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Újévi köszöntő
Az újévet sokan visszatekintéssel, az előző
tizenkét hónap sikereinek, eredményeinek
értékelésével kezdik, de a jövőre vonatkozó
fogadalmak, elhatározások, tervek is megfogalmazódnak.
A nagybani piacosoknak nem volt könnyű éve,
főleg nem a termelőknek. 2018. termésvesztesége a rendkívüli időjárás (a tavaszi fagy,
és a nyári aszály) számlájára írható. Ennek
sokoldalú hatása a mennyiségi felhozatalban, a
termelői belépések gyakoriságában, és a piaci
árfelmérés alapján mind nyomon követhető.
Mindemellett szakmai, agrárgazdasági kamarai
információk, tanulmányok, illetve összefoglaló
jelentések is alátámasztják a zöldség-gyümölcs
és a szántóföldi áru terméshozamának visszaesését és rávilágítanak annak okaira.
Az időjárási kiszolgáltatottság mellett, egyre
nehézkesebb szezonálisan megbízható munkavállalót találni, ami legérzékenyebben a kézimunka igényes gombatermesztést, és a primőr
kertészetet érinti. Azok a gazdák, gazdaságok jellemzően a szántóföldi kultúrák termelői –,
akik gépesített termesztést folytatnak, kevésbé kiszolgáltatottak a kézi munkaerőnek. A
modernizált gazdálkodás viszont nagyon magas
beruházási igényű vállalkozás.
A zöldség-gyümölcskertészet fenntarthatósága
pedig nagyon fontos területe a hazai gazdaságnak. A továbblépés elengedhetetlen feltételei
közé sorolható a nemzetközi – főleg az európai
– trendekhez való felzárkózás. Ennek megfelelően egyik megvalósításra váró lehetőség a
hazai kis-, és közepes gazdálkodások megerősödése, továbbá új terményfajták bevezetése.
Egyre több a környezettudatos vásárló, akiknek
– a hazai árut preferálva –, fontos az áru származása az előállítás körülményei, a vegyszermaradványok mértéke, a környezetkímélő csomagolás, egyszóval a nyomon követhetőség.
Csak ezek szellemében – a törvényekben,
rendeletekben megfogalmazott előírások

Megjelenik kéthetente
betartásával - szabad termeszteni,
értékesíteni, exportálni. Bízunk a gazdák
termelői ambíciójában, a kihívásokat sikerrel
megoldó képességükben, hiszen a magyar
zöldség-gyümölcsáru itthon és az Unión belül is
keresett, szívesen fogyasztott termék.
A hazai gazdálkodás hosszú távú célkitűzése
pedig vízkészleteink, termőterületeink megőrzése, a széndioxid kibocsátás csökkentése kell,
hogy legyen, hiszen a jövőnk függ tőle.
A nagykereskedők 2018. évi értékesítését
befolyásoló tényezőkkel bérlőink és a nagybanin
beszerzők, vásárlók információi szembesítettek.
Az
importot
a
devizaárfolyam
ingadozása nehezítette. A kiskereskedelmi
forgalom mérséklődését viszont a hazai dinnye,
barackfélék, káposztafélék importból való
pótlása kompenzálta.
Saját vizeinkre evezve, társaságunk szívesen
tekint vissza az elmúlt esztendőre, melynek
eredményeit sikerként könyveljük el, a kisebb,
nagyobb kudarcokból levonjuk a tanulságot.
Néhány beruházás és a fenntarthatóság érdekében végzett fejlesztések eredményeinket
reprezentálják. Megvalósult a közel ötven
hellyel bővített vevőparkoló terve, 7.000 m²
területen teljes útfelújítás történ. A nagybani
üzemeltetésének informatikai korszerűsítése,
honlapunk megújítása, a kötelező és határidőre
elvégzett GDPR követelményrendszer kidolgozása is a 2018. év sikere. Csakúgy, mint a
tavalyi esztendőben újból megrendezésre
kerülő „Piac éjszakája”.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy a nagybani
szereplői megtanultak a változó piaci körülményekhez alkalmazkodni. Reméljük, hogy a
2019. év akadályait is - együtt, összefogásban –
leküzdjük, közös céljainkat megvalósítjuk. A
BNP Zrt. nevében minden ügyfelünknek úgy
magánéletükben, mint vállalkozásukban sok
sikert kívánok.
Házi Zoltán
Vezérigazgató

Felhívás
Az év első napjaitól kezdődően zajlanak az idei
helybiztosítások kötései. Az eddigi tapasztalatok szerint, még mindig vannak, akik – többszöri felhívásunk és az elmúlt 15 év hagyományai ellenére – nem jelezték az idei esztendőre vonatkozói helybiztosítási szándékukat.
Több szempontból sem elfogadható ez a
hozzáállás, vagy enyhébb megfogalmazásban
feledékenység. Részben, mert bizonytalanná
válik a szektorhelyekkel való gazdálkodás, az
igények szerinti lekötés. Másrészről a termelők
sem tudtak időben tájékozódni pl. a
belépésszámok teljesítéséről. Az idén – az
ismert és fenti írásunkban is említett okok
miatt – megemelkedett azon termelők száma,
akik nem érték el az előírt belépésszámukat.
Sokakban csak januárban tudatosodott a hiányosság, amit visszafelé már nem lehet
teljesíteni. Számukra az idei első lekötés belépésszáma az elmúlt év hiányával megemelkedik.
Az éves helykötéssel piacra látogató termelőkkel személyesen legfeljebb az év első napjaiban
találkozunk, amikor még sokuk nem rendezte az
őstermelői tevékenység aktuális időszakra
vonatkozó érvényesítést (az értékesítési
betétlapok kiváltását). Minden alkalommal
kihangsúlyozzuk – jelen írásunkban is megerősítjük -, hogy akik március végéig nem
rendezik az őstermelői kötelezettségüket, nem
értékesíthetnek semmilyen formában, így a
nagybani piacon sem.
Arra kérjük az érintetteket, hogy a 2019. éves
érvényesítést követően telefonon, vagy emailban (mindkettő elérhetőség a szektorkártyákon fel van tüntetve) értesítsék a helyiséggazdálkodás munkatársait. A NAK naprakész
nyilvántartásában utána tudunk nézni és a saját
adatbázisunkba bevezetjük, de ehhez a
termelők jelzése szükséges.

Tájékoztató
Ami a B-szektorban helybiztosítással rendelkezőknek szól. A közelmúltban - a helyiséggazdálkodási irodán -, a szektorhelyek lekötéskor
termelőink tájékoztatást kaptak a szektor

befedésének tervéről és az őket érintő
intézkedésről, az árusítási lehetőség más – E,
vagy F - szektorokba való áthelyezéséről.
Érintett ügyfeleiknek a továbbiakról is aktuális
információkat küldünk.
.

Tél, hó, fagy
Az évszak sajátosságából származó - jelenleg is
aktuális - időjárási helyzet a hó, a fagy, a síkosság. Társaságunk igyekezik a piac területét a
síkosságtól mentesíteni és a havat mielőbb eltakarítani. A takarítás prioritása, hogy első
lépésben a piacra történő bejutást biztosítjuk.
Ezt követően a legnagyobb telítettségű szektorokat és a piac közlekedési úthálózatát, szabadítjuk fel a hó alól. Csak ezek végeztével tudjuk
a raktárak, értékesítő csarnokok elől a havat
elkotorni.
A kedden és szerdán lehullott nagy mennyiségű
hó komoly erőpróbát jelentett. Az eltakarítást
nehezítő körülmények miatt a H és G szektorok
hó mentesítését munkatársaink nem tudták
elvégezni arra az időpontra, amikor a korán jövő
termelők árusítóhelyeikre beérkeztek. A kellemetlenségért az érintett termelőktől elnézést
kérünk.
A munkavégzést nehezíti, hogy a bérlemények
környezetében göngyöleg, raklaphegyek, kirívó
esetben hulladék torlaszolja el a munkagépek
útját. Kérésünk, hogy mindenki nézzen szét
saját háza táján. Tegyék meg a szükséges
intézkedéseket, segítsék a rendkívüli helyzet
kezelését. Szükségünk lehet – főleg folyamatos
havazás esetén - a piacosok megértésére és
közreműködésére is. Segítségüket köszönjük.

Búcsúszó
Karácsony előtti napon hunyt el Szervánszky
László, az ország egyik leghíresebb mestercukrásza, aki Soltvadkertet a „fagylalt városává”
avatta – adta közre a HVG a Délmagyar írását.
Halála a nagybani számára is veszteség, hiszen a
piac nyitása óta rendszeres látogatója volt a
mester. Kifogyhatatlan derű és szeretet áradt
belőle, aki mindig meg tudta őrizni optimizmusát,
méltóságát és jóságát. Akik ismerték szeretettel
emlékeznek rá.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

