szívesen fogadja a média 
„kíváncsiskodását”, és szakmai csoportok 
látogatásait. 
 
Felnövekvő nagybanis generáció     
A nagybani árusítás mögött nagygazdaságok 
feltételezhetők, és a piacon árusító termelők 
zöme valóban komoly gazdaságot, vállalkozást 
működtet. Mindennapi tevékenységünk során 
személyes kapcsolatban állunk velük és ez a 
nagybani társaságnak is információs forrás. A 
termelők szívesen megosztják velünk a gazdál-
kodás minden apróbb és jelentősebb gondját, 
de sikerét is.  
 
A kertészet mindig is családi gazdálkodás volt, 
de még inkább azzá válik. A nagybani piac több 
évtizedes működése alatt egy új generáció fel-
növekvésének lehettünk tanúi. Sok a fiatal a 
nagybanin, éretté vált gyermekek váltják fel a 
szülőket. Egyre több termelő kéri piaci árusí-
tóhelyének a család ifjabb tagjaira való átírá-
sát. 
 
Vannak, aki azért taníttatták gyermekeiket, 
hogy könnyebb kenyérkeresethez juttassák 
őket. Pedig sokuknak a gazdálkodás a legkézen-
fekvőbb családi örökség a boldoguláshoz. Ma 

már nem lebecsülendő a mezőgazdaság, a 
kertészet, hiszen tetemes szakmai tudásra, 
műszaki ismeretre, informatikai háttérre van 
szükség. Említhetnénk a kereskedői vénát, a 
közgazdaságban való jártasságot, a kémiai, a 
jogi ismereteket is. Mi más ez a szakma, mint 
egy felsőfokú iskolázottság. A mai gazdák már 
nem csak a „földet túrják”.  
 
A gazdálkodás a fiatalokat nem szigeteli el a 
városi élettől, a tanulási és egyéb lehetősé-
gektől.  Sőt a város közelségét egy-egy áru-, 
vagy gépbemutató megtekintésére, kiállítások 
látogatására és szakmai fórumokon való rész-
vételre is felhasználják.  Azok a fiatalok, akik 
vállalják a zöldség-gyümölcstermesztést, a 
legjobb úton járnak a modern gazdálkodáshoz 
vezető úton. És nem kizárólag az ifjú férfiakról 
van szó. Sok esetben a szakma gyakorlati és 
elméleti oldalát is jól ismerő fiatal hölgyek is 
beállnak a sorba. 
 
A nagybani piacot olykor fiatal diplomázók 
különböző információs igénnyel keresik fel, 
amelyre szakdolgozatuk elkészítéséhez van 
szükség. Társaságunk ingyenes adatszolgálta-
tással segíti a diákokat.  
 
Ezt a lehetőséget megkapta a nagybani D 
szektorából ismert fiatal is, aki a káposzta-
termesztés köréből választotta szakdolgoza-
tának témáját. Ő a Kecskeméti Kertészeti Főis-
kolai kertészeti karán szerez diplomát. A ka-
pott segítség ellenében az elkészült dolgo-
zatból kértünk egy példányt, hogy magunk is új 
ismeretekre tegyünk szert. Így volt lehető-
ségünk ifjú kollégánk dolgozatába betekinteni. 
Az, hogy milyen eredménnyel sikerül megvédeni 
a szakdolgozatot, arról még nincs információnk, 
de mi - nagybani piacos szemmel - jelesre 
értékeljük. Nagyon alapos, részletes dolgozat, 
akár tanulmány is lehetne. A vidéki termesztés 
hagyományaitól a kísérleti termesztésig, a 
növényvédelemtől az ökológiai értékelésig 
átfogó képet kaphattunk a káposztatermesz-
tésről. Gratulálunk a diplomadolgozathoz. 
Minden ambiciózus fiatalt arra biztatunk, hogy 
amennyiben hasonló segítségre van szükségük, 
bátran forduljon társaságunkhoz.   


