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Ki korán kel
Csak az talál manapság kielégítő mennyiségben,
minőségben, és választékban zöldség-gyümölcsárut a nagybanin. A későn „ébredők” bizonyos
árufélék kínálati hiányával szembesültek. Az
árusító termelők és nagykereskedők tapasztalata szerint az utóbbi évek forgalmára a
kínálati piac jelző illik. Az augusztus 20-a előtti
kínálat még teljes választékkal tudta a vásárlói
igényeket kiszolgálni. A hosszú hétvégét követően viszont megfordult a kereslet-kínálati kép.

Címkéznie kellene a termékeit?
Sok vállalkozónak került súlyos pénzösszegbe a
címke hiánya.
Szolgáltatásunkkal megelőzheti a bírságot.
Két lehetőséget kínálunk:
-Rendelje meg a szükséges címkét, s mi
akár 24 órán belül elkészítjük Önnek!
-Vásároljon most akciós áron
címkenyomtatóinkból, és oldja meg
végérvényesen a problémát!
W-Ackermann Kft.
1183 Budapest XVIII. (Pestlőrinc)
Gyömrői út 82.
Rendelésfelvétel: 1-294-7660; 30-268-4898
Nyitva tartás: 8 – 17 óra
www.ackermann.hu
A hiánypiac kialakulásának több, egymással
kölcsönhatásban lévő összetevője van. Egyfelől
a munkanapok átrendezése miatt a nagybani
nyitva tartása is három napot szünetelt. Ezt
megelőzően a piacon jelentős, több napos igényekre elegendő áruforgalmat bonyolítottak a
nagybanisok. Várható volt, hogy a munkaszünet
utáni, első piaci napon a termelők zöme távol
marad. Az ünnepnap délutánját kevesebben
szánják piaci készülődésre. A beszerzők azonban ellepték a piacot. A teljes felhozatal szinte
órák alatt elfogyott. És a kereslet-kínálati
helyzet - amire sem a termelők, sem a kereskedők nem számítottak - azóta sem változott.
Az okokra részben a tavaszi-nyári időjárás ad
magyarázatot. Az áprilisi, szokatlanul nyárias,

Megjelenik kéthetente
hőmérsékletet, hűvös május és
később ismét tartós hőség, szárazság követte.
Ez mind megtette a maga hatását. A hektikus
változások legérzékenyebben a szántóföldi
zöldséget, burgonyát és a hagymaféléket
érintette. A piacképes áruellátást biztosító
fajtasorrendet is felborította. Ennek egyik
elszenvedője a káposztaféle. Idén nyáron még a
korszerű öntözéses technika is kevésnek bizonyult. Szó szerint kisült a földből a fejlődő
palánta.
A burgonyaterméssel is hasonló a
helyzet. A gyökérzöldséget sem kímélte az
aszály.
A primőrfélék drágulása mögött is hiányt lehet
sejteni. A tök, a zöldbab, a cukkíni, a primőr
karalábé és az uborka kínálata jelentősen
visszaesett.
Ami ritkaságszámba megy a
piacon, a termesztett gomba is hiányos tételekben kerül kínálatra. A termesztésükkel
foglakozó vállalkozások hosszú éves tapasztalata, hogy augusztus végén csökken a gomba
iránti kereslet. A telepítések tervezésénél
ezzel a ténnyel is kalkulálva, kisebb területen
termelnek. Idén a szaporító táptalaj – a
komposzt - állítólagos gyenge minősége tovább
csökkentette a tervezett terméshozamot. Ez a
tartósan meleg időjárás kedvezőtlen hatásával
párosult. Igaz, a gombatermelés földalatti
pincékben, hűvös környezetben zajlik, de a
frissítő szellőztetésre igényt tartó termelési
módszer nyári melegben kevésbé működőképes.
A felszíni meleg levegő nem képes biztosítani
az állandó egyenletes hőmérsékletet.
A nagybani piac jelenlegi kínálatát jellemző
hiány,
visszaesett
felhozatal
általános
áremelkedést gerjesztett. Elég, ha az egy
héttel korábbi áradatokat összevetjük a
jelenlegivel, vagy az idei nyár átlagárait a
tavalyihoz viszonyítjuk. Ez csak átmeneti
állapot, tartós nem lehet, már csak azért sem,
mert
a
kiegyensúlyozott
áruellátás
az
értékesítők, és a vásárlók kölcsönös érdeke.
Kiutat az évszakhoz igazodó időjárás, a később
termő fajták betakarítása – esetleg – a hiánypótló, kínálatot kiegészítő importbeszerzés
jelenthet.

Áramszünet volt
A piac teljes elektromos hálózatának karbantartási munkái az előre jelzett napon – aug. 24én – lezajlottak. Feltételezhető, hogy az
időszakos áramkimaradások senkinek sem
jelentettek fennakadást, nem hátráltatták a
munkavégzést, nem okoztak károkat. Amennyiben bérlőink ez idő alatt – esetleg a későbbiek
során - valamilyen problémával szembesültek,
kérjük, észrevételeiket a nagybani e-mail címén
tegyék meg. Köszönjük. (nagybani@nagybani.hu)

Dinnyepiac
Egyelőre még nyitva a nappal is működő
dinnyepiac. Szükségességét a nagyobb tételű
felhozatal indokolja. Mint szinte valamennyi
szántóföldi áru, a görögdinnye is szezonális
késéssel került piacra. Az utóbbi héten
kereslete visszaesett, ami hosszasabb piaconmaradásra készteti a termelőket. A korábbi
években augusztusban már lezajlott a dinnye
dömpingje. Az idén tovább tart, ami a nagybani
dinnyepiac nyitva tartását is – várhatóan szeptember közepéig kitolja. A pontos
időpontról az érdekeltek aktuálisan kapnak
információt.

Új közlekedési sáv
Az
előző
lapszámunkban
beharangozott
Nagykőrösi úti sávbővítése a kivitelezési pályázat nyertesével történt szerződéskötéssel
vette kezdetét. A várhatóan szeptember végén
kezdődő munkák november végéig befejeződnek.
Az építés időnként részleges útszűküléssel,
útlezárásokkal jár majd, ami óhatatlanul lassítja
a
Nagykőrösi
út
forgalmát,
a
környezetünkben
közlekedőknek
és
a
behajtásra várakozóknak kényelmetlenséget
okoz.
A
vevőparkolóba
érkező
vevőink
várakozására ideiglenesen az igazgatóság előtti,
sorompóval lezárt parkoló lesz kijelölve. Az
információt a kezdés pontos ismeretében
folyamatosan frissítjük.
Az új sáv sikeres kivitelezése azonban jelentősen változtat a korábbi, olykor áldatlan

állapotokon. A Nagykőrösi út forgalmát,
közeledésének minőségét javítja, a várakozást
biztonságosabbá teszi. A munkálatok ideje alatt
kérjük az érintettek megértését és türelmét.

Téli nyitva tartás
Sokan várják már az őszi-téli nyitva tartásra
való átállást. A nyárnak lassan vége és jelentős
árudömpingre sem lehet számítani. Így semmi
nem indokolja a szokásostól eltérő átállási
időpontot. A BNP társaságának előterjesztése
a szeptember 23-i váltás, amennyiben a piac
különböző érdekcsoportjaival való egyeztetés
ezt megerősíti.
Az évek óta eredményesen működő véleményező,
egyeztető
megbeszélésre
2013.
szeptember 18 órakor kerül sor, melyről az
érdekeltek értesítést kapnak. Kérjük, hogy a
képviselettel
megbízottak
környezetük
véleményét gyűjtsék össze és jelenlétükkel,
javaslataikkal járuljanak hozzá a minél
szélesebb érdekeket szolgáló döntéshez.

Várakozási rend a pufferben
A nagybani piac bekötő útról nyíló várakozó
parkolója, az itt várakozó termelők és
kereskedők piacra való bejutása kevésbé kerül
reflektorba. Köztudott, hogy a helybiztosítás
nélküli termelők az un. puffer parkolóban
várakoznak éjfélig, a piacra való behajtás
időpontjáig. Addig a több sávban álló járművek
egymás számára nem jelentenek akadályt, de a
sorompók megnyitásával a magukra hagyott
járművek gátolják a piacra való behajtást. A
sorok
meg-megtorpannak
a
parkolóban
veszteglő teherkocsik kerülgetése miatt. A
sietősebbeknek a parkolóból való gyors kihajtás
minden perce számít. Ezért a „ráérős”
termelők, vagy piacon vásárlók tegyék lehetővé
a parkoló biztonságos és gyors kiürítését!
Vagyis a piacnyitás előtti percekben senki ne
hagyja őrizetlenül járművét, ne legyen a
behajtani igyekvők útjában! A gépkocsikat a
várakozást szolgáló padka melletti sávban kell
leállítani! Fentiek betartását a biztonsági
szolgálat ellenőrizni fogja. Az akadályt okozó
járművek vezetői szankcióra számíthatnak.
Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt.
Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária

