
 

 

XVI. évf. 23. szám 2015. november 12.                Megjelenik kéthetente 

 

GYÁSZJELENTÉS 
Váratlanul érte családját, és bennünket is 

kedves kollégánk halála. Nehezen fogadjuk el, 

alig hisszük, hogy október 28-a óta nincs közöt-

tünk Kárpáti Péter munkatársunk.  

 

Megrendülten tudatjuk, hogy  

Kárpáti Péter 

2015. október 28-án elhunyt. 

Végső búcsút 

 2015. november 13-án 13:00 órakor 

veszünk tőle a 

Farkasréti temető  

Makovecz ravatalozótermében 

 

Kárpáti Péter 2010. óta munkatársa a Budapesti 

Nagybani Piac Zrt. kollektívájának. Felügyelő-

ként töltötte velünk életének utolsó öt évét. 

Hamar beilleszkedett a piacosok közösségébe. 

Emberséges, barátságos fellépését sokan 

kedvelték. Mindenkihez volt kedves szava, meg-

nyilvánulása. A nagybanisok is megdöbbenéssel 

fogadták, hogy a „felügyelő úr”  többé nem 

intézkedik, nem int a rendre és nem élcelődik 

már senkivel. A nagybanisok nagy családja osz-

tozik Kárpáti Péter közvetlen családjának gyá-

szában. Szeretett emléke sokáig velünk marad.  

 

Őszi-téli nyitva tartás 
A BNP nyitva tartás rendje megváltozik, amit 

az alábbiakban részletezünk. Az érdekeltek és 

érdeklődők az átállásról hamarosan szórólapok-

ról, illetve a www.nagybani.hu honlapról is 

tájékozódhatnak.  

 

A nagybanisok korábban kinyilvánított vélemé-

nyeit figyelembe véve döntött társaságunk a 

téli üzemeltetés időpontokban meghatározott 

menetrendjéről. Piacnyitás a nyárihoz képest 

egy órával előbbre kerül, a zárást pedig társa-

ságunk kora hajnali időpontban határozta meg. 

A piaci résztvevőktől az kérjük, hogy a hiva-

talos nyitva tartást mindenki tartsa be. Igye-

kezzenek üzleti kapcsolataikat nyitva tartási 

időn belül a legideálisabban működtetni.  

A Budapesti Nagybani Piac nyitva 

tartása November 29-étől megváltozik.  

 

Az őszi-téli nyitva tartási rend szerint a piac 

20:00 órától, másnap 03:00 óráig, szombaton 

01:30 óráig tart nyitva. 
 

Nyitva tartási napokon a puffer parkolóba 

15:30 órától 21:30 óráig lehet behajtani és a 

piacra való belépésig ott várakozni. 
 

A helybiztosítással rendelkező termelők vasár-

naptól péntekig 17:00 órától hajthatnak a 

bekötőútra, és a pénztári beléptetést követően 

elfoglalhatják árusító helyeiket.    
 

A V2 kártyával érkező vásárlók 17:00 óra 

előtt ne hajtsanak a bekötőútra! Piacra enge-

désük vasárnaptól péntekig 18:00 órakor 

történik.  
 

A Nagykőrösi úti vevőparkoló vasárnaptól 

péntekig 18:30 órától vehető igénybe. 

 

A hordárok 19:00 órakor léphetnek a piac 

területére.  
 

A vevőparkoló kiskapuinak megnyitása, és a 

várakozó (puffer) parkoló felöl kézikocsival 

érkező kiskereskedők belépése vasárnaptól 

péntekig 20:00 órakor lehetséges.  
 

A puffer parkolóban várakozó, helybiztosítással 

nem rendelkező termelők és a vásárlók gépko-

csival minden nap 21:30 órakor hajthatnak be 

a piac területére.   

 

A pénztárak zárásának és a Nagykőrösi úti 

vevőparkolóba a parkolójegy kiadásának utolsó 

időpontja: hétfőtől péntekig 03:00 óra, 

szombaton 01:30 óra. Ezt követően vásárlási 

céllal nem lehet piacra lépni. 

 

A Nagykőrösi úti vevőparkolóba igyekvők a 

lehajtó sávban várakozhatnak. A megállni tilos 

tábla arra szólítja fel az ott sorban álló jármű-

tulajdonosok figyelmét, hogy az út szélén – 

ideértve az útpadkát is - gépkocsijukat nem 

hagyhatják őrizetlenül.  

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Élelmiszerbank 
Aktuális cikkeinkben többször írtunk a BNP 

Zrt. felhívásáról, különféle programokról, 

melyek az éhezésre, a szegénységre hívja fel a 

figyelmet. Társaságunk részt vett és adományt 

gyűjtött az élelmiszerkonvoj rendezvényén is. 

A közelmúltban adta át az élelmiszerbank szá-

mára azt az apró adományokból összegyűlt 

50.590 Ft-ot is az, amit a nagybani recepcióján 

elhelyezett perselybe dobtak az arra járó 

ügyfelek, látogatók, piacosok. 

 

Ezúton köszönjük az adakozást és továbbra is 

kérjük a segítséget. Akármilyen csekély is az 

aprópénzekből összejött pénz, minden forint, 

jól jön a rászorulók támogatásához.   

 

„Frissen a nagybaniról” 
A kampány elnevezése a nagybani szlogenje. 

Jelentős számú kiskereskedő csatlakozott az 

akcióhoz, és folyamatosan vannak újabb jelent-

kezők, akiknek fontos, hogy garantáltan friss, a 

nagybaniról származó portékával teremtsenek 

maguknak tekintélyt, szakmai presztízst.  

 
Azon túl, hogy a nagybani társaság életre hívta 

a kiskereskedőket tömörítő hálózatot, további 

lépésekkel egészíti ki az alapötletet. Sajtóköz-

leményben hívta fel a média figyelmét a kezde-

ményezésre, hirdetésekkel és egyéb média 

megjelenéssel igyekszik népszerűsíteni. Rádió-

ban és a közelgő szakmai konferencián is növeli 

majd a kampány hírét és reméljük a hírnevét is. 

 

Társaságunk a szakma figyelmét egyéb eszkö-

zökkel is igyekszik felkelteni, hangsúlyozva a 

nagybani piac kereskedelemben betöltött sze-

repét. A nagybani piac pl. valamennyi lehetséges 

megjelenési felületét folyamatosan megújítja. 

Legutóbb a beléptető kapuk fölötti világító 

tábla helyére új került és hagyományos izzóit 

gazdaságos LED izzók váltották föl. 

 

Év végi előkészületek  
Közeledik a december és ezzel a karácsonyi 

előkészületek. Nálunk is hamarosan kigyúlnak a 

az ünnepi díszkivilágítás fényei, melyet a koráb-

biakhoz képest még látványosabbra tervezünk.  

 

December hónapban ismét ingyenes belépési, 

illetve parkolási lehetőséggel várjuk a szomba-

ton vásárló beszerzőket, kiskereskedőket. 

Érdemes lenne az értékesítőknek is bizonyos 

karácsonyi, ünnepi akciót kezdeményezni. 

 

Gesztenyeszezon 
Az ünnepre való készülődés kínálati nyitánya a 

gesztenye piacra kerülése. Hetekkel ezelőtt 

debütált a hazai gesztenye, de megjelent már 

az olasz és a kínai is.  

 

A szelídgesztenye fogyasztási értéke a 

jelentős mennyiségben felhalmozott keményí-

tőben, cukorban és ásványianyag tartalmában 

van. Igazi téli, azaz ünnepi csemege. Érdekes-

ség, hogy sok nyelvben hasonló kiejtésű a neve. 

Nálunk minden bizonnyal török közvetítéssel 

terjedt el. Török nevén k’estane, ami igen 

hasonló a magyar gesztenye szóhoz. Az olasz 

származású, nagy szemű gesztenyefajta a 

maróni. Ez nemcsak a fajta neve, de a minőség-

re is garanciát jelentő kifejezést.  

 

A nagybani induló árai - amelyek rögtön stabili-

zálták is az idei fel/behozatalt -, meglehetősen 

szélsőségesek. A kínai import kilója 1 – 1,1 ezer 

Ft, a méltán szakmai tekintélyt szerző olasz 

(maróni) 1,6 – 1,8 ezer Ft, míg a hazai 300 – 

800 Ft. Az ár inkább a gesztenyeszemek nagy-

ságának jellemzője, mint a minőségé. Nem 

szeretnénk, ha a hazai termelők tekintélyén 

csorba esne, de tény, hogy a legolcsóbb magyar 

gesztenye apraja legfeljebb ipari feldolgozásra 

alkalmas. A hazai termés néhány hétnél tovább 

nem tart ki (immár kifut), mégis kínálati 

feszültséget okozhat a kevésbé jártas vevők és 

az árusítók között. A rutinosabbak tudják, hogy 

az apróbb hazainak munkás a felhasználása, a 

kínai ugyan darabos, de a héját ennek is 

nehézkes lehántolni. A profi felhasználók éppen 

ezért a klasszikus olasz termést választják.  


