XIII. évf. 10. szám 2012. május 10.

Megjelenik kéthetente

Váltás előtt

kénti hektikus viselkedése mindig
közbeszólhat, mint a héten is. (Ismét drágább a
paradicsom, a TV paprika és a saláta). Ez
azonban természetes és oda-vissza változó
jelenség. A primőrösök számítanak a fokozatos
felfutásra és a szokásos szezonális árakra is.
Ez utóbbit igaz sérelmezik is, hiszen az évek
során mit sem változott. Alig tudják költségeik
növekedő terheit a primőrárakba beépíteni. Ez
ellen úgy védekeznek, hogy egy-egy primőr
szezonkezdésének
időpontját
csúsztatják.
Részben az energia megtakarítás érdekében,
másrészt kevésbé szembesülnek a még piacon
lévő, olcsóbb importtal.

A nagybani piac nyitva tartása hamarosan átáll
a nyári menetrendre. Az éjszakai üzemeltetés
sajátossága, hogy a forgalmasabb piaci napokat
megelőző este a nyitás időpontja egy órával
korábbi, azaz vasárnap, szerda és csütörtök
este 21:15 óra, hétfő, kedd és péntek este
22:15 óra.

FIGYELEM!
Az átállás időpontja:
2012. május 13. vasárnap este,
nyitás 21:15 óra
A nagybani nyári nyitva tartásáról honlapunk,
www.nagybani.hu által is lehet tájékozódni. Fontosnak tartjuk, hogy maguk a piacosok is figyelmeztessék ügyfeleiket a változásra.

Nyári remények
A nagybani piacosok mind ugyanazon üzleti
körben tevékenykednek, a zöldség-gyümölcstermesztés eredményeinek, és értékesítési
lehetőségének „kiszolgáltatva”. A széles körű
érdekeltségek nyilván ellentmondásosak, összeütközők lehetnek, de végső soron „egy hajóban
evezünk”.
A gazdaságos piaci működtetés feltétele, hogy
minél nagyobb kihasználtsággal üzemeljen. Ez
feltételezi a nagyarányú termelői részvételt. A
májusi helybiztosítások kötéseinek száma már
valószínűsíti, hogy a primőrösök számára az idei
nyár is ugyanolyan jól indult, mint a tavalyi.
A kora tavasszal megkezdődő primőr-szezon
már az idei év első, termékekben, termésben
megnyilvánuló eredménye. Az időjárásnak
kevésbé, ám a gazdaságosságot erősen befolyásoló költségtényezőknek (kemikália, energia)
kitett ágazat sokkal érzékenyebben reagál azok
költségeinek alakulására. A nehézségek ellenére
ebben az évben is minden korai zöldféle
idejében piacra kerülhetett. A kezdet mindenki
számára
biztató
és
remény
a
nyári
folytatáshoz. A kereslet – kínálati viszony időn-

Gyümölcsbeszámolónk - egyéb idei termés hiányában - csak földieperről szólhat. Erről is legfeljebb
annyit, hogy az árak – úgy a megjelenésekor, mint
napjainkban – teljesen megegyeznek a tavalyival. A
nyár további gyümölcsterméséről ellentmondásos
híreink vannak. Mint az köztudott, az áprilisi fagy
megtizedelte az idei gyümölcstermést. Főleg a
barackosok, de almáskertek virágzata is áldozatul
esett.
Termelőink
is
megerősítették
az
információt. Azt azonban a korábbi, hasonló évek
tapasztalata mondatja velünk, hogy addig még „sok
víz folyik le a Dunán”, tehát nem maradunk gyümölcs nélkül. Részben, mert a termőterületek
országos szinten eloszlanak és nem mindenhol okozott károkat a fagy. Másrészt az importgyümölcs
pótolhatja a hiányt.
Ebből akár a nagykereskedők nyári reménye,
várakozása is következhet. Adott esetben
készek arra, hogy belekerüljenek a hiánypótló
áruforgalomba. A beszerzés, a fuvarozás szinte
órákon belül leszervezhető az informatika, a
telekommunikáció segédletével.
A piaci működés másik, meghatározó szegmense
a vásárlói igények, a beszerzések alakulása úgy
mennyiségben, mint gyakoriságban. A BNP társasága, és a termelők, de a nagykereskedők
szempontjából is a kereslet meghatározó. A
gazdasági körülmények utóbbi évekre gyakorolt
– vásárlói szokásokat is erőteljesen befolyásoló
- hatását nem kell különösen ecsetelni, saját
bőrén is érzi mindenki. Éppen ezért a nagybanin

működő vállalkozások és termelők még inkább
megbecsülik vevőkörüket, még a legkisebb
tételekben vásárlókét is.

Raktározási lehetőség!
A nagybani piac területén, a felújított
11-es épület 24-es számú,
– 42 m² alapterületű, klímaberendezéssel
és polcrendszerrel felszerelt, tárolásra,
kereskedelmi tevékenység folytatására
alkalmas –
raktárába BÉRLŐTÁRSAT keresünk!
Érdeklődés esetén bérleti jogviszony
átadása is lehetséges!
További részletek:
Profilio Bt., Orosz Jánosné,
Tel: +36-30-230-8630
A BNP társaságának nyári várakozásai viszont
nem merülnek ki feltétlenül csak az áruforgalmazással kapcsolatosan. A kereskedés, árusítás
helyi körülményei, a higiénikus kiszolgálás, a
piaci környezet kultúráltsága sarkalatos pontja
az itt zajló kereskedésnek. Különösen nyáron,
az amúgy is zsúfolt piacon, és az áru szempontjából is veszélyeztetettebb körülmények közepette még fokozottabb hangsúlyt kap a tisztaság, hiszen a gyorsan bomló szerves hulladék
kritikus lehet a hőségben. Kérjük, hogy ennek
érdekében mindenki használja a hulladékgyűjtő
konténereket, és árusító területét igyekezzen
úgy elhagyni, ahogyan érkezéskor találta!
Nemcsak nyári remény az sem, hogy a piaci közlekedési morál javul. Ez utóbbi is inkább a
szezonálisan zsúfolt piac fontos momentuma.
Belátható, hogy egy-egy szabálytalan parkolás,
forgalommal szembe való behajtás milyen
következménnyel, felesleges várakozásokat
okozó torlódással és hangos méltatlankodásokkal járhat. Mindenki legyen tekintettel
másokra, de leginkább a KRESZ-re!
Végezetül - a tartózkodóbb téli és kora tavaszi
hónapokat magunk mögött hagyva - általános
reményünknek adunk hangot azzal, ha a keresleti élénkülésre hivatkozunk. Ez érzékelteti
igazán: van igény a hazai, termelői árufélékre.

Fejlesztések 2012 évben

Elsőnek a tavalyi év során induló és az idei
tavaszra befejeződő, 11-es raktár felújítását
üdvözöljük. A több, mint húsz évvel ezelőtt
épült létesítményt már ideje volt korszerűsíteni, de csak az utóbbi év finanszírozási
lehetőségével kezdődhetett meg az átalakítás.
A módosító konstrukciós megoldások eredmé–
nye, hogy az új burkolatot kapott épület
nemcsak esztétikai látványt, hanem minden
szempontból használhatóbb, a kulturáltabb
kiszolgálást biztosító, az előkészítő, rakodó
feladatokat könnyítő változásokat hozott. Az
épület két szárnya közötti átjárás lehetősége
biztosítja a könnyebb árumozgatást a
kamionparkoló és az értékesítő tér között. Egy
modernizált, látványában is figyelmet érdemlő
létesítménnyel gazdagodott a nagybani.
Másodikként az idei év beruházási tervei közül
a fejlesztésre váró termelői szektort és a
kapacitásbővítést igénylő vevőparkoló beruházását említjük. A beruházásra vonatkozó törvények betartásának figyelembe vételével várha–
tóan még idén megvalósulásra kerülnek.
A Nagykőrösi úti bérlői parkolóban a tavalyi év
során – kísérletképp - megvalósult világítás–
technikai fejlesztés pozitív tapasztalattal járt.
További terv a korszerű – ledes – térvilágítás
bővítése, a nagybani piac irodaépületétől a piac
G kapujáig terjedő vonalban.

Kötelező OT vizsga
A 28/2011. (IX. 6.) BM OTSZ rendelete
értelmében azoknak a munkavállalóknak, akik
gázüzemű targoncát (is) működtetnek, propánbután gázkészülék kezelésére jogosító, tűzvédelmi
szakvizsgát kell tenni.
Felhívjuk a nagybani piacon működő vállalkozások vezetőit, hogy a rendelkezésnek megfelelően biztosítsák munkatársaik beiskolázását és
a vizsgához való lehetőséget! A tűz- és munkavédelmi ellenőrzések kiterjedhetnek a munkáltató megbízatásaira, és annak szakszerű és
vizsgához kötött végzésére is.

