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Szezonális nyitva tartás
Bár a legutóbbi hetek időjárása kevésbé utal a
nyári menetrend közelségére, a napokban mégis
erről tartott konzultációt a nagybani társasága.
Az évek óta kialakult gyakorlatot követve kaptak meghívást a különböző érdekeltségű piaci
résztvevők képviselői. Az előterjesztés lényegében a korábban kialakult nyitva tartás órára
lebontott menetrendjét javasolta, ami elfogadásra is került. A megváltozott nyitva tartás
részletei a www.nagybani.hu honlapon olvasható.

FIGYELEM!
A nagybani piac nyitva tartása
MÁJUS 26-án megváltozik
Most csak az átállás időpontját jelezzük előre,
hogy minél többen értesüljenek róla, és adják
tovább az információt. A váltás időpontját idén
május 26-ára tűzte ki a BNP társaság. Ennek
indoklása kézenfekvő, hiszen a korábbi hideg és
csapadékos időjárás miatt május vége előtt
aligha lehet tömeges árufelhozatalra számítani.
Ebben a jelenlévők egyetértettek.

Banki szolgáltatás lehetősége
A nagybani piacon működő vállalkozások számára célszerű lehet, ha bizonyos banki tranzakciókat, számlavezetést, befizetéseket, devizautalásokat, esetleg hitelügyleteket helyben
intézhetne. A héten a BNP társaság közreműködésével az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet leendő ügyfeleinek tájékoztatót
tartott. Egy esetleges fiók nagybanin való megnyitását körvonalazta, szolgáltatásainak palettáját felkínálva.

Megjelenik kéthetente
zetnél. Ezzel lehetőséget biztosít,
hogy a piaci szolgáltatások térítési költsége
ezen a csatornán is kiegyenlíthető legyen.
Az általános tájékoztatóval párhuzamosan a
takarékszövetkezet egy bizalmasan kezelendő,
felmérő kérdőívet is közreadott. Ebből néhány
kérdést kiragadva; igénybe vennék-e a szövetkezet nyújtotta szolgáltatásokat és, ha igen,
melyek azok, mekkora havi forgalom bonyolítására, deviza számlaforgalomra lenne igény? A
szövetkezet az őszinte válaszokból kíván tájékozódni, hogy kellő érdeklődésre tarthat-e
számot. A kérdőíveken céges elérhetőséget is
fel lehet tűntetni. A kérdőívből nyert adatok a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően -,
kizárólag a nagybani piacon megnyitásra kerülő
kirendeltség tervezhető forgalmának előzetes
meghatározását célozza.
A nagybani társasága vállalta, hogy a név nélkül
is kitölthető kérdőívet eljuttatja potenciális
ügyfeleihez és a válaszokat összegyűjtve, azokat a takarékszövetkezet felé továbbítja. Kérjük a nagybanisokat, hogy a minél teljesebb
igényfelmérés érdekében véleményüket – még,
ha nem is támogató – küldjék meg. Valamennyi
piacos előbb, vagy utóbb érdekelt lehet egy
éjszaka is működő bankfiók nyitásában.

Újak és újabbak

A bank vállalná, hogy a nagybani nyitva tartásához alkalmazkodva, az éjszakai órákban
működne. Az ügyfelek ez idő alatt intézhetnék
fentebb felsorol ügyleteiket. A takarékszövetkezet igény esetén fedezetvizsgálatot is
biztosítana.

A nyitva tartás szezonális változásának beharangozása már a nyarat idézi, de egyelőre még a
tavaszi nyitányt sem éltük meg. Meteorológiailag legalábbis nem. A primőrök azonban még ha késve is -, lassan és nagyjából a megszokott sorrendben kerülnek piacra. Az újak
közül a hazai földieper érdemel említést. A
friss szamóca színt hozott a hazai gyümölcskínálatba. Termesztőjét - aki az egyik legnagyobb és legtekintélyesebb szamócás – elismerés illeti. Az üvegházak védett körülményei és a
sokéves szakmai hozzáértés minden esztendőben szó szerint meghozza gyümölcsét úgy a
termelő, mint a piaci kereslet számára.

A BNP Zrt. kész arra, hogy maga is számlát nyit
az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetke-

A hazai, frissen debütált portéka mellett az
importkínálatban is vannak újak és újabbak. A

korai zöldborsó és zöldbab olasz, a mostanában
piacra kerülő sárgadinnye marokkói, a zöldcsíkos sárkánytök, a szilva és őszibarack távoli,
közép-amerikai ültetvényekről származnak. Az
olasz alma is tavaszi választékbővítő. A drága,
nemes és látványosan adjusztált gyümölcs
exkluzív igényeket elégít ki. Az importalma
konténerekben, ömlesztve is kapaható, amit
műanyag ládákba, rekeszekbe szedve, magyarnak tűnő áruként értékesítenek. Ez azonban az
adás-vétel kritikus pontja lehet. Ellenőrzéseken
már többször fennakadt. A konténerek általában feliratozva érkeznek, de a kisebb egységekben áruba bocsátott gyümölcs csomagolásán
is kötelezően jelölni kell - a forgalmazó neve,
címe mellett - a termés származási helyét és
fajtáját!

Késve a kínálatba

A
legbiztosabb
információk
honlapunkon
olvashatók, de telefonos ügyfélszolgálatunkat
(06-1-421-3622) is igénybe vehetik. Tegyék ezt
annak érdekében, hogy ne kelljen több órás
utat fölöslegesen megtenni. Az újak közül sokan
úgy vélik, hogy a nagybanin árusítás követelménye mindössze a belépési tarifa megfizetése.
Ez azonban nem így van. Éppen a termelői
érdekek védelmében van szükség bizonyos
okmányok és regisztrációs szám bemutatására
és a valós termelői státusz igazolására. A BNP
társaságának azonban fontos, hogy az itt zajló
kereskedés sem szakmailag, sem etikailag ne
legyen megkérdőjelezhető. Ennek érdekében
pedig minden előírás, törvény betartásáról és
betartatásáról - saját eszközeivel és saját
hatáskörén belül – igyekszik gondoskodni! Senki
ne vegye rossznéven!

Mára már körvonalazódik a tavaszi és nyár eleji
primőrök és a később piacra kerülő szántóföldi
termények csúszása. A primőrnek hiányzik a
napfény, a jelenleg belvizektől áztatott termőterületeken pedig a vetések, palántázások kéthetes késése okozhat a későbbiekben gondokat.
Bár a termelők bíznak, hogy a termény utoléri
termesztési ciklusát, de a lehetséges következményekben az is benne van, hogy az egyes – és a
folyamatos áruellátást biztosító – fajták piacképessége összeér. Előbb hiányt, később kínálati többletet gerjeszthet.

Defibrillátor

Primőrfronton, a mesterséges körülményeknek
köszönhetően, kissé kedvezőbb a helyzet. Az
árak viszont máris visszatükrözik a termesztés
költségnövekedését. Az egyes primőrfélék idei
árát a tavalyival összevetve, átlagosan mintegy
száz Ft-os drágulás mutatkozik. Ez azonban
viszonylagosnak mondható, mivel az idei szezonális csúszás miatt legfeljebb a két hét múlva
mért áradatok állíthatók párhuzamba.

Incidens a piacon

Piaci népszerűség
Az új termelők bejelentkezésével egyre többen
lesznek, akik a nagybani piac értékesítési lehetőségével kívánnak élni. A több éve piacozók
már ismerik a „játékszabályokat”, de az újak
kevésbé tájékozottak. A legfontosabb követelményekre az ő figyelmüket kívánjuk felhívni.

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a nagybani
társaság a piac területén két életmentő
készüléket helyezett el. Az egyik a nyitva
tartási idő alatt (23:00 – 06:00 óráig) az
egészségügyi
szolgálat
ügyeletét
ellátó
munkatársnál (tel.: 06-1-814-5300/1263),
nyitva tartás után pedig a videó-szobában (tel.:
06-1-421-3628) található. A másik készülék
állandó helye a piaci belépőkapu un. teherportáján van (tel.: 06-1-814-5300-1263).
Reméljük nem lesz szükség egyikre sem.

Szerencsére nem jellemző a piaci magatartásra
az alábbi eset, de mindenki számára tanulságos
lehet. Minap a piaci bekötőúton feltorlódott
járműsorban az egyik türelmetlen piacos
autókürttel nyilvánította ki nemtetszését. A
várakozást okozó illető - az esetleges sérelmek
rendezésének nem kultúrált módszerével – a
mögötte álló jármű vezetőjének határozott és
sérülést is okozó ütéssel válaszolt. Pedig
történetesen nem is ő volt a türelmetlen
kolléga. A verekedő piacos később elnézést
kért viselkedésért úgy a sértettől, mint a
nagybani piactól. Ezzel azonban ügye még nem
tekinthető elintézettnek. A nagybani társasága
az incidensben vétkes járművét a piacról –
átmenetileg – kitiltotta.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

