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Alkalmazkodó piaczárás
A piaci kereskedés kezdete és befejezése a
korábbi évekhez képest eltolódott. Társaságunk az érvényben lévő működési rend kidolgozásakor már figyelembe vette a spontánul
kialakult
forgalmi
helyzetet.
Legutóbbi
tapasztalatunk viszont, hogy a kereskedés - a
legnagyobb forgalmat bonyolító napokon is -,
legkésőbb hajnali egy óra körül befejeződik, a
piac
területe
teljesen
kiürül,
kereslet
hiányában a nagykereskedői standok, árusító
csarnokok is bezárnak. A BNP a gyakorlathoz
rugalmasan alkalmazkodva, június 13-ától a
piac zárását (hétfőtől péntekig) egy órával
előbbi időpontban határozza meg, azaz 02:00
órára módosítja, a szombati zárás 01:30 órás
időpontja nem változik,

Felgyorsult értékesítés
Előbbi írásunkhoz kívánkozik azonban az is,
hogy az értékesítés aktív ideje lerövidült, a
megváltozott nyitva tartás alatt kell időt,
teret, és közlekedési lehetőséget biztosítani a
teljes piaci forgalom lebonyolításához. Ennek
következményeként el kell fogadni, hogy a nyári
zsúfoltság alkalmanként fokozódhat, ami még
inkább megköveteli a közlekedési rend
előírásainak betartását, ideértve a bekötőúton
történő árusítást, árurakodás tilalmát is.
Szeretnénk felhívni a piacosok figyelmét, hogy
a
kötelezettségvállalásban
mindenki
az
aláírásával hitelesítette a házirend, és a nyitva
tartási rend felelős betartását.
A közlekedés kapcsán termelői, és vásárlói
felvetés, hogy a piacról való kihajtás bizonyos
napokon torlódik. Ez a piac végét jelző, éjfél
körüli időpontra tehető. Ekkor indul útra
ugyanis a legtöbb termelő, és rövid időn belül,
nagy számú jármű hajt ki. Számukra (is) jó hír,
hogy ezt a problémát egy új kihajtási kapu
forgalomba helyezése várakozásunk szerint
enyhíti.

Hídmérleg-szolgáltatás
A
nagybani
áruforgalmazás
csomagolási
egységeinek súlytartalma nem minden esetben

Megjelenik kéthetente
jelölhető meg pontosan. Van, ami
nem egalizálható, pl. a ládákba pakolt
káposztafélék,
karfiol,
sárgadinnye,
a
necczsákban árusított zöldborsó, a rekeszekbe
sorolt, gyümölcs, és paradicsom stb. Ezek súlya
csak körülbelüli. A kötelezően alkalmazott
címkén sem lehet minden esetben pontos súlyt
megjelölni.
A vevők túlnyomó többsége tudomásul veszi,
hogy nem kilóban, hanem egységben vásárol.
Sokéves rutinnal meg tudják állapítani, hogy
mennyit nyom a portéka. Kirívó esetek persze
mindig akadnak. Az esetleges reklamációt
elkerülendően akár teljes rakományok, vagy
kisebb tételek súlyának, átlagos mennyiségének
megállapításához érdemes a piac kihajtó sávjai
mellé telepített hídmérleget igénybe venni. A
mérleg a közelmúltban esett át az időszakos
karbantartáson és hitelesítésen, így megbízható súlyadatokkal szolgálhat.

Hatósági ellenőrzés
Minden bérlőnket írásban értesítettük, hogy a
nagybani piacon június 6 – 10 között tűzvédelmi
ellenőrzés lesz a Katasztrófavédelmi Hatóság
részéről. Az ellenőrzés a nagybani teljes
területén kívül kiterjed a bérleményekre is.
Társaságunk az ellenőrzésre felkészülve,
előzetes bejárással bízott meg egy, az erre a
feladatra szakosodott céget. Felmérik a
tűzvédelmi előírások betartásának helyzetét,
és a jogszabályokban foglalt előírások érvényesítését. Kérjük bérlőinket, hogy biztosítsák a
bejárást végző cég zökkenőmentes bejutását
és segítsék tevékenységüket.

Dinnyére várakozva
A hazai görögdinnye piaci kínálatára június
végénél előbb nem számíthatunk. A termelői
előrejelzések szerint idén is legfeljebb a hónap
utolsó napjaiban kerül piacra a kedvelt nyári
portéka. Sokéves tapasztalat mondatja (íratja)
velünk, hogy túl nagy költséget, időt és fáradtságot nem érdemes befektetni a görögdinnye
nagyon korai piacra juttatásába, mert nem térül

meg. Áprilisban megérkeznek az első importgörögdinnye szállítmányok, amelyek hétről hétre csökkenő áron kerülnek kínálatba.
De a hazaira visszatérve, az is a szezon
közelségét jelzi, hogy május végén számos
dinnyés jelentette be júniusi helyigényét,
lekötötte (egyelőre sárgadinnye-árusításhoz)
tavalyi szektorhelyét. Ezzel elkezdődött a
szezonra való felkészülése. Korai volna egyéb és
konkrétabb információval szolgálni, a fontos
részleteket majd aktuálisan – a PH-ben is jelezzük.

Diákmunka támogatása
Támogatás igényelhető a diákok nyári foglalkoztatásához. A program a béreket támogatja,
a százszázalékos támogatás legfeljebb két
hónapra adható, július 1. és augusztus 31.
között, maximum napi hat órás időtartamra. A
program keretében a 16 - 25 év közötti diákok
kaphatnak a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél munkalehetőséget.
A programban azok a nappali tagozatos diákok
vehetnek részt, akik a kezdő időpontban, július
1-jén már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én pedig még nem múltak
el 25 évesek. A diákok június 20-tól jelentkezhetnek a programban való részvételre.
Ennek kapcsán ugyancsak felhívjuk az érintett
munkaadók figyelmét a munkavédelmi törvény
betartására, különösen a fiatalkorúak alkalmazásának szigorított feltételeire. Fontos tudni,
hogy a munkaügyi felügyelet ellenőrzése kiterjed a fiatalkorúak foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok betartására is, azok megsértését szigorúan szankcionálja.

Sportprogram
A soroksári önkormányzat minden esztendőben
horgászversenyt szervez. Ebben az évben
május 28-án került sor a rendezvényre,
helyszíne pedig - mint eddig, idén is - a
dunaharaszti Joker tó volt. A BNP társaság a

program támogatójaként és résztvevőjeként is
jelen volt. Háromtagú csapatok mérték össze
képességüket, melynek végeredményeként a
nagybani képviseletében nevezett csapatok
egyike került ki győztesként. Az elismerést
jelképező kupát ők vehették át.

Kora nyári gyümölcs
A nagybani idényt mindig az aktuális kínálat
jelzi. Ezek szerint nálunk már jó ideje nyár van,
a primőrféléket a kiteljesedő gyümölcskínálat
követi. A korai gyümölcsfélék pedig már piacra
kerültek.
A szamócaszezon lecsengőben van. Az idén
kapott a földieper – szó szerint is -, hideget,
meleget, esőt, párát stb. A szabadföldi termés
fokozottabban érzékeny ezekre a szélsőségekre.
A sok csapadék és az áprilisi fagyok tükrében
folytatva a gyümölcshíreket, nem tűnik olyan
reménytelennek az idei cseresznye és meggyteremés, mint azt beharangozták. A nagybani
kínálatában legalábbis nem mutatkozik. Ennek
oka abban is rejlik, hogy bizonyos károkat a
termés fel tud dolgozni, „utoléri” magát. Amúgy
meg a termelőktől tudjuk, hogy a cseresznyére,
meggyre veszélyesen sok csapadék – ami miatt
kirepedhet, elszaporodhatnak a kártevők,
gombák stb. -, az érettség korai stádiumában
hullott. Erre a gyümölcs még nem reagált olyan
érzékenyen.
Aktuálisan azonban az egres, a málna, meg a
ribizli, debütálásának kell örülni. Az induló árak
is a szezon elejére utalnak, a kilónkénti áraik
több ezer Ft-is elérheti. Az apró bogyós
gyümölcsöt azonban nem kilóra „mérik”, hanem
apró, kb. 120 – 150 gr-os dobozkákban adják és
ezekre vetítik az árakat. Így egy-egy doboz
gyümölcs ára 200 – 350 Ft is lehet. Ez a
csomagolási gyakorlat a vásárló kiskereskedők
igényére alakult ki. Ők is doboznyi egységekre
kalkulálják az árakat. Nyilván olcsóbb lesz a
bogyósgyümölcs is (később az áfonyát és a
szedret is idesorolva), de most drágább
árkategóriát képviselve, igényesebb fogyasztói
réteget szolgálnak ki.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
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