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Megjelenik kéthetente

Téli nyitva tartás

tartását
igazítani.
Mindkét
szezonális nyitva tartásunknak hivatalosan
kihirdetett kezdési időpontja van (most 21:00
óra). A nagybanisok ezt figyelmen kívül hagyva,
a megengedettnél korábban sorakoznak a
bekötőúton. Mostanában viszont minden eddiginél is „jóval korábban”. Azelőtt legfeljebb
egy-két órával, az utóbbi hónapokban egyesek
már négy-öt órával megelőzik a behajtás
lehetséges időpontját. Jelenleg úgy néz ki, hogy
a korai piacra érkező termelők - nyilvánvaló
fegyelmezetlenségükkel - diktálják a kereskedés megkezdésének időpontját. Ők viszont
vevőikre hivatkozva igyekeznek mielőbb belépni.
Egy öngerjesztő folyamat révén a piaci
kereskedés a megengedettnél jóval korábban
megkezdődik és ezáltal a kora hajnali órákra le
is zajlik. A 02 – 03 óra utáni várakozás csak
időhúzás. Csupán a reménykedők, vagy a későn
kelő vevőre várakozók maradnak itt.

A téli nyitva tartási rendre történő átállásra a
kedvező időjárás, a hozzánk érkezett kérések,
vélemények alapján november vége előtt nem
kerül sor.
Előzetes információ, hogy társaságunk a korábbi elképzelését - mely szerint valamivel előbbre
kívánja hozni a piacnyitás időpontját, a zárást
viszont az eddigihez képest jóval korábbra tervezi – továbbra is fenntartja. Reményeink szerint a rövidebb nyitva tartás is elegendő lesz a
vevők kiszolgálásához, az áru kiszállításához, a
napi kereskedés lebonyolításához.

Nyitva tartás:
A mindenszentek ünnep a piaci nyitva
tartásban nem jelent változást.
November 1-én, vasárnap
21:00 órakor nyitunk!
A nagybanisok gyakori érvelése szerint a
korábbi nyitva tartás egyik, másik változata a
gyakorlatban jól működött. A piac fennállása
alatt valóban a nyitva tartási lehetőségek
számtalan verzióját próbálták ki. Egyes
módozatok bejöttek, mások nem váltották be a
hozzájuk fűzött reményt. Amúgy sem érdemes
a „bezzeg” időket felemlegetni, mert soha nem
volt - nem is lehetett -, mindenki számára
egyöntetűen ideális nyitva tartási rendszer.
Másfelől, ami sok évvel ezelőtt jól működött,
mára idejét múlta.
A nagybani profiljába tartozó zöldséggyümölcsáru nagytételű értékesítésben nehéz
előre kalkulálni, törvényszerűségre számítani,
mivel maga az áru termesztése és kínálatba
kerülése is sok összetevős folyamat végeredménye. Ebből is adód(hat)nak anomáliák. Kialakulnak bizonyos árusítási, vásárlói szokások,
értékesítési és keresleti igények stb.
Társaságunk most éppen a legutóbbi, tavaszi
átállás óta kialakult helyzethez igyekszik nyitva

A nyitva tartás módosításánál társaságunk
közelít a spontán kialakult piaci helyzethez, és
a piac zárásának meghatározásánál figyelembe
veszi a téli hajnalok dermesztően hideg
időjárását is.

Gazdaságos hulladékkezelés
A környezetvédelmi szempontokra figyelemmel,
továbbá az egyre növekvő költségek miatt a
BNP társaság különösen nagy hangsúlyt fektet a
piacon keletkező, naponta több tonnányi
hulladék kezelésére, hasznosítására, a szemét
elszállíttatására. Ezt célozta a piacon kötelező
szelektív hulladékgyűjtés bevezetése is. A
teljes siker még odébb van, de a nagybanisok
környezettudatos viselkedésében már érezhető
némi javulás, azonban ez még nem elég.
Ide kívánkozó téma, hogy újból kezd elharapódzni az illegálisan behozott hulladék piacon
való lerakodása. Ki kell ábrándítani azokat, akik
azt gondolják, hogy mindezt büntetlenül megússzák. Nemhogy az általuk lerakott hulladék,
szemét, sitt elszállításának költségét terheljük
rájuk, de egyéb szankciókkal is számolniuk kell.

Rovarirtás, nagytakarítás
A járványügyi rendelet alapján minden élelmiszerforgalmazó cég évente két alkalommal
rovar- és rágcsálóirtást köteles végeztetni.
Társaságunk október 29-én 05:00 óra és 12:00
között végezteti el a soron következő irtást,
mely a közös használatú területeket érinti (raktárak folyosói, vizes blokkok, irodaépületek és
irodák). Ezzel egy időben el kell végeztetni a
bérlemények területén is a rovar- és rágcsálóirtást, amit a bérlőinknek kell megrendelni.
A bérlők által elvégeztetett irtás megtörténtét
igazoló bizonylat egy másolatát elkell juttatni a
nagybani felügyelőségére, vagy a helyiséggazdálkodásra.
Fontos tudni, hogy a rovar- és rágcsálóirtás a
HACCP rendszernek való megfelelést biztosító
egyik kritérium. Amennyiben saját szolgáltatóval nem rendelkeznek bérlőink, úgy a
nagybani piaccal szerződésben álló Bábolna Bio
Kft-nél is megrendelhetik a szolgáltatást.
Telefonon: 20-462-2288, vagy e-mailben
szolgaltatas@babolna-bio.com címen, Szabó
Attilánál.
Felhívjuk arra is a figyelmet, hogy az irtást
megelőzően a bérlemények területén általános,
mindenre kiterjedő fertőtlenítő nagytakarítást
kell végeztetni. Kérjük, hogy az üzleti
tevékenységhez használhatatlan, felesleges
holmikat, lomokat bérlőink takarítsák el. A
külterületen
használt
megrongálódott,
elhanyagolt tárgyakat pedig vagy hozassák
rendbe, tisztítassák meg, vagy távolítsák el.

Regisztrált hordárok
A nagybanin belüli áruszállításhoz sokan hordár
kocsikat vesznek igénybe. A piacon kizárólag
regisztrált, sorszámozott kocsikkal lehet ezt a
szolgáltatást folytatni. A hordár kocsik gazdái
csak a minden hónapban esedékes regisztrációs
díj megfizetése mellett tevékenykedhetnek.
A kocsik tárolására a piacon elkerített terült
áll rendelkezésre. Piacnyitáskor csak a
regisztrált hordárok állhatnak munkába. A
parkoló területen meglehetősen sok sorszámmal

ellátott, de ismeretlen tulajdonú szállítóeszköz
is található. Közülük jó néhány már használhatatlan állapotban van.
Felhívjuk azoknak a hordároknak a figyelmét,
akik nem regisztráltak még, hogy a hiányosságukat november 10-ig pótolják, különben a
regisztráció nélküli, és/vagy leamortizálódott
szállítóeszközöket a nagybani piac elszállíttatja.

Árubőség
Az importszezon kezdetét minden esztendőben
az október-november hónapfordulótól jegyzik.
Ez a hét elején már küszöbön volt, mégis
meglepett bennünket a vasárnap esti importáru
bőség.
A hazai primőr szezonzárása után indokolt, a
padlizsán, a cukkíni, a kígyóuborka pótlása,
főleg, hogy ugrásszerűen megnőtt irántuk a
kereslet. A hirtelen egekbe szökő paradicsomár
is a hazai hiányára utaló jel, amire a spanyol
pótlás válaszolt, de nem olcsóbban a hazainál
(600 – 700 Ft/kg). Megérkezett a kaliforniai
paprika importváltozata is. A piros színű 600 Ft
kilónként, de a vegyesen csomagolt színes, az
un. trikolor paprikának kilója 700 Ft.
A hazai csemegeszőlő kifutásával újból
előtérbe került az olasz importáru. Akár fehér,
akár piros a gyümölcs, 300 – 700 Ft között
árusítják a különböző fajtájú, csomagolású
portékát. A hazai körte még bőven állja a
keresleti rohamot, de az import is jó ideje
piacon van. Nem feltétlenül hiánypótló, inkább
választékbővítő szerepe van.
Az importklasszikusok, a déligyümölcsfélék sora
is bővült. A narancs ugyan még távoli, DélAfrikai küldemény, de a citrom már török, sőt a
termési sorban következő spanyol áru is
porondon van. A déligyümölcs-árakról csak
annyit, hogy a szokásosnál magasabb szinten
kezdték a szezont. Hogy ennek milyen okai
vannak? Nem jártunk utána, de a minőségellenőrzési szigorítások, a kizárólag első
osztályú áru behozatala, és/vagy az EKÁER
bevezetése megdrágíthatta az importot.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

