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Megjelenik kéthetente

Nyitva tartás előzetes

felügyelők, a szolgálatot teljesítő
biztonsági munkatársak, a helyiség gazdálkodáson ügyeletet tartó kollégák segítettek a
termelőket eligazítani. Úgy látjuk, hogy az
azóta eltelt néhány nap alatt
sikerült
megszokni az értékesítés megváltozott körülményeit, a termelőknek az ideiglenes helyeket,
a vásárlóknak pedig új területen az eligazodást.

A közelmúltban e-mail útján kértük ki a
nagybanisok javaslatait a piac év végi nyitva
tartási
rendjére.
Kevesen
nyilvánítottak
véleményt, szívesen vettünk volna nagyobb
aktivitást. Kérjük, hogy máskor használják ki a
hasonló lehetőségeket.

A piacosok pozitív hozzáállása szerint, „minden
rosszban van valami jó”. A gyümölcsszektor termelőinek jól jön, hogy a környezetükben zöldés szántóföldi áru, primőr is kapható, ezzel
szélesebb a szektor választéka, de fordítottan
is előnyös lehet.

Decemberi akció

Elkezdődött
Megkezdődtek a B-szektor előtetővel való lefedésének munkálatai. A munkaterületet elkerítették. A várhatóan március végéig tartó
építkezés ideje alatt számítunk a piaci résztvevők higgadtságára, türelmére. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lehető
legkisebb akadályoztatással történjen a kivitelezés. Az esetleges közlekedési akadályok, vagy
más kényelmetlenségek miatt előre is elnézést
kérünk.
A szektorban helybiztosítással rendelkezőknek
– az építkezés idejére - más területeken biztosítottunk árusítási lehetőséget. Ennek előkészítése a termelőkkel több fázisban való egyeztetés, nagyon alapos előkészítő feladat volt. A
lehetőségeken belül igyekeztünk minden termelőnek megtalálni a legideálisabb szektorhelyet.
Részben az E-szektorba kerültek átirányításra,
másrészt a gyümölcsszektor télen szabad helyein kaptak árusító területet. A körültekintő
előkészítésnek és a termelők együttműködésének köszönhetően zökkenőmentes volt az átállás. A hónap első piaci napján, november 3-án a

Sok éves hagyomány társaságunk decemberi
kedvezménye, a „pénteki akcióként” meghirdetett vásárlási lehetőség. December 6-tól
kezdődően,
pénteki
napokon
a
vásárló
kereskedők, árubeszerzők számára ingyenes a
belépés, a Nagykőrösi úti vevőparkolóban díjmentesen parkolhatnak.

Adomány
2019. október 16-án élelmiszeradományokkal
megrakott kamionok haladtak át Budapest belvárosán az élelmezési világnap alkalmából, hogy
az élelmiszerrel való pazarló bánásmódra és az
egészséges étrend fontosságára hívják fel a
figyelmet. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar Élelmiszerbank Egyesület közös akciója - a figyelemfelhíváson túl - rászoruló családokon segít. Az
Adománykonvojhoz idén az Élelmiszerbank 20
magyar és nemzetközi partnere csatlakozott,
közöttük a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Idevágó hír, hogy a nagybani főpénztár előterében és az igazgatósági épület recepcióján
elhelyezett adománygyűjtő dobozok kiürített,
90.300 Ft tartalmát is a Magyar Élelmiszerbank Egyesülethez, illetve általuk a rászorulókhoz juttattuk el. Az adományozok felé
ezúton tolmácsoljuk a köszönetüket.

Fenyővásár

Szezonzárás

Az idei fenyővásár nem a hagyományos területen az E-szektorban kap helyet. A fenyősök a
B-szektorosok áthelyezése miatt most a
gyümölcsszektor hátsó területén (127-147,
210-255 és 317-340 szektorhelyeken) és annak
környezetében árusíthatnak majd.

A legtöbb termelő tudatában van a jövő
szezonra vonatkozó bejelentési kötelezettségének. Mint minden évben, idén is annyi
teendője van a termelőknek, hogy az utolsó
piacon töltött napokban jelezni kell a következő
évi szándékot, mikortól kívánnak újból piacra
jönni. Ezt akár személyesen - a nagybani piac
f.sz. 18-as irodájában -, akár telefonon - a
szektorkártyán található számon - megtehetik.
Ez a szabad termelői árusító helyek kiadása
miatt szükséges. A szezon utolsó időszakában is
teljesíteni kell az előírt belépésszámot!

A vásárra november 30-tól érkezhetnek az
árusítók, a fenyőpiac december 1-én nyílik,
ami a rendes nyitva tartási időn túl, is látogatható lesz.
A fenyőárusításra jelentkezők igényeit Bodzási
Zsolt műszakvezető felügyelő koordinálja.
Telefonos elérhetősége: 30-688-4821.
Az árusítási hely használatának feltételeit
megállapodásban rögzítjük. Ennek értelmében a
fenyős bérlők kötelesek az árusítás befejezését követően, legkésőbb december 27-én
12:00 óráig bérelt területeiket kiürítve, a
megmaradt fenyőt, a hulladékot elszállítva,
tisztán a nagybani piac képviselőjének átadni.

Közelgő tél
A piaci kereskedés még a kellemes időjárás
nyújtotta kényelmet élvezheti, betakarítási
szempontból is ideális ez az időszak. A termelőket azonban már a téli hónapokhoz való alkalmazkodás, a betárolás és az árusítás mostohább körülményeire való felkészülés foglalkoztatja. A közelgő tél nehézségei kerülnek
felszínre, közöttük saját maguk és az áru
hidegtől, fagytól való megóvása. Ennek egyik
eszköze a gépjárművek platóján elhelyezett
gázsugárzó, ami tűz-, és munkavédelmi szempontból veszélyes! Ne hagyjanak felügyelet
nélkül ilyen eszközöket!
A nagybani piac egész területén kötelező a
tűzrendészeti és munkavédelmi előírásokat betartani. A nagykereskedői vállalkozások vezetőinek felelőssége azok betartatása. A gázüzemű targoncák cserepalackjait is kizárólag védett helyen szabad tartani, raktárakban,
irodákban tilos! Erre legmegfelelőbb a nagybani
területén kialakított, zárható, térítés nélkül
igénybe vehető tároló.

Következő lapszámunkban értesítjük termelőinket a jövő évi helybiztosítások feltételeiről,
amit a www.nagybani.hu honlapon is közzéteszünk. Felhívjuk a figyelmet, hogy a januári
éves, vagy később a szezonális kötések előtt
érdemes informálódni a 2020. évi változásokról,
a helykötések időszakáról és időpontjáról is.
Sajnos minden évben akadnak, akik előzetes
tájékozódás nélkül keresnek fel bennünket.
Emlékeztetünk arra, hogy érdemes még idén
érvényesíteni a 2019. évben lejáró őstermelői
igazolványokat.

Árinformáció
A nagybani piac aktuális árai számos vállalkozásnak, üzletláncnak, beszerzőknek, szerződéses kapcsolatban álló ügyfeleknek, hatóságoknak lehet fontos információ. Gyakran keresik
fel társaságunkat igazságügyi szakértők kártérítési, vagy más peres ügyekhez viszonyítási,
bizonyítási adatok igényével. Állandó megrendelők hetente két alkalommal szolgáltatásként
kaphatnak friss árinformációt. Az adatbázisba
kerülő árakból napi lista készül, de adott
időszakra, termékekre bontva is leválogathatóak. A napra kész lista nem nyilvános. A
szolgáltatásként megküldött árakhoz képest
szűkebb tartalommal és egy hetes késéssel a
www.nagybani.hu is megtekinthetők.
Az árak névnélküli adatok, a megkérdezettek
készséggel segítenek. Sőt, kereskedelmi, termesztési információkkal is szolgálnak, hogy
rálátásunk legyen a kereslet-kínálat alakulásának miértjeire, hátterére, következményeire.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

