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Megjelenik négyhetente
szabadföldire. A korábbi tévhit,
miszerint csak a szabadföldön nevel
szamóca lehet igazán zamatos,
kellemesen édes, megdőlni látszik,
amit a néhány sorral feljebb részletezett színes
fajtaválaszték garantál.

Kezdődő dinnyeszezon
Idén is az „E” szektorban kapnak árusító helyet
a dinnyések. Egyes termelők már június hónapra
lekötik a korábbi évek során kialakult állandó
árusítóhelyüket, ami egyelőre sárgadinnyével,
majd a termelői prognózis szerint június második
felétől majd görögdinnyével telik meg.

Korai gyümölcs
A szamóca, vagy más néven földieper piaci
megjelenése, kínálata, ára, származása minden
évben - a média számára is - aktuális kérdés.
Egyes hírforrások tudni vélik, és hangoztatják
is, hogy a kora tavaszi hónapokban még nincs
magyar szamóca. Igaz, hogy a görög és spanyol
termés már a téli hónapokban felkerül a
gyümölcspalettára de, március első napjaiban a
hazai üvegházi földieper is megjelenik a nagybani
termelői kínálatában. Bár ilyenkor még csekély a
felhozatal, a téves médiainformációk megkérdőjelezhetik a magyar áru valódiságát. Ez a mi
termelőink szakmai önérzetét sérti.
A hazai eperszezon jellemzően májusban indul és
nyomokban ugyan de, egész nyáron kitart, sőt
késő őszig része a gyümölcs-szektor kínálatának.
A szamóca azáltal vált kedvencünkké, hogy a
kora nyári idény hírnöke és íze, zamata,
fogyasztási értéke kiváló. Megszámlálhatatlan
fajták
léteznek,
amelyek
más-más
tulajdonságokkal rendelkeznek. Jelenleg is van
ízletesebb és kevésbé jóízű, szemrevalóbb és
apró, olcsóbb és drágább, fóliában nevelt, és
szabadföldi eper. A széles nagybani választék,
minden vásárlói, fogyasztói igényt kielégít. Eddig
bőséges a termelői felhozatal mennyiségben is,
ezáltal ára elfogadható, 1200 – 1800 Ft kilója.
Egyelőre a fóliás termesztésű áru van piacon.
Még legalább két hetet kell várni a

A júniusi helybiztosítások időpontja május 25 –
30 közötti munkanapokon lesz (péntek kivételével, de vasárnapi is). Az utolsó napon, azaz 31én az új helyigénylőket fogadja a helyiséggazdálkodás.
Felhívjuk a szezonkezdők figyelmét, hogy az idei
első helybiztosításuk alkalmával – amennyiben
korábban nem mutatták még be – az őstermelői
tevékenységet igazoló felír számot be kell
jelenteni.

Vakáció előtt
Hamarosan kezdődik az óvodai, iskolai vakáció,
ezáltal a kiskorúak piaci látogatása gyakoribb,
ami a Budapesti Nagybani Piac Zrt. házirendjének rögtön a második pontjába ütközően
tilos! Sajnos ezt - talán tudatlanságból – a piacosok figyelmen kívül hagyják. A házirend, és
írásunk is elsősorban a balesetveszélyes üzemelés miatt tartja nemkívánatosnak a gyermekek
jelenlétét a piacon.
A nyüzsgő, nagybani forgalom, a sebesen
közlekedő áruszállítók, a szektorokból figyelmetlenül kihajtó járművek, a nagy súlyú áru
átrakodása, mind veszélyforrás lehet.
A gyerekek számára a nagybani piac egy kaland,
nem is lehetne otthon hagyni őket – mondják a
szülők, nagyszülők. Ha mégis magukkal hozzák a
gyermekeket, a felnőttek felelőssége, hogy

vigyázzanak rájuk és ne hagyják őket magukra,
vagy elkószálni. A BNP Zrt. nem vállalhatja annak
erkölcsi súlyát, ha a kiskorúakat akár a
legcsekélyebb sérülés éri.

Rovarirtás
A járványügyi rendelet alapján minden élelmiszerforgalmazó cég évente két alkalommal
rovar- és rágcsálóirtást köteles végeztetni. Társaságunkhoz bejelentés érkezett, hogy a 26.
épület környezetében és a csatornában elszaporodtak a csótányok, ami azonnali intézkedést
igényel. Többfázisú irtásuk a napokban
kezdődött és hamarosan folytatódik. Amennyiben bérlőink környezetükben hasonló inváziót
tapasztalnak haladéktalanul gondoskodjanak a
soron kívüli rovarírtásról. A bérlők által
elvégeztetett irtásról készült igazoló bizonylat
egy másolatát elkell juttatni a
nagybani helyiséggazdálkodásra.
A járványügyi rendeleten kívül emlékeztetünk
arra is, hogy a rovar- és rágcsálóirtás a HACCP
rendszernek való megfelelés egyik kritériuma.

Piaclátogatás
A nagybani piac tekintélyét bizonyítja - a
pandémia az utóbbi két évet kizárta –, hogy a
BNP Zrt-t rendszeresen, sőt visszatérően
külföldi delegációk, hazai szakmai látogatók,
vagy főiskolai, egyetemi csoportok azzal az
igénnyel keresik meg, hogy fogadjunk őket.
Látogatóink a nagybani mindennapjait, a nagytételű értékesítés felépítését, és a színes árukínálatot kívánják megismerni.
Szívesen látjuk az érdeklődőket, akiknek előbb
egy történeti áttekintést nyújtunk, és az üzemeltetés technikai és informatikai rendszerét is
ismertetjük. Ezt követően piaci körsétára
kísérjük a látogatókat, hogy közelről megismerjék a nagybani tetemes és széles választékú árukínálatának útját beérkezéstől a kiszállításig. A piac megtekintésének része a
banánérlelés technológiája, és annak műszaki,
háttere.
Amennyiben szakmai érdeklődésű csoport,
iskolai osztály, vagy egyéb oktatási formáció

látogatást tervez a nagybanira, kérjük előzetesen jelezzék igényüket a piac@nagybani.hu
levelezési címre, hogy a vendégeket az
egyeztetett időpontban megfelelően előkészített programmal várjuk.

Nyári felhívások
Még a nyári szezont megelőzően figyelmeztetünk az állandó, vagy visszatérő jelenségekre,
rossz beidegződésekre, fegyelmezetlenségekre,
azok elkerülése érdekében.
Sokéves tapasztalat - a májusi helybiztosítások
száma is előrevetíti -, hogy júniustól a nagybani
piac termelői szektorai megtelnek, szinte valamennyi árusító helyet lekötnek. Amennyiben
szabad helyek maradnak, azokat a napi helybiztosítást igénylők foglalják el. Ezek a termelők
a beléptető rendszer által véletlenszerűen
kiválasztott és a pénztáraknál kiállított
bizonylaton megjelölt szektor-helyet vehetik
igénybe.
Gyakori eset, hogy a később érkező termelők
lekötött helyét foglalják el azok, akiknek előnytelenebb, a főbb vásárlói útvonalaktól távolabb
eső hely jutott.
Rendszeresen okoz hasonló konfliktushelyzetet
az is, ha vásárló kereskedők termelői szektorokba parkolnak le, járműveiket hosszabb időre
hátra hagyva akadályozzák a lekötött termelői
hely elfoglalását. Ilyenkor a jogosulatlan
helyfoglalók kötelesek odébbállni. Amennyiben
vita adódna, úgy a felügyelőket értesíteni kell!
A zsúfolt piacon sajnos a balesetek esélye is
fokozódik. Kérjük, hogy mindenki közlekedjen
óvatosabban, legyenek körültekintőbbek. A
szabályokat betartó, udvarias közlekedési morál
a minden piaci résztvevő biztonságát szolgája.
A targoncával közlekedők – olykor száguldozók –
figyelmét is felhívjuk, hogy a nagybanin érvényes
KRESZ szabályokat mindenkinek kötelező
betartani! Itt jegyezzük meg, hogy a targoncákat kötelezően regisztrálni kell! A nagybani
felügyelősége a beazonításhoz számozott matricával jelöli meg a szállító járműveket.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

