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Piac éjszakája
Június 21-én „Piac éjszakája” címmel rendezvényt szervezünk. A tavalyi, jubileumi ünnepség
pozitív visszajelzései arra ösztönöztek bennünket, hogy idén is színes programokkal tegyük
emlékezetessé a nyári napforduló hosszú éjszakáját. Szándékunk a piaci tevékenység bemutatásának hagyományát megteremteni. Az idelátogatóknak bepillantást szeretnénk adni a
piac mindennapjainak színes világába. A 19:00
órától 22:00 óráig tartó rendezvény hangulatát
zenés műsor biztosítja és látványos tűzijáték
zárja majd. Mindeközben vendégeinket kisebb
csoportokban piaci körsétára invitáljuk.
Igyekszünk a napi munkát nem hátráltatni, és a
kereskedés zavartalanságát biztosítani. Ugyanakkor a piacosok minél nagyobb számú részvételére, közreműködésére számítva szeretnénk a
piac jó hírét javítani, a sokszor emberpróbáló
tevékenységét meg- és elismertetni.

Élelmiszerbank a nagybanin
A PH-ben több alkalommal írtunk az Élelmiszerbank promóciós tevékenységéről, aktuális
rendezvényeiről, akcióiról. Most konkrétabb
eseményről számolhatunk be. A napokban került
ugyanis a nagybanira az első élelmiszergyűjtő
konténer, ami a 6. raktárcsarnok irodaépület
felöli bejárata mellett található. Vasárnaptól
csütörtökig, 20:00 – 23:00 óra között itt
helyezhetik el adományaikat azok a termelők és
nagykereskedők, akiknek emberi fogyasztásra
alkalmas feleslege van. Csak a minőségileg jó
állapotban lévő, de az apróbb méret, kisebb
felületi hibák stb. miatt nem, vagy nehezen
eladható, esetleg a kereslet hiánya miatt
megmaradó zöldség-, gyümölcsárut, esetleg
szárazárut, tartós élelmiszert fogadhatunk el.
Az adományok a begyűjtést követő másnap már
kiosztásra kerülnek, így a zöldáru, vagy gyümölcs garantált minőségének legfeljebb egy-két
napra kell kiterjedni. Ezeket a terményeket
csak akkor tudja az élelmiszerbank befogadni,
ha a nyomon követhetőség feltételeinek megfelelnek. A termékek legalkalmasabb csomagolási

Megjelenik kéthetente
módja az egy utas göngyöleg. Az
adományok átvételének meghatározott rendje
van, amitől nem tekinthetünk el. Az átadáshoz
műszakvezető felügyelő közreműködését kell
kérni.

Nyári hőségben
A nyári hőség elviselésében minden segítség
elkel a nagybanin is. Ennek érdekében került
újból felszerelésre a puffer parkoló párásító
kapuja. A piac területén több helyen is található ivóvíz vételére alkalmas kút. Amúgy is
tanácsos elegendő folyadékkal rendelkezni nemcsak a piaci belépéskor, hanem az utakon,
autópályán előforduló - forgalmi dugók esetére.
A hőség ellen való áruvédelemnek megvannak a
maguk praktikái. A termelők permetezéssel,
locsolással tartják frissen a zöldséget, gyümölcsöt, és a felhevült betonburkolatra is kisebb
mennyiségű áru kerül. Ilyenkor a járművek
végénél kifeszített, mobil árnyékolók, ernyők –
amelyek a késő délutáni naptól védenek -, sem
tiltott eszközök, de kizárólag olyan megoldással, ami a közlekedést, vagy a környezet
értékesítését nem gátolja, vagy zavarja.
A nyári melegben a friss áru eltarthatósága,
minősége rövidebb ideig szavatolható, mint a
hűvösebb évszakokban. Az árucímkéken azonban csak valós adatok szerepelhetnek, vagyis az
esetleg visszáruként piacra kerülő zöldséggyümölcsárut az eredeti csomagolási adatokkal
szabad csak forgalomba hozni. Amennyiben az
eladásra kínált portéka minőségromlást szenvedne, akkor másod, vagy további osztályokba
kell sorolni!

Piaci információk
Új forgalmi renddel nyitottuk meg a puffer
parkolóból a piacra vezető „F” kaput, ami
tehermentesíti a piaci közlekedést, a piacra
való belépést, behajtást. A kapu jobb oldali
sávjában kizárólag gyalogos, vagy kiskocsis
belépés engedélyezett. Járművekkel csak a bal
oldali sáv vehető igénybe. Kérjük a rend betartását, mivel a piaci tapasztalatok azt igazolják,

hogy az új bejárat ezzel a forgalmi korlátozással működtethető a leghatékonyabban.
Javában zajlanak a piaci úthálózat javítási és
felfestési munkálatai. Várhatóan a hónap végén
fejeződnek be.
A kibővített Wifi szolgáltatásunk már üzemel.
A jelenlegi sávszélességgel alapvető információk, hírek, a kereskedéssel összefüggő adatok, alkalmazások, levelezési-, közösségi oldalak
stb. érhetők el, tölthetők le.
Az ingyenes Wifi igénybevételéhez egyszeri
regisztrációra van szükség. A telekommunikációs eszközök (okos telefon, laptop, táblagép)
jelzik az elérhető Wifi hálózatot A készüléken
ezt az alkalmazást kell kijelölni, ami egy elérhetőséget (e-mail címet, telefonszámot stb.)
kér. Ennek megadása biztosítja a belépést,
amely
a
későbbikben
már
automatikus
kapcsolatot teremt. A felhasználói segédlet
honlapunkon is megtalálható.

Dinnyeszezon kezdetén
Az idei esztendőben is az „E” szektorban (nem
máshol, mint azt a piaci szóbeszéd terjeszti)
kaptak árusítóhelyet a dinnyések. Számos
termelő lekötötte a korábbi években kialakult
árusítóhelyét, amelyek egyelőre sárgadinnyével,
de a termelői prognózis szerint a hónap második
felétől már görögdinnyével telik meg.
A szezonkezdő dinnyés termelőknek is kötelező
az idei esztendőre érvényesített őstermelői
igazolvány, valamint a belépő járműveik forgalmi
engedélyének bemutatása. Emlékeztetünk az
árujelölésre (különösen, hogy a dinnye azon
zöldáruk közé tartozik, melynek kidolgozott
szabványa van). Ne feledkezzenek el az
őstermelői státuszt jelző tábla kötelező
kihelyezéséről sem!

Helybiztosításról
A nagybani piac beléptető rendszerének egyik
alapvető funkciója a helybiztosítás kezelése.
Ennek – előre meghatározott – időbeli rendje
van, mégis akadnak, akik nem figyelnek az időpontokra, vagy a pénztári befizetés után nem

kötik le a helyüket. Nyilván vannak előre nem
várt, rendkívüli események, amelyek akadályozhatják a szektorhelyek lekötését. Ez esetben
telefonon kell jelezni a késés okát és a kötés
várható időpontját. Jelzés hiányában a következő hónapra nem tudjuk a helyet biztosítani. A
helyváltoztatást igénylő termelők a hónap első
napján, a teherkapun át léphetnek a piacra.

Zöldség vagy gyümölcs?
Mi itt a nagybani piacon úgy gondoljuk, hogy
tisztában vagyunk a fenti fogalmakkal, egyes
termékek, termények zöldség-gyümölcs kategóriába való besorolásával. Az alábbiak azonban
más megközelítést tartalmazhatnak.
Mi a zöldség? Egyes – nem tudományos – források szerint gyűjtőfogalom, amin a vadon növő és
termesztett növények fogyasztható részeit értik. Más definíció konyhaművészeti műszóként
határozza meg a zöldség fogalmát, miszerint
olyan terményeket foglal magában, melyeket
általában megfőzve, vagy valamilyen más formában előkészítve fogyasztunk. Botanikai
szempontból nézve zöldségnek a növényi részek
számítanak, míg gyümölcsnek a termést nevezik.
A gyümölcs szót ugyancsak gyűjtőfogalomként
használjuk minden olyan ehető termésre, magra, amit fákról, cserjékről, bokrokról szüretelnek. Jellemzőjük, hogy jobbára nyersen fogyasztható. A köznyelv csak a fás növényeken
termő gyümölcsöt tekinti gyümölcsnek, édes ízt
társítva hozzá. A gyümölcs tágabb definíciójába
belefér a paprika, paradicsom, uborka, cukkíni,
tök, dinnye is. Nos, ezek után mindenki eldöntheti, hogy mit nevez zöldségnek, és mit
gyümölcsnek.

Árinformáció
A nagybani piac árinformációs szolgáltatása a
termelői és nagykereskedői árak heti két alkalommal történő adatgyűjtésére és annak feldolgozására épülő, minimum-maximum bruttóárakat tartalmazó lista. A szolgáltatás – teljes
terméksor, vagy az igény szerint szűkített
árulista – megrendelése a foldes.mari@nagybani.hu e-mail címen lehetséges. Részletekért a
06 - 1 – 421 - 3604 telefonszámot lehet hívni.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

