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Húsvéti nyitva tartás

Megjelenik kéthetente

Koronavírus járvány
Sajnos nem lehet eleget foglalkozni a koronavírus járvány aktuális eseményeivel. Mi, a
magunk részéről megtetettünk és megteszünk,
mindent annak érdekében, hogy saját lehetőségekkel, eszközökkel minél hatékonyabban
biztosítsuk ügyfeleink egészséges piaci körülményeit. Társaságunk intézkedési tervet dolgozott ki a feladatokra és végrehajtását szigorúan ellenőrzi.
Minden nyilvános – nemcsak a társaságunk által
üzemeltetett – illemhelyen folyamatosan feltöltött fertőtlenítő kézmosószert és a helyes
kézmosást bemutató táblát helyeztünk el.

Átadtuk a „B” szektort
A „B” szektor lefedésének munkálatai 2019. november elején kezdődtek, a kivitelezés a 2020.
március 31-i határidőre befejeződött, az átadás a napokban megtörtént, a létesítményt a
termelők április 1-én örömmel, elégedettségüknek hangot adva birtokba vették.
A piacosok érdeklődve figyelték, az építkezés
folyamatát. Az előkészítő munkák kevésbé
voltak látványosak, de decembertől előttünk
nőtt ki a tartó fémszerkezet, került rá a tető,
az utolsó fázisban pedig a világítás és a kamerák felszerelése.
A létesítmény számokban. A szektor területe
10.000 m², az árukirakodást, kereskedést
lefedő tető felszíne 7.000 m². Az acélszerkezetet tartó (egymástól 24 méter távolságra
épített) oszlopok száma 40. Az előtető alatti
kereskedelmi tér megvilágítását LED reflektorok biztosítják. A beálló helyeket nem burkolati festés jelzi, a szektorszámok a tetőszerkezetre kihelyezett táblákon olvashatók.
Mindenki egyetérthet abban, hogy a szektor
lefedése nagyban emeli az értékesítési kultúra
színvonalát, és a piac korszerűsítése szempontjából is jelenős beruházás. Modern, és egyben
látványos létesítménnyel lettünk gazdagabbak.

A piac területén 10 frekventált ponton víznélküli fertőtlenítőszer adagolót telepítettünk. A
feltöltésről azonban nehézkes gondoskodni,
részben a rongálások miatt, másrészről a fertőtlenítő alapanyag ellátási problémái miatt.
A fertőzésveszély szempontjából kiemelt helyszíneken, mintegy 2.000 m²-en heti rendszerességgel külső vállalkozóval ipari fertőtlenítést végeztetünk. Ebbe a körbe tartoznak raktárépületek illemhelyei; irodai épületek folyosói, közösségi terei, WC blokkjai; kültéri illemhelyek; beléptető pénztárfülkék, öltözők stb.
A vendéglátással foglalkozó ügyfeleink figyelmét felhívtuk, hogy a kijárási korlátozással
kapcsolatban megjelent kormányrendelet szerint, kizárólag elvitelre szolgálhatnak ki. Az
általuk fogyasztásra kihelyezett pultokat
beszedettük.
A 65 év feletti lakossági vásárlók belépését
további intézkedésig megtiltottuk.
Nagykereskedőinket tájékoztattuk, hogy a
külföldről érkező kamionok nem esnek korlátozás alá, de a sofőrökön észlelt gyanús tünetek esetén késlekedés nélkül értesíteni kell a
mentőszolgálatot. Felhívtuk a figyelmet arra is,
hogy a kamionokat haladéktalanul le kell rakodni, azok a piac területén nem várakozhatnak.

Két hő kamera is beszerzésre került, mellyel a
kamionsofőröket tudjuk ellenőrizni. Az eljárás
rendjéről vezérigazgatói utasítás tájékoztatta
a műszakvezető felügyelőket.
Minden fontos intézkedésünkről és a vonatkozó
kormányrendeletek tartalmáról körlevélben,
honlapunkon, valamint – a több, mint 41.000
követőnknek - Facebook oldalunkon folyamatos
tájékoztatást adunk.

Meddig fertőzőképes a koronavírus
Többféle szempontból vizsgált témakör a koronavírus fertőzőképessége. Sokan, sokfélét olvasunk, hallunk, tudunk. A kísérletek azt igazolják, hogy papírfelületen egy napig, műanyag,
acél felületen akár három napig képes megélni.
A fémpénz kezelése ezért (is) igényel alapos
kézmosást. Bennünket zöldség-gyümölcsszakmai
adottságaink miatt, mégis az foglalkoztat, hogy
élelmiszer által meddig fertőzhet a vírus.
Tudományosan nem bizonyított, hogy a koronavírus – az ismert fertőzési módon túl, mint a
cseppfertőzés – más módon is terjedne, mondjuk élelmiszerrel – mondta egy interjúban az
élelmiszerlánc-felügyeletért felelős szakember.
Az élelmiszer csomagolásán a koronavírus nagyon rövid ideig képes életben maradni, ezáltal
fertőzni. A nem csomagolt élelmiszerek esetében, mint a zöldség és gyümölcs felületén nagyon alacsony a vírus túlélési esélye. Bizonyos
kutatási eredmények viszont arra figyelmeztetnek, hogy ezek az árufélék sok ember kezén
mennek át. Érdemes ezért kesztyűben válogatni, és a friss élelmiszert a szokásosnál is
gondosabban megmosni.

Kijárási korlátozás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara - az illetékes hatóságokkal egyeztetve - 2020. március
27-én megjelentetett tájékoztatója értelmében, a gazdálkodóknak nem kell külön igazolás a
kijárási korlátozás idejére sem, amennyiben
munkavégzés, vagy áruszállítás miatt hagyja el
lakhelyét. Azért tartjuk fontosnak megosztani
a NAK tájékoztatóját, mert ebben az ügyben
gyakori telefonhívásokat kapunk és a Facebook
oldalunkon is sok a felmerülő kérdés.

Márciusi anomáliák
A közelmúlt piaci eseményei - kereslet, kínálat,
árak - enyhén szólva is kaotikus állapotot
teremtettek. A hetente, sőt naponta váltózó
piaci helyzet nehezen kezelhető. A hónap
közepére olyan mértékű lakossági felvásárlás
kezdődött, amit sem a kiskereskedelmi üzletek,
sem a nagykereskedői hálózat nem tudott
követni, ami természetesen a nagybani piacon is
érezhető volt. A fokozott keresletet a hazai
termelői felhozatal egyik napról a másikra
képes volt követni, de a márciusban még
intenzív kínálati szerepet betöltő import
kevésbé. Az ismert határzárlati intézkedések
miatt - annak ellenére, hogy az élelmiszerszállítmányok szabad utat kaptak -, a kamionok
napokat álltak az utakon, a határokon.
Az importáru átmeneti hiánya okozta a
legnagyobb kínálati kiesést, pont a legintenzívebb kereslet idején. Törvényszerűen
törtek felfelé az árak. Volt olyan piaci nap,
amikor egy kg import burgonyáért 400 Ft-ot
kértek, a hazai pedig (átmenetileg) 300 Ft-ért
kelt el. A korábbi duplája volt a sárgarépa és a
gyökér ára is.
Az elszabadult árak legfeljebb egy hétig voltak
tarthatók, a fenti piaci helyzet hamarosan az
ellenkezőjére fordult át. A hirtelen jött kereslet gyorsan tűnt el, amihez nagymértékben hozzájárult a szállodai, vendéglátói, iskolai, munkahelyi étkeztetők jelentős mértékben visszaesett beszerzései.
Időközben folyamatosan nőtt a hazai zöldáru
mennyiségi felhozatala, és a választék újabb
primőrökkel (uborka, tök, cukkíni, kínai kel)
bővült. Ezzel arányosan az árak is kisebbnagyobb mértékben csökkentek. Az import
zöldáru iránt visszaesett az igény. Kivétel hazai hiányában - a kaliforniai, és a kápia
paprika, a karfiol és a brokkoli, most valamennyi
ára 800 – 1200 Ft között van kilónként.
A fentiek ellenére, vagy azt bizonyítva a nagybani piac márciusi forgalma - sem vásárlói, sem
termelői járművek, sem a beszállítói kamionok
belépésszáma tekintetében – nem csökkent.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

