
 

 

XVI. évf. 25. szám 2017. december 15.                Megjelenik kéthetente 

 

Ünnepi jókívánságaink 
Az ünnep előszele a nagybanin már hetek óta 

érzékelhető. Dömpingről egyelőre nem lehet 

beszélni, de várhatóan a jövő héten csúcsosodó 

vásárlási láznak egyik biztató jele a keresleti 

élénkülés. Ennek reményében készülnek a 

piacosok, nagykereskedők, termelők a közelgő 

ünnepekre.  

 
Kívánjuk, hogy a piacosok az egész évi, 

éjszakába nyúló munkájuk terheit a hosszúra 

nyúló ünnepnapokra letegyék, kipihenjék 

magukat, és újult erővel kezdjék a 2017. esz-

tendőt. 

 

Nagybani életet élni nem könnyű feladat. Erről 

leginkább maguk a piacosok tudnának beszá-

molni, mégis a legtöbben szívesen tagjai a piac 

nagy családjának. Nehézségeivel együtt is 

különleges hangulata, világa, és talán nem 

túlzás, hogy varázsa van.  

 

Köszönjük a termelőknek, munkatársainknak, a 

nagy-, és kiskereskedőknek, a vásárlóknak, üz-

leti partnerei(n)kek, hogy részt vesznek az 

ország legnagyobb piacának kereskedelmében, 

az országos zöldség-gyümölcs ellátásában.  

 

Ünnepi nyitva tartás 
Az év végi ünnepek az alábbiak szerint 

módosítják a piaci nyitva tartást. 

 

A nagybani piac december 23-án 

(pénteken) 19:30 órától, 24 óráig tart nyitva. 

December 24-én (szombaton) 07:00 órától, 

12:00 óráig kizárólag a fenyővásár lesz 

nyitva.    

 

December 25-én a piac zárva lesz. Nyitás: 

26-án (hétfőn) 19:30 órakor. 

 

December 30-án (pénteken) 19:30 órakor 

nyit és 24:00 órákor zár be a nagybani piac. 

December 31-én és január 1-én (Szilveszter 

és Újév napján) a piac zárva tart. Jövő év első 

piaci napja, január 2-a (hétfő) 19:30 órától.  

 

Decemberi akció 
Karácsonyig még két alkalommal vehetik 

igénybe a piacon vásárló kereskedők, áru-

beszerzők hagyományos decemberi akciónkat. 

Pénteki napon 19:30 órától, 24:00 óráig a 

piacra ingyenes a belépés, illetve a Nagykő-

rösi úti vásárlói rakodóhelyeket díjmentesen 

vehetik igénybe. 

 

Fenyőállítás története 
Az örökzöldek tisztelete az ókori kultúrák 

hagyományaiban is ismert volt. Középkori 

szokások szerint az ünnep előtt jelképként 

fiatal fát vágtak ki. Később cserépbe „ülte-

tett”, lécekből készült piramis, égő gyertya, élő 

faágak jelezték a karácsonyi ünnepet.  

 

A fenyőállítás szokása német közvetítéssel 

terjedt el Európában, és szerte a világban, 

Magyarországon a 19. század második felétől. A 

fa díszítése az évszázadok során sokat 

változott. Ennek egyik hazai hagyománya a 

magyar különlegesség, a szaloncukor. Az egyéb 

díszek (alma, dió, csillag, mézes figurák, füzé-

rek, gyertya stb.) mind bibliai eredetű jelképek.  

A különféle fenyőfélék, szaloncukor, csoko-

ládédíszek, dió, mák, savanyított káposzta, 

aszalt gyümölcs, narancs, gesztenye stb. 

nagybani választékával teljes a karácsonyi 

paletta. A kiegészítőkből - asztal, és 

ajtódíszek, ajándékcsomagolók, ünnepi ital, 

sütemény - sincs hiány.  



Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

 

Fenyőerdő a piacon 

Fenyőpiaci körsétánk tapasztalata, hogy az 

utóbbi években csökkent a lucfenyő felho-

zatala. A fenyősök elmondása szerint az 

igények a nemesebb fafélék irányába tolódtak 

el. A megváltozott piaci helyzet visszafogta a 

telepítési kedvet. A kevésbé mutatós, tűleveleit 

korán elhullató fenyőt csak „fillérekért” 

lehetett értékesíteni, termesztése veszte-

ségessé vált. Mára megfordult a piaci trend, 

nagyobb a luc kereslete, ezért a korábbi 

évekhez képest (méterenként 200 – 300 Ft-tal) 

drágább.  

 

A többi, közkedvelt fafélék (normand, ezüst, 

jegenye) az idén nagyobb tételekben kerültek 

piaci felhozatalra. Főleg egytől legfeljebb 

három méteresig keresett a fenyő. Termé-

szetesen a különleges fenyőfélék (Concolor, 

Duglász, Colorádói fenyő) is jelen vannak a piaci 

kínálatban, és az óriás méretű (3 – 6 m) fák 

iránti igény is kielégíthető. Az egyik régi 

kedvenc az erdei fenyő viszont teljesen eltűnt 

az ültetvényekről és így a választékból. 

 

Nagybani fórum  
December 8-án társaságunk a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamarával - NAK - tájékoztató 

előadást szervezett. Témája az új őstermelői 

igazolványok igénylése, annak eljárási rendje 

volt. 

 

A megjelent termelőket a NAK Budapesti és 

Pest-megyei Szervezetének nevében dr. Péter 

Mihály elnök köszöntötte. Az előadás témá-

jaként megfogalmazott tájékoztatás előadója 

dr. Tatár Márk volt. Ismertetője azokhoz szól, 

akiknek még a korábbiakban kiadott és 2017. 

évre is érvényesített őstermelői igazolványuk 

van. Ezen termelői igazolványok is érvényüket 

vesztik 2016. december 31-ével. Ahhoz pedig, 

hogy az őstermelői tevékenység jogfolytonosan 

meghosszabbításra kerüljön, az új, kártya alapú 

igazolványt december 31-ig meg kell igényelni! 

Az előadásban elhangzott, hogy az igénylés 

online felületen történik, melyhez a falugazdász 

nyújt segítséget.  

 

Kitért arra, hogy az új őstermelői igazolványok 

olyan adathordozók, melynek chipje lekérdezés 

esetén azonnali információkat nyújt, de a 

sorszám első hét karakterének ismeretében - a 

NAK erre a célra kiépített ügyfélkapuján 

keresztül - a termelő gazdálkodási tevékeny-

ségének részleteiről is lehet tájékozódni.   

 

A fórumon egyéb más, az őstermelők 

érdeklődési körébe tartozó kérdés is felmerült. 

A nagybani piac társasága a későbbiekben is 

kész előre meghirdetett időpontban szakmai 

fórumokat szervezni.  

 

A december 8-i előadás anyagát hamarosan a 

nagybani honlapjáról – www.nagybani.hu - is le 

lehet tölteni, de pontos információkat a NAK 

alábbi linkjén is olvashatnak az érdeklődők. 

http://www.nak.hu/szolgaltatasok/tagoknak/24

-tagsagi-tudnivalok/92820-tajekoztato-a-regi-

tipusu-ostermeloi-igazolvanyok-cserejerol    

 

Helybiztosítás 
Felhívjuk a termelők figyelmét azon kötelezett-

ségükre, hogy 2017. évi helyigényüket 

legkésőbb december 18-ig jelezni kell. Vagy a 

06-1-421-3611 telefonvonalon, vagy a 

helybiztositas@nagybani.hu e-mail címre 

küldött levélben.   

 

A jövő évi helyhosszabbítási időszak: január 2–

tól 8-ig, 19:00 órától másnap 02:00 óráig lesz. 

Január 2017. január 9-ig még a 2016. éves, 

illetve decemberi hónapra kötött helybizto-

sítások és a kiadott szektorkártyák vannak 

érvényben. Belépéskor a pénztárosoknak ez 

utóbbit fel kell mutatni.  

Figyelem! A nagybani piac főpénztára vasár-

naptól csütörtökig 19:00 órától, másnap 01:00 

óráig tart nyitva! 

 

A helybiztosítások jövő évi megkötésének 

feltétele, hogy egy-egy termelői hely legfel-

jebb hat (fénymásolatban leadott forgalmi 

igazolvánnyal) regisztrált járművel vehető 

igénybe. Ezzel a helybiztosításoknak, azaz a 

helybiztosítást kötő termelőknek nagyobb a 

felelőssége. Társaságunk a helybiztosítások 

üzletszerű továbbadását nem támogatja.   
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