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Nyárforduló
Nemcsak a naptári, hanem a piaci értelmezés
szerint is túl vagyunk a nyár közepén. Nálunk a
felhozatal, a kínálat, a szezonális választék az
időmérce. Ennek alapján mondhatjuk, hogy néhány nyárvégi gyümölcs – birs, szőlő – kivételével minden idényzöldség és gyümölcsáru
piacra került. Tavasszal a primőr, a nyári szezon utolsó hónapjában a szabad-, és a szántóföldi zöldek és a gyümölcsfélék dominálnak.

ELADÓ

Működő vágott virág termelő kertészet
- 6 ezer m² fólia flamingóvirággal és 4 ezer m²
üvegház mini gerberával - betelepített
állománnyal Kecskemét-Helvécián eladó!
A virágkertészet a legkorszerűbb
technológiával üzemelő – komplett vízkezelés,
energiatakarékos tüzelés, automatikus
klímaszabályozás stb. -,
válogatóval, hűtőraktárral, és műhellyel
kiegészítetett létesítmény.
A vállalkozás a FLORA HUNGARIA
nagybani virágpiacon 60 m²-es eladótérrel
rendelkezik.
Ugyanott eladó 3,8 ha területű
konténeres Smaragd tuja telep
További információ:
Müller Jenő tel: 20-448-9956,
e-mail: mullerjeno@t-online.hu

Szezonális összefoglalóról még korai volna
beszélni, de az eddigiek szerint – termelőktől
származó véleményekre alapozva – kielégítő a
nyári évad. Persze, hogy kinek mitől kielégítő,
az nyilván más-más tényezőtől függ. A szerényebb piaci kínálat diktálta magasabb ár, vagy
bőséges felhozatal és alacsonyabb árak, a
termelői gazdálkodás szempontjából egyformán
lehet eredményes. Az előbbi kevesebb vesződség, kisebb költség. Az utóbbi helyzetből pedig
a fogyasztó is profitálhat, olcsón és többet
vásárolhat.
A terméseredményt, hozamot leginkább befolyásoló tényezőre, az időjárásra sem lehet idén

Megjelenik kéthetente
panasz. A súlyos katasztrófák,
időjárási
szélsőségek
elkerülték
a
gazdaságokat, ültetvényeket. Enyhe tél után
kellemes
tavaszi
időjárás,
megfelelő
mennyiségű csapadék, melynek hozama tavasz
óta érzékelhető. A legtöbb portéka előbb
lépett színre, mint az várható volt. Legalább
két-három héttel előzte meg az idei termés a
korábbi évek hagyományos szezonkezdését. A
tendencia még a dinnyetermesztést, sőt a szőlő
piarca kerülését is módosít(hat)ja.
Az
„előrehozott” piaci debütálás árcsökkentő
hatású is egyben.
Rendszeres ár-összehasonlításunk szerint –
amit a termelők is alátámasztanak – a tavalyi
termelői árak nyár derekára érték utol az idei
nagyságrendeket. Míg a szezon kezdetén a párhuzamba állított termékárak a tavalyiak javára
dőltek, úgy július közepén már kísértetiesen
hasonlók. Néhány kivétel akad csupán. A
fehérpaprika kilója tavaly a 31. héten 100 Fttal (230 – 270 Ft/kg) volt magasabb, mint idén
(120 – 160 Ft/kg). Hogy mi okból? Azt maguk a
termelők sem tudják megindokolni, csak találgatnak. Lehet, hogy a fogyasztói igény visszaesése van az események mögött, hiszen a nagybani
felhozatalában
a
paprika
kínálati
mennyisége nem tűnik túlsúlyosnak.
A gyökérféléknél is hasonló nagyságrendű
ármérséklődés tapasztalható, de nem az idei
áru olcsó, hanem az előző esztendőben volt
drága. A tavalyi - hol esős, hol hűvös - időjárás
utóhatása lehetett, hogy a sárga- és petrezselyemgyökér 100 Ft-tal volt „értékesebb”, mint
idén július végén. A gyümölcskínálatban - szinte
az egyetlen kivétel - az őszibarack. Tavaly
ilyentájt csak ezzel a termékkel piacozók
tudtak (kilónként 40 – 50 Ft-nyi) többletbevételre szert tenni.
Mint minden idénynek a jelenleg górcső alá vett
időszaknak is megvannak a maga termés- vagy
ár-vesztesei. Idén a legtöbb panaszt a paprikát
(megalapozottan lsd. feljebb) és a paradicsomot
termesztőktől halljuk. Ez utóbbi kínálati árának
különlegessége, hogy hosszú évek óta július

közepén nem drágább és nem is olcsóbb, mint
idén. A vöröshagyma árának mérséklődésével
kiegészítve a fentieket, most igazán kispénzből
kerülhet lecsó az asztalra.

Sima aszfaltokon
A piac közlekedő sávjai a nagyfokú terhelés és
a klimatikus hatások miatt éves karbantartást
igényel. A BNP társasága a közlekedési, áruszállítási körülmények szinten tartása, javítása
érdekében az idén is elvégezteti a felújítást.
Ennek most jött el az ideje. A napokban
megkezdődik a nagybani piac úthálózatának
felújítási, kátyúzási munkálatai. A megsüllyedt
aknafedelek szintbe helyezésére is sor kerül. A
javítás remélhetően zökkenőmentesen zajlik és
még augusztus hónapban befejeződik. A kivitelezéssel megbízott társaság, az árusítás
zavartalanságát biztosítva, a piac zárása után
dolgozik. Kisebb akadályok így is adódhatnak. A
mindannyiunk számára fontos közlekedési körülmények érdekében, kérjük mindenkitől, hogy
elnéző magatartást tanúsítson.

Közelgő állami ünnep
Az augusztus 20-i állami ünnepnapon, szerdán a
nagybani piac zárva lesz. A nyitva tartási
szerinti, esti órában várjuk a helybiztosítással
rendelkező termelőket. A vásárló kereskedők
Nagykőrösi úti vevőparkolóba való behajtása
20-án (is) 19:30 órától, a piac területére
történő belépésük pedig
23:15 órától - a
helybiztosítás nélküli termelőkkel egy időben –
lehetséges.

Közlekedési események
A piacon kisebb koccanások, (szerencsére
ritkán) nagyobb balesetek történhetnek és
olykor történnek. Jó tudni, hogy a legkisebb
ütközés, vagy személyi sérülés nélküli balestek,
a legjelentéktelenebb események is intézkedést kívánnak. A később felmerülő részletek
tisztázása érdekében – a felek megegyezése
esetén is - a történteket a nagybani piac felügyelőségén jelezni kell! Amennyiben további
intézkedést igényel az ügy – a személyi sérüléssel járó eseteknél kötelezően, vagy ha a
felek nem jutnak egyezségre – a piac

felügyelősége a hivatalos lépést megteszi, ha
kell, rendőrséget, mentőket hív.
Esetleges viták, vagy a felelősség eldöntésében
kérhetik a nagybani piac videós szolgálatának és
felügyelőségének véleményét, az eset kapcsán
felvett
jegyzőkönyv
szerinti
igazolást.
Amennyiben a baleseteket nem jelzik a piac
felé, úgy hivatalos állásfoglalást, bizonyítékot a
nagybani társasága nem adhat.
Nem mellesleg a nagybani piac közterületi
forgalom számára megnyitott magánterület.
Ennek megfelelően a KRESZ szabályait kötelező
betartani, még – nem oly rég történt eset
teremtett hozzá precedenst - a zárt piacon is!

Kiskorúak a piacon
Minden gyermek szívesen tölti a nyári szünidőt
olyan helyen, körülmények között, ami a megszokottól eltérő. Nos, a nagybani piac is izgalmas környezet lehet a gyermekeknek, de a
szülőknek és a piac üzemeltetésének is, csak
másképp. A gyermekek épségét, biztonságát
szavatolni kell! A hemzsegő járművek, a minden
irányban való közlekedés, áruszállítás, és mozgatás, a targoncákkal és emelőhátfalakkal
magasba emelt árutömeg, mind veszélyforrás.
A nagybani nem tekinthető nyílt árusító
helynek. A tapasztalatlan, korlátozott veszélyérzettel rendelkező gyermekek számára különösen veszélyes ez a közeg.
A piac szervezett működését - beléptetéstől a
távozásig - videó rendszer, őrző-védő szolgálat,
piaci felügyelőség folyamatosan figyelemmel
kíséri. A baleset viszont másodpercek műve,
amit a leghatékonyabb megfigyelés, és
felügyelet
sem
tud
megakadályozni.
A
gyermekek védtelenek és sérülékenyebbek a
felnőtteknél. Éppen ezért tizennégy éven aluli
gyermeket ne hozzanak a nagybani piacra!
Az esetleges gyermekbalesetekért – szerencsére nálunk nem volt rá példa – a nagybani piac
társasága nem vállal felelősséget.
Ezeket a sorokat - egyelőre – felhívásnak,
figyelemfelkeltésnek szántuk, nem tiltásnak.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

