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Hosszas előkészítést követően, október első
napjaiban debütált megújított honlapunk, amit a korábban bevált tematikus rendszert megtartva -, bővebb alapinformációkkal töltöttünk
fel. Web-oldalunkat az angol és szlovák nyelven
érdeklődők is olvashatják.
Fontosnak tartjuk, hogy információs csatornánkat - a hetente kb. 1.500 látogatónk részére
- folyamatosan, az éppen aktuális témákkal,
adatokkal frissítsük. Reméljük, hogy olvasóink
érdeklődéseikre pontos, egyértelmű válaszokat
találnak. Amennyiben olyan téma, vagy javaslat
merül fel, amire nem találtak választ, kérjük,
hogy társaságunknak a honlap e-mail rovatán
keresztül jelezzék.

Rendkívüli nyitva tartás
Előző lapszámunkban részletesen ismertettük
az októberi és a november 1-i nyitva tartást.
Honlapunk, facebook oldalunk és a piacon jól
láthatóan kihelyezett tájékoztató hirdette a
változást.
Az alkalomszerű nyitva tartási rendet minden
esetben a nagybanisok többségének véleménye,
igénye, illetve javaslata alapján módosítjuk.
Másrészt rendeletek, és az ésszerűség
szempontjai diktálják. Nem lehet elmenni a
tény mellett, hogy naponta többszázezer ember
ellátása a nagybani fő tevékenysége. A piac
működési rendje eltér a kiskereskedelmi nyitva
tartástól, ugyanakkor alkalmazkodni kell a
piacon vásárló beszerzők igényeihez.
Elsődleges feladat a kereskedők mindenkori
friss áruval való ellátása. A termelők, és
nagykereskedők érdeke és szándéka is ez. A
távolabbi városokat, vagy akár a közeli
éttermeket, szállodákat, közüzemi vendéglátó
egységeket ellátó beszerzőknek időben kell
friss árut vásárolni és célba juttatni. Ezért nem
értjük azokat, akik értetlenkednek az
ünnepnapokra eső nyitás miatt. Az egy nappal
korábban megvásárolt portéka két nap után már
nem pultképes.

Megjelenik kéthetente
Másfelől
azért
került
ismét
fókuszba a téma, mert az év végi ünnepek, és a
munkanapok összevonása újból átrendezi a
nagybani piac üzemelését.
Kérjük, hogy
mindenki jó előre tervezzen a zárva tartó piaci
napokkal, szervezze körültekintően üzleti
teendőit, tájékoztassa állandó vevőkörüket is.
Az ünnepi nyitva tartási rendről hamarosan
értesítjük a nagybanis közönséget.
A már hagyománnyá vált decemberi akciónkkal
idén is érdemes lesz élni. Pénteki napokon
vásárlóink ingyenesen vehetik igénybe a Nagykőrösi úti parkolót, illetve díjmentesen léphetnek a piacra.

Búcsúzunk
Mindig megrendítő, ha egy munkatárstól, nagybani piacostól kell örökre elköszönni. A közelmúlt
szomorú eseménye miatt fogalmazunk újból
búcsúszavakat. Október közepén váratlanul érte
családját és közösségünket is Benyó Mihály 54
éves korában bekövetkezett halála. Nehéz szívvel
köszönünk el a kedves, mindenki által becsült és
szeretett termelőtől. „Tormás Misi” nyitás óta
elkötelezett tagja és mindennapos látogatója volt
a nagybani piacnak. Emléke a „D” szektor 112
helyhez kötődik, ahol számtalan mécses fénye
jelezte a nagybani családjának szeretetét.

Fenyővásár
Az idei fenyővásár - csakúgy, mint a korábbi
esztendőkben – az E-szektorban kap helyet.
Nyitás: december 2. A fenyőpiac a rendes
nyitva tartási időn túl is látogatható lesz. A
fenyőárusok zöme már előre jelzi ez évi területigényét. November elején megkezdődik a
jelentkezések fogadása.
A fenyősök számára újból az évek alatt megszokott és bevált, a vevők által ismert hely lesz
az árusításhoz kijelölt terület. Használatának, a
fenyőpiac kezdésének és befejezésének feltételeit megállapodásban rögzítjük. Témafelelős Bodzási Zsolt felügyelő. Kérjük, a
fenyőárusítókat, hogy igényeiket mielőbb
jelezzék a 06-30-688-4821 telefonszámon.

Termékdíj emelés várható
Korábbi lapszámunkban tettünk már említést
arról, hogy az Innovációs és Technológiai
Minisztérium a műanyag zacskók, és (a főleg
vendéglátásban elterjedt) egyszer használatos
műanyag eszközök csökkentése, megszüntetése
érdekében intézkedést tervez, ami egyben az
uniós irányelvek megvalósítására törekszik.
Emlékeztetünk arra, hogy az egész világban
napirenden lévő, rendkívüli téma a környezet
védelme. Naponta látunk légi és műholdfelvételeket a tengereken, óceánokon úszó hulladéktömegről, olajfoltokról stb. Vannak, akik
erre csak megvonják a vállukat. Pedig, mindenkinek módjában áll egy kevéssel hozzájárulni az
egészséges, a jövőben is élhető világhoz. Naponta csak egy-egy gesztus, törődés! Ne csak
jogilag megfogalmazott intézkedések, rendeletek kényszeréből cselekedjünk. Jó lenne a
nagybanin kezdeni. Például, minden piaci napon
csak annyit tegyünk, hogy környezetünket rendben hagyjuk hátra, ne maradjon itt zöldhulladék, szemét, vagy műanyag pohár, eszköz.
Dobjuk a legközelebbi szelektív gyűjtőbe.

Automatizált kapu
A nagybani piacra való belépés a „G” kapu felöl
decembertől, időszakosan automatizált üzemmódban fog működni, melynek elengedhetetlen
feltétele érvényes belépőkártya használata! A
forgalmasabb időszak behajtását továbbra is
portaszolgálat jelenléte segíti, ebben az időszakban szükség lehet személyes intézkedésre.
Ennek a parkoló őrzésében egyfajta biztonsági
funkciója is van.

Importból, importról
Novembertől a magyar primőrválaszték néhány
termékre szűkül a nagybani áruforgalomban.
Jellemzően szántóföldi termesztésű növényekre korlátozódik a felhozatal. Ilyenkor inkább az
importárak okozhatnak meglepetést. A korábbi
hetekben – a munkaszünetek okozta kiszámíthatatlan kereslet miatt – kevesebb importáru
érkezett. A napokban viszont nagy tételekben
került déligyümölcs a nagybanira, ami árcsökkenéssel járt.

A déligyümölcs árát a származási hely, a fajta,
a méret, meg a beszerzési költségek alapján
szabják meg. Ebből adódik a jelenleg bőséges
citrusválaszték (mandarin, Klementin, citrom,
narancs) széles árhatára, ami kilónként 360 –
600 Ft-ot jelent. Az olcsóbbak közé sorolhatjuk a korai görög narancsot, a török citromot,
az olasz mandarint.
Az őszi-téli hónapok másik klasszikus importterméke a primőr. Meglepően kevés még az
idegen származású friss zöldáru, pedig a hazai
már kifutóban van. „Mérsékeltebb a kereslet” mondják az importáruval kereskedők. A decemberi árudömpingben remélhetőleg nagyobb
hangsúlyt kap majd a primőr is. Legalábbis
ebben bíznak az import-nagykereskedők.

Újdonság a termelői szektorból
Ha nem hinnénk a termelőnek, import citromnak
vélnénk a héten első alkalommal piacra hozott
magyar citromtermést. Akár spanyol is lehetne,
abból is a minőségi fajta. Bizony, ez egy Lajosmizsei kertészet fóliasátraiban, termőföldbe
ültetet több ezer cserjéről szüretelt citrusféle. Mivel a bioáru termelésnek szigorú feltételei vannak, ezért, „kezeletlen magyar citrom”ként hirdeti a járművön kihelyezett tábla.
Érdemes megtekinteni a príma hazai terméket,
és kilónként ezer Ft-ért vásárolni belőle.

Téli csonthéjas
A téli csemegeként is kategorizálható dió amiből az idén jelentősen kevesebb termett -, a
karácsonyi asztalra valókhoz bizonyosan nem
lesz elégséges. A terméskiesés részben az
időjárás, másrészt egy bizonyos kártevőféle
(nyugati dióburok fúrólégy) elszaporodásának
számlájára írható.
A nagybani piacon kínált idei dióbél ára 3.200 –
3.500 Ft/kg. A hiány miatt forgalomba kerülhet
tavalyról megmaradt dióbél is, aminek minősége
nem összehasonlítható az ez évi, frissen pucolt
dióéval. Vásárlás előtt érdemes kóstolással
meggyőződni az áru ízéről, zamatáról, vagyis,
hogy nem avas-e. A nagybanis árusítók nem
tiltakoznak ellene.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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