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Nagybani nyitva tartás
A Húsvéti Ünnep a nagybani nyitva tartását is
módosítja. Április 19-én, szombaton a piac
szokásos nyitva tartás szerint üzemel.

ZÁRVA leszünk!
Április 20 - 21-én,
a Húsvéti Ünnepnapokon
A nagybani piac zárva tart!
Nyitás: április 22-én 03:00 órakor

Nyitva tartással kapcsolatos információ, hogy a
nyári rendre történő átállás:
április 27-e
Az időpontokra bontott nyitva tartást – más
információs forráson kívül – a PH következő
lapszámában is lehet majd olvasni.
A nyári menetrend a piaci kereskedés megkezdésének idejét is előírja. A termelőkön kívül
nagykereskedő bérlőinket is arra kérjük, hogy a
nyitásként megjelölt időpontot tartsák be.
Ehhez igazítsák vevőik kiszolgálásának megkezdetését, raktáraik, árusító standjaik értékesítéshez való megnyitását.

Ismételjük
A hatékonyság reményében nem győzzük saját
magunkat ismételni. Örök témánk a szemétkezelés ügye. A bérlők és nagykereskedők
hamarosan megkapják társaságunk felhívását a
bérleményekben keletkező hulladék kezelésének szabályairól, a hulladéktárolóba történő
beszállítás kötelezettségére. A levél kitér a
hanyag kezelés és nem törődőm hozzáállás
következményeire, a szemétszállítási pótdíj
kiszabhatóságára is. A bérlőket arra is figyelmeztetnénk, hogy a BNP Zrt-vel kötött bérleti
szerződés – egyéb kötelezettségek mellett - a
keletkező hulladék kezelésének részleteit is
magában foglalja.
Az idegen eredetű szemét piacra való beszállítása is legalább ilyen horderejű ügy. Több mint
felháborító viselkedés, hogy egyesek – a törött

Megjelenik kéthetente
göngyöleg, hulladékáru, csomagolóanyag, feleslegessé vált háztartási eszközök,
autógumik stb. kidobására - szeméttelepnek
tekintik a nagybani piacot. Azt a helyszínt, amit
mindenki (ők maguk is) élelmiszer eladási,
és/vagy beszerzési céllal keresnek fel. Megbízható, egészséges, ép, minőségi árut kívánnak
forgalmazni, üzleteik, piaci standjaik pultjára
kihelyezni, és éttermekben felszolgálni, feldolgozó részlegekben, konyhákon felhasználni stb.
Az illegális hulladékbeszállítók vajon hogyan
fogalmaznák meg véleményüket, ha hasonló
magatartást tanúsítanának velük szemben?
Persze
nemcsak
kereskedők,
hanem
alkalmazottak, piacra lépő magánszemélyek is
lehetnek a piaci rend ellen vétők között.
Az etikai kérdések boncolgatása mellett
beszéljünk a következményekről is. A térfigyelő kamerákkal előbb, vagy utóbb beazonosíthatók a tilosban lepakoló járműtulajdonosok. Következésképp a renitens egyének a
piacról való kitiltást is kiérdemelhetik.

Kínálat alkalomra
A viszonylag késői húsvét és a korán érkező
tavasz árukínálata – a kereslet tükrében - majd
csak az ünnepet megelőző napokban lesz
izgalmas kérdés. A nagybanis várakozás szerint
a forgalom felpörög majd. Az idejekorán
megjelent primőr kínálati zsákutcája, hogy az
ünnep előtt egyes zöldáru – kínálati hiányt
okozva - kifuthat.
Az ünnep közelsége kínálat kiegészítő hatással
van a nagybani áruválasztékára. Miért ne a
piacon vásároljunk húsvétra? A szó szerinti
színes kínálat - vágott és cserepes tavaszi virágok, barkaágak, asztaldíszek -, már messziről
vonzza a nézelődőt. A maradandó díszek kedvelői is sokféle kellékekből - díszesen festett,
tojásokból, ajtóra akasztható koszorúkból,
asztali kompozíciókból - válogathatnak. Az
iparcikk sátrak ünnepi arzenálja húsvéti
édességeket, desszerteket, süteményeket,
ajándékkosarakat, ünnepi csomagolókat kínál.
Most fogy a legtöbb konzervtorma és mustár.
Az egyéb ünnepi asztalra valók (mák, dióbél,

méz, tojás, tormagyökér, iparilag füstölt és
pácolt áru) mennyiségi, minőségi választéka
mindenkor biztosított, de a tavaszünnep előtt
fokozottabb a kínálatuk.
A teljesség kedvéért a nagykereskedői árukészlet „teherbírására” is kitérnénk. Természetesen az importosok is minél nagyobb
keresletre számítanak. A jelenlegi időjárás, a
hazai áruválaszték Húsvét környékén még
elegendő biztatás az importkínálat számára. A
nyári évadzárás előtti utolsó keresleti roham a
tavaszi, aminek lehetőségével igyekeznek minél
hatékonyabban élni.

Szépülünk, frissülünk
Tavasz táján a legsürgetőbb feladatok közé
tartoznak – itt a nagybanin is - a kertészeti
teendők. A piac növényekkel beültetett zöldszigeteinek karbantartása, növénypótlása, a piac
belső területeinek kaszálása, virágosítás stb.
(Csak zárójelben és csak kevesek számára
jegyezzük meg, hogy ez utóbbit, környezetszépítési céllal, piaci közérzetünk érdekében
tesszük, és nem azoknak a bizonyos keveseknek
a kertjébe szánjuk!)
Az útburkolat megkopott jeleinek újrafestése a
nyári nyitva tartásra való átállás előtt
tervezetten befejeződik. A kötelező haladási
irány, a közlekedési sávok, a forgalomtól elzárt
területek és a tiltó – megállni tilos - jelzések
festése piaczárás után történik, annak
érdekében, hogy a munkálatok ne zavarják a
piac működését.
Az útburkolati festés a kipakolásra, árubemutatásra engedélyezett területek határvonalaira
is kiterjed. Jól látható keretet kapnak az egyes
bérlemények, raktárak, sátrak. Ezzel kívánjuk
kihangsúlyozni, hol vannak az engedélyezett
határvonalak. Elharapódzott a túlpakolás, a
jogtalan területhasználat, ami nemcsak szerződésszegés, esztétikai zűrzavar, de adott
esetben közlekedési akadály is lehet.

Nagybani csomagolás
A klasszikus cserealapú csomagolási módszer –
műanyag és faládák, rekeszek használata – nem

„növi ki magát”, úgy tűnik jól bevált a termelői
áruszállításban. Az egyre költségesebb csomagolóeszközök, és a környezetvédelmi díj megfizetésének kényszere miatt továbbra is a
legolcsóbb lehetőségnek tűnik. A korábban öt
kilós nettó tartalmú árucsomagolásra használt
műanyag tasakokat is egyre többen rekeszekre,
nagyobb tételek beszállításához konténerekre
cserélik.
Az előbbiekkel ellentétes az esztétikai érték,
az áru védelme és a márkajelzés igénye, amihez
műanyag fóliás takarást alkalmaznak a
termelők. Ezen nem spórolnak. A fogyasztói
kiszerelés – áruházláncok nyomán – is elterjedőben. Habtálcákra, műanyag dobozokba egalizálják a zöldséget, gyümölcsöt. Az igényes
megjelenést beépítik az árakba.
Az utóbbi szezonban - csomagolással szükségszerűen követendő - igény a hagyma, de főként
a burgonya kisebb egységű kiszerelése. A 30 kg
nettó tartalmú necc zsákokat tavasszal a
termelők 15, vagy 5 kg-os tartalmú hálókra
cserélik. Az áru azonban ettől még nem lesz
értékesebb (drágább). Sőt az egy kiló árura
jutó csomagolóanyag-költség többszörös lesz.
Az importáru kamionokkal való szállításánál jól
bevált eszközök - raklap, élvédő, pántolószalag,
bandázs fólia - használata a termelői távolsági
áruszállításra is átterjedt. Megjegyezni kívánjuk, hogy a folyamatos, vagy az alkalmilag
felmerülő igényekhez a nagybani piacra települt
csomagolóanyag-forgalmazók
nyitvatartási
időben rendelkezésre állnak.
A csomagolásnak a targoncával és áruszállító
kocsival (békával) való szállítást is bírnia kell.
Olykor persze a nagybanin is látunk raklapnyi
mennyiségben leborult zöldséget, gyümölcsöt.
Az áruban történő veszteségen kívül, a szétesett csomagolás következtében súlyos baleset
is történhet. Figyelem! Minden szállítóeszközt
igénybe vevő felelős a nagy tömegű áru
balesetmentes mozgatásáért!

A nagybani piac kollektívája búcsúzik a 61.
évében elhunyt körmendi Lázár Józseftől.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

