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A nagybani piac jó híre
Társaságunk huszonnyolc éves működése alatt a
nálunk vásárló kereskedők, termelők, a bérlő
nagykereskedők és saját jó hírének megtartása
mellett, a minőségi szolgáltatás, a tisztességes
kereskedés, az etikus üzleti kapcsolatok elkötelezett híve. Lehetőségeinkkel, eszközeinkkel
mindenkor erre ösztönöztük a nagybanisokat is.
Minden esemény, valós vagy álhír valamennyi
piacost érint(het).
Az utóbbi napok médiaeseménye – bizonyára
sokan olvasták, hallották – a földieper körüli
anomália. Az írás olyan beszámolót adott közre,
melynek bizonyos részletei nem állják meg a
helyüket. Arról szólt, hogy a Budapesti Nagybani Piacon a termelők(?) az olcsó import epret
hazaiként feltüntetve, átcsomagolják, ami
ezáltal drágábban jelenik meg a kiskereskedelmi értékesítő helyeken. Ennélfogva az
eredeti hazai áru kevésbé kelendő.
A BNP társaság piacot felügyelő munkatársai, a
biztonsági feladatkörrel megbízott őrök, vagy a
piac területén egyéb munkakörben dolgozók
hosszú ideje nem tapasztaltak ilyen tevékenységet. A közelmúltban egy alkalommal figyeltek
fel arra, hogy egy vásárló kereskedő az import
csomagolású epret
farekeszekbe rakja át.
Felügyelői intézkedéssel ténykedését megszüntették, és felhívták az illető figyelmét, hogy az
„átcsomagolást” a Piaci Házirend is tiltja!
Az átcímkézés egyébként jogszabály ellenes
cselekedet, amely az áru nyomon követhetőségét meghamisítja. Ennek ellenőrzése nem
tartozik a nagybani hatáskörébe, erre a NÉBIH
hivatott. A hivatal által szúrópróbaszerűen történnek ellenőrzések, mely során az áru (akár
hazai, akár import portéka) útját a termőterülettől a fogyasztóig kísérő előírások betartását ellenőrzik. Szabálytalanság, törvényi
kihágás esetén a felelősöket súlyos hatósági
bírság terhelheti.
Az ilyen jellegű esetleges tevékenységek
kizárásához termelői
közreműködésre
is
szükség van. A nyomon követhetőséget sértő

Megjelenik kéthetente
cselekményekről jelzést kellene
eljuttatni a nagybani piac társaság, vagy a
NÉBIH felé. A BNP Zrt-nek árut elkobozni,
bírságot kiróni nincs joga, de a házirend
megsértése
okán
lehetőségünk
van
a
belépőkártya visszavonására. Adott helyzetben
élni fogunk saját szankciók alkalmazásával!

Friss Futás a Nagybani Piacon
Fenti jelszó jegyében a szomszédos Decathlon
áruházzal társszervezőként csatlakozunk a
futó programhoz. Ennek egyik célja felhívni a
figyelmet az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozás fontosságára, a minél több
zöldség-gyümölcsfogyasztásra.
A május 18-án, 10:30 órától kezdődő eseménysorozat részben a piacon zajlik majd.
Az öt, tíz és tizenöt km-es távokra regisztrált
futók a nagybani területén - a várakozó (un.
puffer) parkolóban frissítő ponttal kiegészített
-, molinóval kijelölt, öt kilométeres körökön
belül futnak.
Minden futó, minden megtett köre után a
nagybani piac egy kg friss zöldséget, vagy
gyümölcsöt ajándékoz az Élelmiszerbanknak, így
a verseny révén akár több tonna adomány
kerülhet a rászorulókhoz.
Délelőtt folyamán, 10:00 és 12:00 óra között a
bekötőúton - 400, 800, illetve 1600 méteres
távokon - gyermek futóversenyt is tartanak.
Ebben az időszakban a nagybani piacra való kiés behajtás korlátozott, illetve a belépésre
érkező járműveket a G-kapuhoz irányítják.
A kategóriák első három helyezettje szintén
egy rekesz zöldség-gyümölcs összeállítással
térhet haza. A versenyre május 10-ig online
lehet regisztrálni.

Szezon előtti intelmek
Még meg sem kezdődött a nagybani nyári szezonja, máris meggyűlt a baj a piacra behajtó
termelőkkel, azaz korai érkezésükkel. Május

első vasárnapján már 11:30(!) órakor négy
irányból igyekeztek a piacra mielőbb behajtani.

közben biztonságosan nem tudunk fogadni, a
piacot bemutatni.

Ez – mint a korábbi években is - újfent blokkolta a környék, de főleg a körforgalom közlekedését. Érthetetlen, és több mint bosszantó,
hogy sok év alatt sem lehetett ebben az ügyben
bizonyos termelői körök viselkedésében, hozzáállásában változást elérni.

Ennek megfelelően a regisztrált vendégek fogadása június 19. és 20. Látogatóink előbb a
nagybani piac történetéről, infrastruktúrájáról,
a nagytételű értékesítés sajátosságáról kapnak
tájékoztatást, majd piaci körsétán mutatjuk be
a piac gyakorlati működését. Ellátogatunk egy
raktárcsarnokba, és betekintünk a banánérlelés
technológiájába is.

A nyitva tartási időpontokat fegyelmezetten
betartó termelők javasolják, hogy renitens
társaikat forgalmi akadályok okozása miatt,
tiltott helyen való várakozásokért a közúti
rendőrség - ha kell naponta - bírságolja meg. Ez
időnként megoldás lehet, de inkább a nagybani
nyitva tartás elfogadása, az annak megfelelő
piacra érkezési időpont betartása legyen a cél.

Új takarítógép
Nyár derekára üzembe állítjuk az új takarítógépet. Ez a maga nemében az egyik legkorszerűbb és leghatékonyabb technológiával működő berendezés, ami a piac szabad felületének
napi takarítási teendőit megkönnyíti, gyorsítja.

Piac éjszakája
A korábbi évek „Piac éjszakája” programunknak
olyan elismerő visszhangja volt, hogy idén - már
hagyományként -, harmadszorra rendezzük
meg, melynek időpontja 2019. június 19 – 20.
A program sikeréhez a piacon jelenlévőket kérjük, legyenek partnerek abban, hogy vendégeink
a nagybani forgalmazásról, annak sajátosságáról, különös hangulatáról valós képet kapjanak. Látogatóink tapasztalatai erősíthetik a
BNP társaság megítélést.
A tavalyihoz hasonlóan a nagybani honlapján és
facebook oldalán olyan érdeklődők regisztrálhatnak, akik szívesen megismernék a piac
tevékenységét. A tavalyi óriási érdeklődésre
tekintettel - a regisztrációs lehetőség órák
alatt betelt – idén 2-szer 100 főre emeljük a
létszámot. A látogatókat (100 – 100 főt) két
piaci estére osztjuk, mivel ennél több
érdeklődőt a napi rutin feladatainak ellátása

„A piac éjszakáján” a főbejárat mellett felépített színpadon, zenei program szórakoztatja
a piacosokat, műsorvezető közreműködésével,
élő kívánságműsor is lesz. A nap folyamán ajándékokkal várjuk a piacra belépőket. Az est
záróeseménye a 22:00 órakor kezdődő tűzijáték.
A „Piac éjszakája” esemény alkalmából újból
nyereményjátékra hívjuk a nagybani piacosokat.
A nyereményjátékon részt vehetnek a június
19-én piacra díjfizetéssel belépő (érvényes
kártyával rendelkező) termelők, kereskedők,
és érvényes szerződéssel rendelkező bérlők.
Nem kell mást tenni – amennyiben a fenti
feltételek teljesülnek –, mint a belépéskor
kapott sorsjegyet kitöltve, aláírva elhelyezni a
kijelölt urnák egyikében. A sorsjegy kizárólag a
belépéskor kapott nyugtával érvényes.
A nyeremények:
- A termelők és vásárló kereskedők között 10
db, egyenként bruttó 100.000 Ft értékű, a
piacra történő belépésre, vagy helybiztosítás
fizetésére is felhasználható,
- a bérleti szerződéssel rendelkezők között
szintén 10 db, egyenként bruttó 100.000 Ft
értékű bérleti díj kedvezményre jogosító utalvány kerül kisorsolásra.
Sorsolás - közjegyző jelenlétében - 2019.
június 19. 20:30 óra
A nyertesek – amennyiben a nyereményutalványt a helyszínen nem tudják átvenni –
értesítést kapnak, de a szerencsések listáját
honlapunkon is közreadjuk.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

