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„WUWM”
Mint előző lapszámunkban hírül adtuk, a Nagybani Piacok Világszervezete (WUWM) idei
konferenciáját Budapesten tartja. A május 27 –
29 közötti eseményre a Budapesti Nagybani
Piac Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat Csarnok
és Piacigazgatósága rendezésében kerül sor.

Figyelem!
A Budapesti Nagybani Piac
május 23-án, szombaton
04:30 órakor bezár.
Május 24 – 25 - én
- Pünkösd vasárnapi és hétfői napján zárva lesz.
Nyitás: május 25-én 21:00 órakor
A programsorozat keretében a résztvevők a
nagybani piacon is látogatást tesznek. Ennek
lebonyolítása – a nagy létszámra tekintettel –
alapos előkészületet igényel. A nagykereskedőket körlevélben értesítettük az eseményről, melynek egyik színhelye a 27-es
csarnok tetőparkolója. Társaságunk a parkoló
használatát május 28-án 07:00 órától másnap,
azaz 29-én 16:00 óráig felfüggeszti. Az
intézkedésben érintett, itt parkoló bérlőink
megértésére számítva, kérjük felhívásunk
tudomásul vételét. A korlátozás ideje alatt B4es kártyával sem a tetőre, sem a piac területére nem lehet belépni. Kérjük, hogy
parkolásra vagy a füves, vagy a Nagykőrösi úti
személyi parkolót vegyék igénybe. Az őrszolgálat segítséget nyújt a megjelölt parkolókba
történő
behajtáshoz
(sorompónyitás,
eligazítás).
A delegáció több csoportra osztva tesz
látogatást a piac területén (kb. 22:30 és 24:00
óra között). Akár kétszáz résztvevőre is lehet
számítani, ami nehezítheti majd a közlekedést,
az árumozgatást stb. A látogatás zökkenőmentes lebonyolításához minden jelenlévő

Megjelenik kéthetente
megértésére
és
türelmére
számítunk. A BNP Zrt. – és mindannyiunk számára fontos, hogy a világ több pontjáról
érkező látogatók kultúrált, egyben korszerű,
igényesen működtetett hazai létesítményben, a
zöldség-gyümölcsforgalmazás és elosztás legnagyobb piacán szerezzenek pozitív tapasztalatokat.

Tavaszi megújulás
A piac éves karbantartásának munkálatait a
konferencia közelsége is sürgetővé tette. A téli
időjárás és a piaci úthálózat terhelése okozta
hibákat
a
tavaszi
karbantartás
már
maradéktalanul felszámolta. Az utak burkolatának javítása és a közlekedési jelzések
felfestése ugyancsak folyamatban van.
A nyári szezont megelőzően egyéb feladatok szépítés, parkosítás, felújítások, stb. - is napirendre kerültek. A tavasszal esedékes, kertészeti munkát, növénybeültetést, fűnyírást
folyamatosan végzik, ami idén az enyhe tél
jótékony hatásának köszönhetően kevesebb
munkával és költséggel jár.
A tavaszi nagytakarítás részeként a raktárcsarnokok külső paneljeinek, kapuinak tisztítására, lemosására május végéig kerül sor. A
27-es épület emeleti női és férfi mosdói
felújításra, átépítésre kerültek.
Az F szektorban található sótároló épület homlokzata hamarosan megújul, ami igyekezetünk
szerint a termelői árusítást nem akadályozza
majd. A nagybani piac zajvédő kerítésének
graffitivel, falrajzokkal dekorált felületét
lefestették, a színes rajzolatokat eltüntették,
ami jelentős munka, idő- és költségigényes
feladat volt.

Piaci funkciók
Társaságunknak a nagybani piacot, annak
infrastruktúráját sokfunkciós területként kell
kezelnie. Nagyszámú, importáruval érkező
kamiont kell fogadni. Teret kell engedni a

termelői árusításnak, miközben a beszerzők
közlekedését, az áru elszállítását is lehetővé
kell tenni. A piacon kívüli parkolásra megfelelő
területet kell biztosítani vásárlóknak, az itt
dolgozóknak, a belépésre várakozóknak, sőt az
éjszakára is itt maradó termelőknek. A piacon
belül a nagykereskedői vásárlóknak van a
legnagyobb területigényük a kamionnyi járműveik beállásához, és az árufelrakodáshoz. Erre
több, célszerűen kialakított lehetőség adva van.
Alkalmanként azonban előfordulnak funkcionális
átfedések, amiből konfliktusok adódhatnak.
Vásárlói járművek üresen hagyott termelői
szektorhelyre parkolnak, ahová később érkező
termelő állna, állhatna be. Más esetben a
szerelvénnyel, pótkocsival, vagy utánfutóval
belépő termelő – a szektorhelyek ehhez rövidek
-, más helybiztosításra kiadott, vagy kiadható
árusító területet is elfoglalnak. Olykor a
raktárcsarnok közelében - nem a bérleményhez
tartozó területen -, vagy termelői helyre áruszállító kamion áll le és sokszor órákat ott
dekkol, hogy kipakolásuk befejeződjön. A nagybanira – engedéllyel - belépő személygépkocsik
alkalmanként a V2 kártyával rendelkezőknek
kialakított rakodó helyeket foglalják el.
Nyilván minden négyzetméternyi helyet nem
lehet folyamatosan ellenőrizni, célunk viszont,
hogy a járművek – legyen személy, vagy tehergépkocsik -, senkinek se okozzanak akadályt,
mindenki a funkcionálisan kiépített területeket
használja. A bérlőink, termelőink legyenek különös tekintettel a nagybani piacon beszerzőkre,
nagykereskedő vásárlókra. Érdemes tudatosítani, hogy az árusítás és a vevők minél igényesebb kiszolgálása a piac fő funkciója. Gondolkozzunk vevő centrikusan, hiszen a zöldséggyümölcsforgalmazást kínálati piac jellemzi.

Óvatosságra intünk
A nagybani piac területén és a parkolókban is
előfordulhat és a közelmúltban előfordult
anyagi veszteséggel járó eset. Nem árt az
óvatosság! Minden nagybani piacon járó, vagy a
parkolókban várakozók figyelmét felhívjuk,
hogy járműveiket gondosan zárják be, még ha
rövid időre is hagyják őrizetlenül. Továbbá a

járművekben ne maradjanak szem előtt
értékes, vagy akár kevésbé értékes tárgyak,
főleg nem telefon, laptop, vagy más holmi, de
még ruhadarab, kabát stb. sem! A térfigyelő
kamerák sem látnak egyformán, egy időben
minden egyes területrészt.

Kipakolási határok
Örökzöld témánk a raktárak folyosói, a
bérlemények környezetének felfestéssel való
behatárolása, azaz ennek túllépése. Minden
bérlőnket kérünk, hogy a kijelölt területen kívül
sem árut, sem göngyöleget, vagy napernyőt, és
egyéb használati eszközöket ne helyezzenek ki,
főleg ne hagyják ott. Nyitva tartási időn belül
zavarják a csarnokok (tűzvédelmi szempontból
is előírt) átjárhatóságát, és a szabadtéri
közlekedést. Zárás után pedig a létesítmények
és azok környezetének takarítását. Többek
közt ezért kell betartani a határvonalakon belül
engedélyezett működést.

Gyümölcskörkép
Nem szokatlan a tavaszi primőr és az első korai
gyümölcsünk, a szamóca felhozatalának, kínálatának és ebből eredően árának hektikus
változása. Időjárásnak és a szállítás viszontagságának ma már egyre jobban ellenálló
eperfajták léteznek, amelyekből telepítés
során a termelők kellő rutinnal válogathatnak.
Ez azonban nem garancia arra, hogy a szamóca
kínálata a nyáriasra forduló melegben ne
idézzen elő dömpinget, a hűvös, csapadékos
napokban és azt követően pedig a felhozatalban
visszaesést. A szabadföldi gyümölcs megjelenése mindinkább fokozza a kereslet, kínálat
hirtelen változásának esélyét. A várható jelenségekkel a vásárlóknak is jól kell tudni
kalkulálni. Nem árt, ha ők is figyelik az időjárást, vagy éppen a termelőktől kérnek beszerzési tanácsot.
Az idei esztendő is hozott már nem várt eseményeket. A néhány napos párás, hideg az eper
gyümölcsfelületén minőségi hibának látszó
elváltozásokat okozott. A várható termésmennyiség pedig csak részben mutatkozik a
megszokott hozamot megközelítőnek. A szamócások ennek ellenére bizakodóak.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

