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Búcsúzunk 
 

Megrendülve fogadtuk a 
köztiszteletben álló dr. Tóth János 

halálhírét, aki 60. életévében 
hirtelen távozott közülünk.  

Szeretett emlékét megőrizzük. 

 
Fekete zászló leng a nagybani piac homlokzatán. 
Váratlanul történt, magunk sem hisszük el a 
kedves és emberséges, közvetlen és segítőkész 
„Tóth doki” elvesztését.  
 
Dr. Tóth János több mint húsz évig a Budapesti 
Nagybani Piac Zrt. - és több más, a piacon 
működő vállalkozás - foglalkozás-egészségügyi 
szakorvosa volt. Mint a Szent János Kórház 
dietetikus-belgyógyász főorvosa szívügyének 
tekintette a diabétesz (cukorbetegség) keze-
lését, de még inkább annak megelőzést. Gyakran 
volt előadója különböző tematikus konferen-
ciáknak, szakmai rendezvényeknek. Kezeltjeit 
és bennünket is igyekezett meggyőző érvekkel 
az egészséges életvitel felé terelni, és a hozzá 
fordulóknak minden egészségügyi problémában 
segítséget nyújtani. Rendszeresen tartott 
elsősegély tanfolyamokat és az ő javaslata volt 
az életmentő készülék (defibrillátor) 
beszerzése.  
 
Családja körében szeretett apa és nagypapa 
volt, aki talán a néhány hete elveszített 
feleségének halálát nem tudta elfogadni.   
 
Dinnyeszezon 
Szezonálisan a legnagyobb árutömeget fogadó 
terület a dinnyeárusításra kijelölt, jól funk-
cionáló „E” szektor. A bejárathoz legközelebb 
eső, a le-, és felpakoláshoz legalkalmasabb 
helyen zajlik az értékesítés. A szezon beindu-
lásával nyílik meg a nonstop árusítást biztosító 
dinnyepiac.  
 

Minden esztendőben más és más 
természetű, problémákkal, időjárási, 
termesztési, értékesítési stb. nehézséggel kell 
megküzdeni a zöldség-gyümölcs szakmában 
érintetteknek, de a dinnyét termesztőknek 
különösen. Az idei évad még nem csengett le, de 
a termőterültek többségén már befejeződött a 
betakarítás. Az elsők között voltak a dél-
dunántúli, és a Meggyes környéki ültetvényesek, 
számukra már véget ért az évad. A termesztési 
sort a szabolcsi, a nyírségi, és a hevesi dinnye 
követi. Jelenleg ezekről a területekről 
érkeznek szállítmányok.  
 
Szezonzárás előtt, a piaci tények alapján annyi 
következtetést már le lehet vonni, hogy siker-
rel zárhatnak a dinnyések. Sem a keresletre, 
sem a kínálati árakra (a kettő összefüggésére) 
nem volt panaszuk a gazdáknak. A szezon során 
mindvégig 80 - 100 Ft közötti termelői árakon 
kelt el a görögdinnye. Ha az előző két, három 
esztendőhöz viszonyítjuk – ennél korábbra nem 
érdemes visszatekinteni -, valóban eredményes 
termelői évről lehet beszámolni. Maguk a 
termelők is így ítélik meg, bár végső számve-
tést még nem készítettek.  
 
Most úgy tűnik, hogy a dinnyeszezon két héttel 
korábban fut ki. Az időjárás előbb kedvezően 
alakult, volt elegendő napfény és csapadék. 
Ezáltal korán termőre fordultak a telepítések. 
Később a tartós kánikula – ami egyébként 
fokozza a keresletet -, bizonyos területek, 
egyes vállalkozások termését megtizedelte. Az 
égető naptól megperzselődött, megsárgult 
görögdinnye fogyasztásra nem alkalmas. Ezzel 
csökkent a dinnye felhozatali mennyisége. Idén 
a kereslet-kínálati mérleg az utóbbi javára 
(hasznára) billent. A kínálat csökkenésével, és a 
jelenlegi hűvös időjárás következtében 
visszaeső kereslet miatt várható, hogy a 
tavalyihoz képest korábban zár majd a 
dinnyepiac. Erről szórólapokat adunk ki.  
 

EKAER szám 
Augusztus 1-től az EKAER rendszerben való 
regisztrációhoz – annak igénylésében érdekel-
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teknek - bejelentést kell tenni. A bejelentés a 
cégek, vállalkozások első magyarországi betáro-
lási helyére vonatkozik, e-nélkül EKAER-számot 
nem adnak ki.  Ezt nem az önkormányzatoknál, 
hanem az illetékes Megyei Kormányhivatalok 
Növény és Talajvédelmi Igazgatóságainál kell 
jelezni.  
 
Özönvíz a piacon 
A hétfőn éjszaka itt tartózkodóknak is kijutott 
a fővárosra és környékére hulló égi áldásból. 
Rövid idő alatt másfél havi csapadékmennyiség 
zúdult özönvízszerűen ránk. Hömpölygött a víz 
a piacon is.   
 
A nagybanit körülvevő Gyáli patak két ága nem 
győzte elnyelni a nagytömegű csapadékot. Egyik 
ágát (az Auchan áruház felőlit) nemcsak a nagy-
bani piac területére, hanem a tőlünk északabb-
ra fekvő kamionterminál és üzemanyag töltő-
állomás felszínére hulló csapadék elvezetésére 
létesítették. A piac túloldalán futó főág is 
megtelt vízzel. Szerencsére sem nagyobb 
anyagi kár, sem személyi sérülés nem történt.  
  
Nagybani videó 
A közelmúltban forgatócsoport látogatott a 
nagybani piacra. A film készítőinek célja a nagy-
bani piac mindennapjainak bemutatása. Saját 
bevallásuk szerint is, új élményekben gazdag 
éjszakát töltöttek velünk, amit a felvételeken 
sikerült hűen megörökíteni. A piac nyári 
hangulata, a pezsgő kereskedés látványa, a 
friss áru tömegének színes kavalkádja mellett a 
riportfilmbe néhány termelővel folytatott 
beszélgetés is bevágásra került. A forgatás 
éjszakáján jelen lévő piacosok érdeklődtek, 
hogy hol láthatók majd a felvételek. 
 
Nos, a film a nagybani piac facebook oldalán, és 
a budapestvideo felületen, a Városüzem 
rovatban, „Éjjel a nagybanin” címmel, vagy az 
alábbi linkre kattintva tekinthető meg: 
http://budapestvideo.hu/video/ejjel-a-
nagybanin 
 
Illegális szemetelés 
Szemtelen szemetelők címet is adhatnánk 
írásunknak, de ennél a jelzőnél súlyosabb 

szavakkal illethetnénk azokat a vásárlókat, 
kiskereskedőket, akik kívülről, az üzleteikben, 
telephelyeiken, vagy akár privát élet-
területeiken képződő szemetet hoznak a 
nagybani piacra. Még, ha a szelektív 
hulladékkezeléshez kihelyezett konténerekben 
helyeznék el, akkor is a tilosban járnak. Ennél 
olykor kultúrálatlanabb a viselkedésük. Szó 
nélkül hajítanak papír, műanyag, vagy 
használhatatlan farekesz hulladékot a termelői 
járművek közé. 
 
Nem fenyegetésnek szánjuk, még csak nem is 
figyelmeztetőnek, sokkal inkább bejelentésnek. 
Ezentúl, akit rajtakapnak, hogy illegális hulla-
dékot hoz a piacra és itt akar megszabadulni 
tőle, azokat a felügyelőség figyelmeztetés 
nélkül kitiltja. A konkrét esetekről pedig a PH 
hasábjain is beszámolunk. Akit megillet, kérjük, 
vegye komolyan és tekintse utolsó felhívásnak 
ezeket a sorokat. Ezúttal szeretnénk minden 
piaci látogatót emlékeztetni a házirend 
kötelező betartására is! 
 
Gyászjelentés   
Lapzártakor kaptunk egy újabb szomorú hírt, 
amelyben a gyászoló család tudatja, hogy a 46 
éves Mátyás Sándor vállalkozó, a nagybani 
piacon működő gázpalackcsere állomás 
üzemeltetője elhunyt. A nagybani közössége 
nevében osztozunk a család gyászában. Sándor 
temetése: augusztus 28-án, 13 órakor, a 
vecsési temetőben lesz.  
 
nagybani@nagybani.hu   
A nagybani piac e-mail elérhetőségét jelzi a 
cím. Nem nehéz megjegyezni, alkalmanként 
érdemes emlékezni erre. Különböző problé-
mákkal, felvetésekkel, kérdésekkel, vagy 
intézkedést igénylő eseményekkel gyakran 
fordulnak a piacon szolgálatot teljesítő 
munkatársak felé. Naponta érkeznek hasonló 
ügyekben telefonos megkeresések. Hogy 
személyre szólóan írásos választ adjunk akár a 
piacosok, akár a kívülről érkezők kérdéseire, 
kéréseire, a fenti levelezési címre írják meg 
néhány soros bejelentésüket. A lehető leggyor-
sabban reagálunk minden levélre, választ 
küldünk, intézkedéseinkről tájékoztatást adunk.      


