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Megjelenik négyhetente

Karácsonyi jókívánságaink

kedvenc. Főleg jellegzetes fenyőillata miatt keresik, pedig a tűlevelei érzékenyek a szobahőmérsékletre. A karácsonyfák
kínálatának nagy részét idén is a lucfenyő teszi
ki. Mivel ez a leggyorsabban fejlődő fa, ezért a
legolcsóbb is, ami a kereslet számára nem
utolsó szempont.

A Piaci hírek idei utolsó számát olvassák a
www.nagybani.hu honlapunkon, vagy elektronikus
levélként.

Legyen békés, boldog karácsonya
a nagybani piac közösségének!
Töltsék pihenéssel, kikapcsolódással az
ünnepnapokat, hogy feltöltődve
térhessenek vissza hozzánk!
BNP Zrt.
Ünnepi nyitvatartás
December 24-én csütörtökön fenyővásárlás
céljára: 7 – 12 óra között nyitva,
december 25-én karácsonyi ünnepen zárva,
december 26-án karácsonyi ünnepen zárva,
december 27-én vasárnap 19 – 24 óra között
nyitva,
december 28-án hétfőn 19 – 23 óra között
nyitva,
december 29-én, kedden 19 – 23 óra között
nyitva,
december 30-án szerdán 19 – 24 óra között
nyitva,
december 31-én Szilveszter napján zárva,
január 1-én újév napján zárva,
január 2-án szombaton zárva,
január 3-án vasárnap 19 – 24 óra között
nyitva lesz a nagybani piac.

Fenyővásár
December 1-én megkezdődött a nagybani
fenyővásár. A fenyőszállítmányok folyamatosan
érkeznek, az értékesítő termelők elfoglalták a
szerződéssel lekötött állandó helyüket. A
fenyős idény első napjaiban a felhozatalról, a
fajtaválasztékról, a termesztési kultúráról
beszélgettünk a tradicionálisan nagybanin
értékesítő vállalkozókkal.
A fenyőfa termesztése is, mint egyéb kultúrák
követik a trendeket. A régi idők klasszikusa, a
lucfenyő azonban a mai napig is az egyik

A hazai felhozatal bővelkedik drágább, de
szobahőmérsékletre kevésbé érzékeny, lombtartó tulajdonságuk révén preferált fajtákban,
mint pl. a normand-, és ezüstfenyők. A különleges fafélék a concolor, a szerb, vagy a görög
és a colorádó jegenyefenyők legfeljebb választékbővítők és csak különleges igényekre érdemes termelni, kitermelni. A kevésbé gazdaságosan nevelhető és szállítható hosszú tűlevelű
erdei-, és feketefenyők a nemesebb fák elterjedésével elvesztették korábbi lombtartó kizárólagosságukat, a kínálatból kiszorultak.
A fenyőkitermelés környezetet károsító hatása
tévesen rögzült a köztudatban – mondják a piacos termelők. Hosszas felvilágosító propaganda
tisztázta, hogy a fenyőnevelés vállalkozásszerű
tevékenység. A somogyi, zalai vidékeken
számtalan család megélhetésének forrása.
A nagybani fenyősök néhány részlet erejéig
beavattak bennünket a termesztésbe is. A
szakmán kívüliek nincsenek tisztában vele, hogy
a mutatós, igényes karácsonyfának valók nem
maguktól fejlődnek. Nagyon sok törődést,
gondozást igényelnek, mire elérik a kívánt
méretet. Az ültetvényeken 20 – 30 cm-es
csemetékből nevelik a fákat. A telepítéstől a
kivágásig folyamatos talajmunkát, vegyszerezést, metszéssel való formázást, sőt olykor
öntözést is igényelnek. Sok a tennivaló, miközben a költségek évről-évre emelkednek.
A fenyőértékesítés nehézségei, a keresleti
igények változása is szóba került. A nagybanis
fenyőárusok tapasztalata, hogy ma már kizárólag minőségi fenyőt szabad kitermelni, mert
az import és az egyre népszerűbb műfenyő
konkurenciája így is nyomasztó. Legnagyobb
kereslete a 1,5 – 3 m közötti fenyőfáknak van.

Az idei árak egyelőre kialakulóban vannak.
Jelenleg a 1,5 – 2 méteres lucfenyő darabja
1.000 – 3.000 Ft, az ugyanezen méretű normand
fákat darabonként 4.000 – 7.000 Ft közötti
áron kínálják.

A vásárló kereskedők kívánságlistáján az alkalmankénti piaci zsúfoltság teljes felszámolása,
minél nagyobb mennyiségű áru beszerzésének
igénye szerepel, de a bőséges és széles választék további színesítését sem bánnák.

Az ültetvényes gazdák sokéves munkájának
„gyümölcse” az alig egy hónapra szűkülő fenyőszezonban érik be. Kívánjuk, hogy kivágott
tételeik mielőbbi értékesítésével elégedetten
zárják az évadot. Jövőre is számítunk rájuk.

A piacot üzemeltető, takarító, őrzését biztosító dolgozók óhaja a minél kíméletesebb
időjárás a munkavégzésük idejére.

Elbúcsúzunk
Megrendülten tudatjuk, hogy a Budapesti
Nagybani Piac mindenki által ismert üzleti partnere, Pintér Gyula életének 84. esztendejében 2020. november 25-én váratlanul
elhunyt. A piac 1991. évi nyitása óta résztvevője, aktív tevékenységével meghatározó
személyisége volt a nagybani közösségének. Az
üzleti világban találta meg életcélját, ami egész
életét végigkísérte. Gyermekkora óta saját
sorsának irányítója, szinte a semmiből építette
fel kiterjedt kereskedelmi hálózatát, ezzel
valóra váltva álmait. Ambiciózus, nagyra törő
egyéniségével sokakat megnyert, maga mellé
állított, sokaknak segített, jótékony célokra
adakozott. Híresen igényes volt magára,
környezetére, a munkájára. A nagybani piac
közössége búcsúzik Pintér Gyulától, Gyula
bácsitól. Emlékét megőrizzük.

Ünnepi kívánságok
Megkérdeztünk néhány piacost, hogy mit kívánnak maguknak a következő esztendőre. A termelők gazdag termést, és kielégítő árakat.
Olcsóbb termesztési költségeket, valamint elegendő és megbízható munkaerőt.
Az importkereskedők óhaja az alacsonyabb
euró árfolyam és a HoReCa szektor újjáéledése.
A piaci cégek alkalmazottainak kívánsága, hogy
javuló jövedelmezés mellett munkakörüket megőrizhessék.

A nagybani vezetősége és munkatársai pedig
bérlőinkkel és termelőinkkel kiegyensúlyozott
együttműködést kívánnak.
Bízzunk benne, hogy mindezek megvalósulnak és
visszatér korábbi nyugodt, vírusmentes életünk
úgy családjainkban, mint itt a piacon is.

Őstermelői rendszer és adózás
A Nemzeti Gazdasági Kamara (NAK) három éve
indította el a mezőgazdasági működési formák
(őstermelői és családi gazdasági rendszer) és
az adózás reformját. Egyeztetéseket és jelentős előkészítő munkát követően a törvényjavaslatot az Országgyűlés novemberben elfogadta.
A törvény célja, hogy olyan működési környezetet teremtsen, amely elősegíti a gazdaságok
fejlődését és fejlesztését, csökkenti az adminisztrációs terheket, miközben megtartja, és
további kedvezményekkel egészíti ki az adózási
lehetőségeket. 2021. január 1-től három szervezeti forma mentén alakul a családi működési
formák szabályozása: őstermelők, az őstermelők családi gazdaságai és a családi mezőgazdasági társaságok. Azon működési formák,
melyeket a törvény nem érint (például egyéni
vállalkozók) változatlan szabályok szerint
működhetnek a továbbiakban is.
További információkért érdemes a NAK
https://www.nak.hu/csg oldalát felkeresni. Itt
az új szabályozás részletesen olvasható. Az
oldalon elérhető egy adózási kalkulátor is.
Ennek segítségével megismerhetőek a jövőbeni
működési formák sajátosságai, illetve az is,
hogy 2020. végéig kinek milyen teendője van a
változásokkal kapcsolatban.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

