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Közösségünk emlékezik 
A „G” szektor sarkán árusító Tamási Istvánt 
szinte az egész nagybani ismerte.  Halálhíre 
mindenkit megrendített. 
 

Búcsúzunk 
Szomorú szívvel teszünk eleget azzal, hogy 
máltó búcsút veszünk az 58 éves korában, 
elhunyt Tamási Istvántól. A nagybani nyitása 
óta nap, mint nap járt piacra, jó kapcsolatot 
ápolt termelőtársaival, vevőivel, a nagybani 
piac társaságával. Szakmai hozzáértésére, 
információkészségére mindenkor számíthat-
tunk, mindenben segítségünkre volt. Nevét 
örökre beírta közösségünk emlékkönyvébe. A 
család gyászában osztozva köszönünk el a 
tiszteletben álló kollégától, Tamási úrtól.  

 
A közelmúlt nagybanis napjai 
A közel négy hét elegendőnek bizonyult, hogy a 
módosított piaci működést megszokjuk, átáll-
junk a nyári menetrendre. A termelői szektorok 
megteltek, a piac forgalmasabb napokon telí-
tett. Lényegesen nagyobb szerep jut a hazai 
áru kínálatának, a termelői felhozatalnak.  A 
tavaszi szezoneltolódás következményeivel még 
számolni kell, de lassan ez is feloldódik. A 
természet, a termés utoléri magát, és a 
termelői kudarcot optimista várakozás váltja 
fel. Az valóban igaz, hogy a tavalyi, vagy akár a 
korábbi évek árufelhozatalához képest még 
mindig lemaradásban van az idei esztendő, ám 
az árak „kárpótolják” a mennyiségi veszteséget, 
vagy a termés-betakarítás csúszását.  
 
A napokban éppen ennek lehettünk szemtanúi. A 
korábbi hetek mostoha időjárása – előző lapszá-
munkban is utaltunk rá – igencsak szomorú 
kilátásokkal fenyegette a gyümölcsfelhozatalt, 
a kínálat várható mennyiségét, minőségét, a 
cseresznye, meggy és a korai kajszi-, és 
őszibarack szezonális reményét. A kilá-
tástalanságot azonban – szó szerint és átvitt 
értelemben is - gyümölcsöző kilátás váltotta 
föl. 

 
A közelmúlt száraz, meleg időjárása nemcsak 
felgyorsította az érés folyamatát, de „felszárí-
totta” a gyümölcsösöket ért túlzott csapadék-
ot, és száműzte a károkozókat. A korábbi hét 
gyümölcsárai is biztatóak voltak. Így nem lehe-
tett váratlan esemény, ami a gyümölcs-
szektorban vasárnap este bekövetkezett, azaz 
a legtávolibb termőterületekről is gyümölccsel 
megrakott termelői járművek érkeztek az 
amúgy is telített szektorba. A legtöbben 
cseresznyét, meggyet kínáltak. Ennek követ-
kezménye – az árak mélyrepülése – leginkább a 
fogyasztókat kecsegtette. Az olcsóbb 
cseresznye és meggy nemcsak a fogyasztásra, 
hanem a házi tartósításra is ösztönző lehet.  
 
Ha már a gyümölcsszektorban kalandozunk, 
akkor az újdonságokat is érdemes megemlíteni. 
A kínálat az egres és a ribizli, továbbá a kajszi, 
és őszibarack megjelenésével egészült ki. Az 
árakat még erőteljesen befolyásolja a minőségi, 
dekoratív importáru jelenléte. Később – ezek 
kifutásával – kétségtelenül a hazai kerül 
fölénybe, úgy a csonthéjasok fajtaválasztéka, 
mint íze, zamata, és kínálati mennyisége révén. 
 
A hét elejére jellemző túlkínálat - az egyéb-
ként kisebb mennyiségű, éppen, hogy debütált - 
bogyósok árait is megrendítette. Érvényesült a 
kölcsönhatás, miszerint az azonos termékkörbe 
tartozó árak - akár le, akár felfelé irányban – 
húzzák egymást, hatással vannak egymásra.  
 
Dinnyés várakozások  
A hazai dinnye megjelenése a nagybani 
felhozatalának, árukínálatának kiemelten fontos 
dátuma Nemcsak nagy tömege – a nagybani 
mennyiségi forgalmának jelentős hányada -, de 
a külön, erre a célra kijelölt, igen nagy 
terjedelmű helyigénye miatt is. A csúcsszezon 
szükségessé teszi a dinnyepiac megnyitását, 
ami a vásárlók – piaci nyitva tartáson túli – 
belépést teszi lehetővé. Az intézkedések a 
dinnyések több napra elnyúló itt tartózkodását, 
körülményeinek javítását, a mielőbb való érté-
kesítést célozzák. Ez azonban – ugyancsak a 
szezoncsúszás következményeként – még nincs 
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napirenden. A sárgadinnyések némileg jobb 
helyzetben vannak, lévén, hogy primőrként 
nevelik a korai portékát. Jó néhányan közülük 
június hónapra is lekötötték a dinnyés 
szektorra szóló termelői helyüket. A hónap 
utolsó hetére már görögdinnyét is ígértek.  
 

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! 
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A görögdinnye kapcsán felmerülnek bizonyos 
etikai és előírásszerű elvárások, kötelezett-
ségek. Az egyik ilyen, hogy termelői árusító 
helyeken kizárólag hazai áru forgalmazása 
engedélyezett! Másik fontos követelmény a 
görögdinnye feliratozása. A jelölést – mivel 
ömlesztve, a tehergépkocsi platójáról árusított 
termény – a járműveken elhelyezett táblával 
kell láthatóvá tenni. Ezen a termelő és/vagy 
forgalmazó nevét, címét, a görögdinnye 
származási helyét, termőterületét, megne-
vezését, osztályba sorolását és - amennyiben 
nem piros - a gyümölcshús színét kell feltün-
tetni.  
 
Természetesen a számviteli előírások (számla-
adás, felvásárló jegy kitöltéséhez szükséges 
adatok megadása) is vonatkoznak minden 
dinnyés termelőre. Figyelmükbe ajánljuk, azt is, 
hogy a szezonkezdést megelőzően tájékozód-
janak – telefonon, vagy tekintsék meg honlapun-
kat - az aktuális, tavaly óta esetleg megvál-
tozott tudnivalókról, intézkedésekről.  

 
Nyári felhívásunk 
Az alábbiakban piaci rendszabályokhoz, házi-
rendhez tartozó felhívásokat teszünk közzé. 
Bár ezek minden piacosra nézve kötelezőek, de 
a nyár elején még nagyobb hangsúlyt kapnak.  
 
A termelők és piacon árusítók gyakran okoznak 
közlekedési gondokat azzal, hogy az áru, vagy 
göngyöleg kipakolása a megengedettnél terje-
delmesebb. A piacon jól látható határvonalak 
szabályozzák az igénybe vehető területet. Azon 
túl árusítani, lepakolni nem lehet! Még a 
szélesebb utcákat sem szabad, göngyöleg-
gyűjtésre, raklapok tárolására használni. 
Részben azért, mert akadályozza a piac üzem-
szerű működtetését. Másrészt egyetlen piacos 
sem lehet kivételezett.   
 
A járműforgalmat és a vásárlói gépkocsik par-
kolásához, rakodásához szükséges teret minél 
biztonságosabbá, kényelmesebbé kell tenni! A 
belépési engedéllyel rendelkező személy-
gépkocsik parkolására pedig a legbizton-
ságosabb hely -  és értékes területeket sem 
foglalnak el - a 27. csarnok tetőparkolója. 
 
A nagybani piac raktárépületei között legalább 
egy forgalmi sávot szabadon kell hagyni, hogy a 
vásárlók és áruszállító járművek közlekedése 
biztosított legyen. A vontatott szerelvényű 
járművekkel, kamionokkal lényegesen nehezebb 
manőverezni, járműveket, raklapszámra kihe-
lyezett árutömeget kerülgetni. Következésképp 
nehezen feloldható dugók keletkezhetnek, 
felesleges várakozásra kárhoztatva a jármű-
vezetőket. 
 
A BNP Zrt. nagy hangsúlyt fektet környezeté-
nek rendben tartására. 130 ezer négyzet-
méternyi területen évenként többszöri gyomir-
tását, kaszálását kell - részben saját munkatár-
saival – megoldani.  A nagybani piac zöld terüle-
teinek bővítése, karbantartása, és parkosítása 
minden esztendőben kiemelt feladat. Az újon-
nan telepített fák, cserjék, virágok is az eszté-
tikai közérzetünk javítását célozza és nem 
egyéni „érdekeket”, saját kertek szépítését 
szolgálja. Vigyázzunk rá hatékonyabban! 


