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Vegyes kínálat
A nagybani kínálati palettája talán tavasz
„derekán” a legváltozatosabb. Egyszerre van
jelen a tavalyi (káposzta, burgonya, hagyma) és
az idei friss zöldféle (primőr káposzta, újburgonya és főzőhagyma), továbbá ezek magyar,
illetve külföldről származó variációi. Még „tombol” az import-, de éled a hazai primőrszezon is.
Részben a friss zöldek – pl. a cukkíni, a padlizsán, a kaliforniai paprika, és a koktélparadicsom -, kereslete tart igényt a külföldről származó árura. Másrészt a tavaly betárolt, hazai
készletek kifutásával van szükség importra.

FIGYELEM!
A nagybani piac
Április 30-án, hétfői napon
a szokásos rend szerint nyitva lesz.
Április 29-én, vasárnap és
Május 1-én, kedden zárva tart!
Nyitás: május 2-án, szerdán 1:00 órakor

A hazai alma és körte kínálati szűkössége miatt
mennyiségben és választékban az import alma
uralja a piacot. A magyar gyümölcs az idén sem
tartott ki a nyári fajták szüretéig. Ennek nem
annyira mennyiségi, sokkal inkább a minőségi
tárolás hiánya, vagy a betárolt alma hosszasabb
tárolásra való alkalmatlansága a magyarázat.

Megjelenik kéthetente
napokban a médiát is bejárt hír miszerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal és a Megyei Kormányhivatal Növény és
Talajvédelmi Igazgatósága több vizsgálatot,
ellenőrzést folytatott – megerősít bennünket,
hogy nem hiába hangoztatjuk oly gyakran ezt a
fontos ügyet. A szóban forgó ellenőrzések
főleg a termelői áru eredetét vizsgálták, egészen a termőhelyig visszakísérve annak útját. A
vizsgálatok a nyilvánosságra hozott eseteknél
több szabálytalanságot tártak föl.
Mulasztás, szabálytalanság esetén az eljáró
hatóságnak bírságot kell kiszabnia. Idegen áru
forgalmazása, vagy szabálytalan árusítás kapcsán felmerülhet az adócsalás gyanúja is, amiről
a Nemzeti Adó-, és Vámhivatalt is értesíteni
kötelesek!
A médiában elhangzott hírek szerint az idejekorán megjelent „hazai” földieper tömeges árusítása volt az említett ellenőrzések kiváltó oka.
Az importárut magyarként árusítók közül többen „megbuktak”, mert kérésre nem tudták
bizonyítani az áru eredetét. Hangsúlyozzuk,
hogy nem a nagybanin történt az ellenőrzés, ami
persze nem zárja ki, hogy hasonló esetek nálunk
nem fordulhatnak elő.

Termelők átfogó ellenőrzése

Felhívjuk valamennyi értékesítésben érdekelt
figyelmét, hogy az ilyen ellenőrzések kiterjedhetnek az őstermelői tevékenységre és annak
igazolására, a növényvédelem ellenőrzésére
(permetezési napló megléte és helyes kitöltése), a növény-egészségügyi ellenőrzésére
(burgonya forgalmazása esetén a nyilvántartásba vétel megléte, címkén való feltűntetése), szaporítóanyag értékesítésekor a veszélyes károsító anyagtól való mentesség és ennek
igazolása. Friss zöldség-gyümölcs árusításakor
a regisztrációs szám igazolása, a termények
minőségi szabványoknak való megfelelése és a
piacokon (nagybani értékesítésben) a minőségi
és jelölési követelmények betartása is bekerülhet a vizsgálati célkeresztbe!

Előző írásunk utolsó mondatát más oldalról
kihangsúlyozva folytatjuk, mégpedig a nyomon
követhetőséggel és annak ellenőrzésével. A

A fentebb említett visszaélések (idegen áru
magyarként való árusításának) sajnálatos követ-

Egyelőre egyetlen friss gyümölcsünk, a földieper képviseli a tavasz kínálatát. A hazai
termés első szedése is már vagy két hete
piacra került, de még mindig az import van
mennyiségi fölényben. Nehéz eldönteni, hogy a
frissebb,
zamatosabb
magyar,
vagy
a
dömpingáron kínált import a kapósabb. A
vásárló kereskedők véleménye is megoszló. Van,
aki mindkét árut – jól láthatóan, elkülönítve –
kiteszi a pultra. Ez így korrekt! Vannak
azonban, akik visszaélnek az olcsón vásárolható
importáruval, ugyanis hazaiként árusítják!

kezménye, hogy rontotta a valóban hazai –
melegházban nevelt - földieper ázsióját. Kétségbe vonva a nagybanin is elsőként szamócát
árusító termelők hitelességét, rombolva szakmai tekintélyüket. Ezek után belátható, hogy a
hazai áru védelmében és a termelők érdekében
is szükség van a vizsgálatokra, ellenőrzésekre.

Megváltozik a piaci nyitva tartás
Amint azt már előző lapszámunk és a kiadott
tájékoztató tudatja, megváltozik a nagybani
piac nyitva tartásának rendje.
Az átállás időpontja:
2012. május 13. (vasárnap)
A nagybani nyári nyitva tartásáról honlapunk
www.nagybani.hu által is lehet tájékozódni.

Felhívás a bérlők felé
A BNP Zrt. minden évben két alkalommal elvégezteti a rovar-, és rágcsálóirtást valamennyi
közös használatú területén – raktárak folyosóin, vizes blokkokban stb. -, aminek soron következő időpontja május 16-a 5:30 – 12:00 óra.
A hatékonyság érdekében kérünk valamennyi
bérlőt, hogy szerződéses partnereikkel – a járványügyi intézkedéseknek megfelelően – az
irtással egy időben saját bérelt területükön is
végeztessék el a kártevő-mentesítést! Az erről
készült bizonylatot pedig juttassák el a helyiséggazdálkodásra!

szigorító törvény előírásai szerint járjanak el
és ellenőrizzék annak betartását. A zárt helyiségekben és azok bejáratának öt méteres
közelségében tiltsák meg a dohányzást!

Regisztrációhoz ragaszkodva
A nagybani piac társasága a regisztrációhoz
szigorúan ragaszkodva, biztosít a jövőben árusítási lehetőséget úgy a termelőknek, mint a
nagykereskedőknek. A türelmi idő a hónap végével lejárt! Erre figyelmeztetett egyébként – a
piacra lépők közül - többeket a pénztárostól
kapott szóróanyag, vagy a címükre küldött
felszólító levél.
Új kártyaigénylések sem teljesíthetők a regisztrációs adat hiányában. Legalább az igények
beadásáról, vagy az illeték befizetését igazoló
postai utalványról készült másolattal kell
bizonyítani, hogy a regisztrációs szám ügyintézése folyamatban van. A termelők többsége
már rendelkezik a szükséges adatokkal. Megértéssel tesznek eleget a kötelezettségnek, hiszen érdekükben áll, hogy a rendelettel kiszűrhetők legyenek az „ál” termelők.
Egyes termelők - akik családi gazdálkodás
keretén belül termesztenek -, nem a saját
(nagybani piacos belépőkártyán szereplő)
nevükre kérnek regisztrációs számot, hanem a
család valamely más tagjának. Ezt a
helyiséggazdálkodás nem fogadhatja el!

Átminősített úthálózat

Ajánlott a higiéniás körülmények biztosításához
egy teljes fertőtlenítő nagytakarítást és lomtalanítást is – különös tekintettel a közelgő nyári
évadra – elvégezni.

A BNP Zrt. házirendjének 24. pontja értelmében „A nagybani területén a közlekedési
táblákkal és útburkolati jelekkel szabályozott
közlekedési rend betartása kötelező!”

A nagybani társaság kéri a bérlőket, hogy a piac
külső megjelenése érdekében az elhasználódott
cégtáblákat, napvédő ernyőket, reklámtáblákat
és minden olyan eszközt, ami ronthatja a piac
összképét, hozassák rendbe, újítsák föl,
javíttassák meg!

A Nemzeti Közlekedési Hatóság azonban a BNP
Zrt. területének úthálózatát a közforgalom
számára megnyitott magánútnak minősítette.
Ennek megfelelően a KRESZ betartása ugyanolyan fontos jelentőséggel bír, mint közutakon.
Amennyiben ezt figyelmen kívül hagyva szabálysértés történik, az rendőrségi intézkedést
igényel. Saját testi épségük érdekében is
kérjük, a szabályokat betartva, fokozott
figyelemmel közlekedjenek a piac területén!

Kérjük továbbá a bérlemények üzemeltetőit,
illetve azok felelős vezetőit, hogy a dohányzást

