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Megjelenik kéthetente

Nyitva tartás

Vevőként parkolni

Nyitva tartási rendünk az augusztus 20-i állami
ünnep miatt az alábbiak szerint módosul:

Vevőként a nagybanira érkezés és várakozás
egyik lehetséges módja a Nagykőrösi úti
vevőparkolóban a több mint ötszáz beállási hely
egyikére leparkolni. Az itt várakozó vásárlók
járművel nem kívánnak (innen nem is lehet) a
nagybani területére behajtani. 21:00 óra után a
vevőparkoló kiskapuin át gyalogosan lépnek a
piacra. Inkább választják, hogy beszerzéseiket
követően a megvásárolt termékeket kézikocsival, vagy hordárral szállít(tat)ják a járműveikhez és bepakolják.

A zöldség-gyümölcsáru kereskedés augusztus
19-én 05:30 óráig tart. Ezen a napon a
dinnyepiac nem üzemel. A 20-i ünnep napján
azonban 13:00 órától fogadjuk a dinnyéseket és
vásárlóikat. A termelői és nagykereskedői
árusítás 20-án 21:00 órától kezdve indul.

Figyelem!

Vakációzók

A Nagykőrösi úti parkolás kényelmét, az elégséges számú parkoló helyek kialakítását, a
kultúrált, parkosított környezetet a BNP
társaság már jó néhány évvel korábban
költséges beruházással megteremtette. A két
éve épült lehajtó sáv - a környék akadálymentes
közlekedésén túl – is a vásárlók biztonságos
várakozását szolgálja.

Minden nyári szezonban felhívjuk a nagybani
piacra látogatók és az itt dolgozók figyelmét,
hogy kiskorúakat ne hozzanak magukkal. Igaz, a
gyerekeknek tetszik a nyüzsgő, lüktető piaci
élet, a többi gyerekkel való játék, hancúrozás.
De, ami egy kisgyermek számára kirándulás,
élmény, szórakozás, az a felnőtt felelősségével
mérve testi épséget is fenyegető, veszélyes
környezet.

Hogy a fenti sorok milyen céllal kerültek tollhegyre? Azért, mert azok közül, akiknek a
parkoló épült, nem mindenki használja szabályosan, korrekt módon. Gyakran hagynak maguk után feleslegessé vált csomagolóeszközöket, hulladékot. Mások szabálytalanul parkolnak, ládákkal, rekeszekkel torlaszokat állítva, egyszerre több beállási helyet foglalnak le.

A Budapesti Nagybani Piac az
Augusztus 20-i állami ünnepen
ZÁRVA lesz!
Augusztus 21-én és 22-én a pénteki, illetve
szombati rend szerint üzemel.

A szülők, nagyszülők – alkalmasint vevőikkel
vannak elfoglalva - nem figyelhetnek a kisgyermekekre. A meglehetősen gyors üzemmódban
száguldó targoncák, a közlekedő útvonalakon
mozgó, a szektorok utcáiból kihajtó járművek,
nagy terhek mozgatásával járó fel- és lepakolás
mind veszélyforrás, amivel a kicsik nem számolnak. Egy másodperc töredéke is elég a bajhoz.
Ennek elkerülésére a BNP Zrt. közleményben
tudatja a nagybanira érkező felnőtt látogatókkal, hogy tizennégy éven aluli gyermekek a
piacot még szülői felügyelettel sem látogathatják! Az esetleges balesetek megtörténtért
társaságunk nem vállalhat felelősséget.

Felhívjuk
a
kiskereskedők,
vásárlók,
árubeszerzők figyelmét, hogy a Nagykőrösi
úti parkolót rendeltetésének megfelelően,
mások használatát is biztosító módon vegyék
igénybe. Egy parkoló helyen egy gépkocsi
álljon! Ne akadályozzák a többiek parkolását,
rakodását, munkájuk végzésében senkit ne
hátráltassanak. Az utóbbi hetekben figyeltünk
fel a jelenségre – amit fotók is igazolnak -,
hogy akadnak ilyen vevők. Társaságunk a
jövőben fokozott ellenőrzéssel akarja kiszűri a
renitens és a másokból tiltakozást kiváltó
viselkedést. Előbb figyelmeztetéssel, később
szankcióval járnak el a szabálytalanokkal
szemben.

Gyümölcsszektor-bővítés
A gyümölcsszezon indulásakor minden évben
visszatérő probléma a termelői helyek iránti
igények kielégítése. A helyiséggazdálkodáson
sokszor sorok állnak a hónap első munkanapján,
amikor az állandó árusítóhellyel nem rendelkezők választhatnak az aktuálisan szabad szektorhelyekből. A gyümölcsszektor telítődése
után kényszerűen az „E” szektorban van csak
lehetőség helybiztosításra.
A BNP Zrt. igazgatósága legutóbbi ülésén
döntött az „F” szektor bővítéséről. A
közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés
munkálatai az év végén, legkésőbb a jövő év
elején
elkezdődhetnek
és
a
nyári
szezonkezdéskor már új árusítóhelyek várják a
gyümölcstermelőket.
A fejlesztési és korszerűsítési beruházás
során több mint száz értékesítő hellyel bővül a
gyümölcsszektor. Az árusítási lehetőség fejlesztése mellett javulnak a szociális szolgáltatások, a parkolási, közlekedési lehetőségek is.
A szektor jobb és nagyobb teljesítménnyel
történő megvilágítását két új reflektortorony
biztosítja. A megnagyobbított szektor mellé
illemhelyet telepítenek, és a vásárló nagykereskedők számára újabb parkoló, felrakó helyek
létesülnek. A közlekedési helyzetet pedig a
Bevásárló utca irányában épülő közúti kapcsolat
és kihajtó kapu létesítése javítja.

NAK tagdíjfizetés
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
Országos Elnökségének döntése értelmében az
idei kamarai tagdíjak befizetésének végső
határideje – július 31-e helyett – augusztus 15.
Azon tagoknak, akik 2015. június 30-i határidővel nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, ugyancsak augusztus 15-ig van lehetőségük késedelmes bevallásra. A NAK felhívja
tagjai figyelmét, hogy akik nem tesznek eleget
bevallási kötelezettségüknek, annak hiányában a
kamara ügyintéző szervezete a tagot a rendelkezésre álló adatok alapján sorolja tagdíjfizetési osztályba .

Az önbevallást a www.nak.hu kamarai honlapján
- az ügyfélkapun át - elektronikusan lehet
megtenni. A NAK falugazdász hálózata is
segítséget nyújt. A NAK azt kéri, hogy azon
tagjai, akik postai csekket igényelnek és azt
augusztus 5-ig nem kapták meg, hívják a NAK
ügyfélszolgálatát (06-1-802-6100), vagy keressék fel falugazdászukat.

Heti helyzetkép
A nagybani kínálatának és árainak helyzete a
hét elején fordulatot vett. Termelői értelemben javuló árakról, vásárlói szempontból drágulásról számolhatunk be.
A szezon bővelkedik hektikus változásokban, de
meglepetést a sok éves tapasztalattal rendelkezőknek aligha okoz. Főleg a nyár derekán
nem, amikor az első primőrhullám lecseng és a
következő - hiányt okozva - még várat magára,
vagy különböző (főleg időjárási) okok miatt a
telepítési sorrend felborul. A korábbi elhúzódik, vagy a későbbi előbb érik, ami kínálati
többletet generálhat.
Az időjárási tényező a szántóföldeken is „arat”,
de inkább pusztít. Az elmúlt hetek kíméletlen,
perzselő hősége megtette a magáét. A karfiol
pl. rendkívül érzékeny a nappali és éjszakai
hőmérsékletre egyaránt. Ez igazolja a jelenlegi
közel 400 Ft-os kínálati árát. A többi káposztaféle sem úszta meg. Kilónként 20 – 50 Ft-tal
drágultak hét elején.
A primőrök közül az uborkafélék árugrása a
leginkább szembetűnő. Némely uborkaféle (pl. a
kígyóuborka) 100 Ft-ot drágult egyik piaci
napról a másikra. A fejes saláta, a hónapos
retek, a karalábé magasabb ára jelezte, hogy
kínálatukban hiányhelyzet alakult ki. Valamivel
jelentéktelenebb drágulást regisztrált a piaci
árstatisztika a cukkíni, tök, csillagtök esetében.
A fenti tendencia a primőrparadicsomot és a
TV paprikát egyelőre elkerülte. A termelői
előjelzések szerint viszont hamarosan ez
utóbbi primőrfélékből is kevesebb kerül
kínálatba, ami drágulással jár.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

