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Megnyílt a dinnyepiac  
„Megnyitottuk a dinnyepiacot”, adják tudtul a 

Nagykőrösi út mentén elhelyezett molinó-

feliratok is. Ez nem kizárólag a nagytételben 

vásárló kereskedőknek szól, hanem a környék-

beli lakosság felé is információ. A belépés - 

naponta 12:00 – 18:00 óra között - nyitva tar-

táson túl is megengedett, természetesen a 

belépési tarifa megfizetése mellett.  

 

Nyár lévén még nagyobb hangsúly kerül a piaci 

kultúráltságra, az árusítási környezetre, a piaci 

higiénia betartására és az esetleg 

megismétlődő hatósági ellenőrzésekre.  

 

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 dinnyepiac a vártnál szerényebb felhozatallal 

nyitott. Az utóbbi héten elsősorban a sárga-

dinnye kínálati hiánya volt szembetűnő. A 

tartósnak ígérkező időjárás, a balatoni szezon 

tetőfoka, az egyelőre magas gyümölcsárak 

ugrásszerűen növelték a dinnye iránti 

keresletet. Kiszámíthatatlan hirtelenséggel, 

szinte egyik óráról a másikra apad el a kínálat. 

A korábbi felhozatal stabilitása egyenletes 

árakat diktált, de a visszaesett kínálat már nem 

tudott lépést tartani a kereslet mértékével. 

Ennek egyenes következménye a jelentős 

(legalább másfélszeres) drágulás.  

Nem ritka jelenség az egymást 

követő, egymást kiegészítő primőr és 

szabadföldi termés piacra kerülése között 

jelentkező kínálati vákuum. Ez a magyarázat a 

közelmúlt eseményeire is.  

 

Parkoló kártyák használatáról 
Újabb felhívásunk a szabályos kártyahaszná-

lathoz, a bérlők engedéllyel való parkolásához 

kapcsolódik. Már a 27-es csarnok tervezésekor 

megoldásra váró feladat volt a bérlők és alkal-

mazottaik piac területén való parkolása. 

Kézenfekvő megoldásnak ígérkezett tető-

parkoló kiépítése és az oda érvényes 

belépőkártyák kiadása. Mivel a tetőparkoló 

helyeinek száma korlátozott, így a 

engedélyezés is meghatározott. Az igényelt 

kártyák száma mostanra teljesen betölti a 

tetőparkolót. Ennek ellenére alig néhány jármű 

veszi igénybe. A kártya jogos használói a 

parkolás tényét rögzítő kártyalehúzással 

igazolni tudják, hogy igénybe veszik a 

szolgáltatást, de valóságban nem állnak föl, 

hanem más helyen állítják le járműveiket. A 

parkolást biztosító kártyákkal ilyen módon való 

visszaélés nem maradhat következmények 

nélkül. Ezzel a jövőben számolni kell!  

 

Telített a nagybani 
A szezonális kereskedés egy-egy téli piaci nap 

többszöröse lehet. A felduzzadt forgalom egyik 

kritikus pontja a szektorok és a termelői sorok 

közötti árupakolás. Minden igyekezet ellenére 

ezek a tehergépkocsik óhatatlanul feltartják a 

mögöttük araszoló járműveket. Az sem 

mindegy, hogy milyen irányból érkezik jármű az 

adott termelői utcába, hol áll meg melyik 

oldalról nyitható a szállító jármű, milyen áru 

berakodása történik stb. Az állásidőt mindez 

befolyásolhatja. Ilyenkor az udvariasság, a 

türelmesség, és a kölcsönösség fogalmakra 

hivatkozhatunk, ami amúgy is elengedhetetlen a 

zsúfolt forgalmú piacon.  

 

Megint más eset, ha egyes beszerzők az utca-

sorok valamelyikén állítják le és hagyják magára 

járműveiket, ami végképp „kiverheti a biztosí-
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Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

tékot”. Ilyenkor termelők, vásárlók joggal 

méltatlankodnak. Ezek az esetek egy kis odafi-

gyeléssel, közreműködő viselkedéssel elkerül-

hetők, vagy gyorsan feloldhatók lennének.  

 

Ismét emlékezünk 
Sajnálatos, hogy piaci közösségünk újabb törzs-

tagját veszítette el. 

 

Végső búcsút veszünk a G szektor sokak 
által ismert termelőjétől, Bálint Róberttől. 
A háromgyermekes édesapa mindössze 
52 évet élt. Hirtelen halála nemcsak köz-
vetlen hozzátartozóit, lakóhelyének kö-
zösségét, de a nagybani piac kollektíváját 
is megrendítette. Szeretettel emlékezünk 
rá. A család gyászában osztozunk. 

 

Nyári áruvédelem 
Ki tudja, hogy a nyári időjárási viszonyok milyen 

áruvédelemre kényszerítik, késztetik, vagy 

esetleg kárhoztatják a termelőket, vevőket, 

nagykereskedőket? Nos, ők azok, akik leginkább 

tudják, kitapasztalták, eltanulták. Míg a piacos 

nagykereskedőknek általában hűtési lehetőség 

áll rendelkezésükre, addig a távolról érkező 

termelőknek nehézkesebb a helyzetük.  

 

Vannak, akik felkészülve a – nyári, vagy akár a 

téli –, szélsőségekre, temperált hőmérsékletet 

nyújtó járművet vásárolnak. Viszont a ponyvás 

teherkocsikon a menetszél ad bizonyos mértékű 

áruvédelmet a nyári hőség ellen. De mi van a 

lepakolás után, vagy a piacon való várakozás 

során? A nappali kánikula átforrósítja a piac 

betonkockás burkolatát, ami a kipakolt áru friss 

állapotának – főleg a gyorsan érő gyümölcsnek – 

kevésbé tesz jót.    

 

Még problémásabb a műanyag tasakokba csoma-

golt árufélék védelme, hiszen az befülledhet és 

a megtekintés is körülményesebb. Ilyenkor a 

termelőbe vetett bizalom az áru garanciája.  

 

A melegre érzékeny gyümölcsöt (barackfélét, 

málnát, földiepret) piacra hozni, itt tartogatni, 

esetleg visszahozni még inkább kockázatos. A 

kapcsolatokkal rendelkező, vagy élelmesebb 

termelők ilyenkor hűtőkapacitással rendelkező 

nagykereskedőktől kérnek „árubebocsátást”.   

 

Gondot okozhat a raklapokon szállított áru 

rögzítése is. Erre jól alkalmazható a fóliás vé-

delem, kivéve nyári melegben, amikor ez alatt is 

bepárásodik az áru.  Egyszóval, számtalan 

trükkre van szükségük a piacozó termelőknek, 

hogy az áru frissen kerüljön a nagybanira, de 

legalább még néhány napig pultálló is maradjon.    

 

Népszerűségünk  
Elvitathatatlan, hogy nyáresti fényárban 

leglátványosabb a nagybani árukínálata. A 

temérdek frissen szedett árunak, a színeknek, 

illatoknak semmihez nem hasonlítható hangulata 

van. Ilyenkor érdemes, mint látványosságot is 

megtekinteni a piacot. Nem is hagyják ki azok a 

szakmai-, diák- és turistacsoportok sem, ame-

lyek a hazai zöldség-gyümölcs kínálatára, felho-

zatalának mennyiségeire, a nagytételű forgal-

mazás és a piac működésének, működtetésének 

körülményeire kíváncsiak. 

 

De nemcsak a hangulat, hanem a vásárlási 

lehetőségek is érdeklődést váltanak ki. Gyakori 

telefonhívások érkeznek „kívülről”, azaz a 

lakosság részéről, szomszédjaink határ menti 

városaiból. A kínálat, a nyitva tartás, a belépési 

feltételek iránt kérdezősködnek.  

 

A nagybanisoknak már évek óta jól működő 

üzleti kapcsolataik alakultak ki a határon túli 

vevőkkel, beszerzőkkel, ma már számítanak 

rájuk és jelentős forgalmat bonyolítanak velük. 

 

A lakossági érdeklődőket is szívesen látunk, a 

piacon. Kereskedőink, termelőink készséggel 

kiszolgálják őket, amennyiben egy-egy tétel 

árura, zöldségre, gyümölcsre, déligyümölcsre 

stb. vevők. De nekik is érdemes az iparcikkek 

során körülnézni.   

 

Ezek kapcsán is megtekintésre ajánljuk a 

www.nagybani.hu honlapunkat, de szívesen állunk 

minden érdeklődő rendelkezésére a 

honlapunkon található telefonszámok, e-mail 

címek valamelyikén. 

http://www.nagybani.hu/

