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Piac éjszakája 
Készülünk a már hagyományos - az idén harma-
dik alkalommal megrendezésre kerülő - Piac 
éjszakája programunkra, melynek időpontja 
2019. június 19 – 20.  
 
A korábbi évek rendezvényeinek sikeréhez a 
piacon jelenlévők közreműködésére is szükség 
volt. Reméljük az idén is partnerek lesznek 
abban, hogy vendégeink a nagybani sajátossá-
gairól, különös hangulatáról valós képet kap-
janak, és látogatóink tapasztalatai megerősít-
sék hírnevünket.    
 
A tavalyihoz hasonlóan a nagybani honlapján és 
facebook oldalán június 11- én 8:00 órától olyan 
érdeklődők regisztrálhatnak, akik szívesen 
megismernék a piac tevékenységét. A tavalyi 
sikerekre tekintettel idén kétszer 100 főre 
emeljük a regisztrációs létszámot és a 100 – 
100 főnek két piaci estére osztva fogjuk a 
piacot bemutatni.  
 
Ennél több érdeklődőt egyszerre, a nagybani 
üzemelése, járműforgalma közben biztonsá-
gosan nem tudunk a piacon végigkísérni. A 
látogatók előbb a piac történetéről, infrastruk-
túrájáról, a nagytételű értékesítés gyakor-
latáról kapnak tájékoztatást, majd piaci 
körsétán mutatjuk be működését. Ellátogatunk 
egy raktárcsarnokba, és betekintünk a banán-
érlelés technológiájába is.  
 

A Piac éjszakáján a főbejárat 
mellett felépülő színpadon újból lesz 
szórakoztató zenei program, és műsorvezető 
közreműködésével élő kívánságműsor is. A nap 
folyamán ajándékokkal várjuk a piacra 
belépőket. Az est záróeseménye a 22:00 órakor 
kezdődő  tűzijáték. 
 
Az idén is lesz nyereményjáték, melyen a június 
19-én piacra díjfizetéssel belépő (érvényes 
kártyával rendelkező) termelők, kereskedők, 
és élő szerződéssel rendelkező bérlők vehetnek 
részt. Nem kell mást tenni – amennyiben a fenti 
feltételek teljesülnek –, mint a belépéskor 
kapott, illetve a bérlőknek átadott sorjegyet 
kitöltve, aláírva elhelyezni a kijelölt urnák 
egyikében. A napi belépés sorsjegye kizárólag a 
pénztárokban kapott nyugtával érvényes. Ez 
utóbbit az esetleges nyeremények átvételekor 
kell bemutatni. 
 
A nyeremények: 
- A termelők és vásárló kereskedők között 10 
db, egyenként bruttó 100.000 Ft értékű, a 
piacra történő belépésre, vagy helybiztosítás 
fizetésére is felhasználható, utalvány   
- a bérleti szerződéssel rendelkezők között 
szintén 10 db, egyenként bruttó 100.000 Ft 
értékű bérleti díj kedvezményre jogosító utal-
vány kerül kisorsolásra.  
 
Rendőrségi figyelmeztetés a piacnak  
Ismét napirendre került a piaci bekötőútra 
történő korai behajtás. A nagybanira érkező 
termelők a piacra vezető utakon és a 
körforgalomban szabálytalanul megállnak, és 
gátolják a közúton közlekedő egyéb járművek 
haladását. Legutóbbi esetek egyike, mikor a 
termelő járművét bezárva magára hagyta, ezzel 
közúti akadályt okozott. A Rendőrség 
amellett, hogy eljárást indított az elköve-
tővel szemben, további hathatós intézkedést 
kért társaságunktól a hasonló esetek 
elkerülése érdekében. Akik a figyelmeztetés 
ellenére szabálytalanul megállnak, büntetésre 
számíthatnak. 
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A túl korai érkezés elkerülésnek eggyel több 
oka lehet, hogy nyári hőségben a piaci értéke-
sítésre előkészített áru a járművek zárt rakte-
rében minőségromlásnak, ezáltal értékcsökke-
nésnek van kitéve. Kérjük a nyitva tartási 
rendben meghatározott időpontok betartását!   
 
Szünidei felhívás 
Minden nyári szezonban felhívjuk a nagybanira 
érkezők és az itt dolgozók figyelmét, hogy 
kiskorúakat ne hozzanak magukkal. Még akkor 
sem, ha a gyerekek számára a nyüzsgő, lüktető 
piaci élet érdekes, izgalmas kaland.  
 
De, ami egy kisgyermek számára kirándulás, 
szórakozás, az a felnőtt felelősségével mérve 
testi épséget is fenyegető, veszélyes 
környezet. A termelők – alkalmasint vevőikkel 
vannak elfoglalva - nem figyelhetnek a kisgyer-
mekekre. Az áruval megpakolt targoncák, a 
közlekedő útvonalakon mozgó, a szektorok 
utcáiból kihajtó járművek, nagy terhek mozga-
tásával járó fel- és lepakolás mind veszély-
forrás, amivel a kicsik nem számolnak. De 
előfordulhat, hogy a piac számukra túl nagy 
terület és a szektorok útvesztőjében könnyen 
eltévednek. 
 
Ennek elkerülésére a BNP Zrt. közleményben 
tudatja a nagybanira érkező felnőtt látoga-
tókkal, hogy tizennégy éven aluli gyermekek a 
piacot még szülői felügyelettel sem látogat-
hatják! Baleset előfordulásáért a szülők, vagy 
nagyszülők felelősek, de egy ilyen eset társa-
ságunkra is erkölcsi felelősséget róna.   
 
Dinnyeszezon kezdetén 
Idén is az „E” szektorban kaptak árusítóhelyet 
a dinnyések. Számos termelő már lekötötte a 
korábbi évek során kialakult árusítóhelyét, 
melyek egyelőre sárgadinnyével, de a termelői 
prognózis szerint a hónap második felétől már 
görögdinnyével telik meg. 
 
A szezonkezdő dinnyés termelőknek is kötelező 
az idei évre érvényesített őstermelői igazolvány 
bemutatása. Emlékeztetünk az árujelölésre 
(különösen, hogy a dinnye azon zöldáruk közé 
tartozik, melynek kidolgozott szabványa van). 

Ne feledkezzenek el a termelői státuszt jelző 
tábla kötelező kihelyezéséről sem! 
 
B-szektor lefedése  
Hosszas előkészítés után a „B” szektor elő-
tetővel való lefedésére kiírt közbeszerzési 
pályázat eredményesen lezárult. A pályázatot 
elnyert kivitelezővel való szerződés hamarosan 
aláírásra kerül.  
 
Az előkészítő munkálatok még a nyári hóna-
pokban megkezdődnek. A B-szektor területén a 
tényleges kivitelezés november első napjaiban 
indul, az átadásra pedig 2020. április hónapban 
kerülhet sor. 
 
A munkálatok idejére a szektort teljesen ki kell 
üríteni, a termelőket az E-, és F-szektorokban 
fogjuk elhelyezni. 
 
Úthálózat javítás 
Jelenleg zajlik a piac úthálózatának felújítása, 
kátyúzása, a közlekedési burkolatjelzések, és 
szektorszámozások, szektorhelyek határainak 
festése.  
 
A kivitelezés napközben történik. Egyik napról a 
másikra frissen felfestett árusítóhelyek és 
azok számozása fogadja a szabadtéri szektorok 
termelőit.  
 
„Friss futás” a nagybanin 
Május 18-án a fenti jelszó jegyében zajlott 
egy futó program a nagybani piacon. Az ese-
ménysorozat egyik célja felhívni a figyelmet az 
egészséges életmódra, az egészséges 
táplálkozás fontosságára, a minél több zöldség-
gyümölcsfogyasztásra.   
 
Elmondhatjuk, hogy a sportesemény sikeres 
volt, hiszen az öt, tíz és tizenöt km-es távokra 
és a gyermek-futóversenyre több mint 400 
résztvevő regisztrált.  A rendezvényen részt 
vevő futók a rászorulókat is támogatták, 
ugyanis az Élelmiszerbank minden egyes, a 
nagybanin lefutott (5 km-es) kör után egy kg 
zöldséget, vagy gyümölcsöt kapott a piactól. A 
versenyt követően társaságunk 1,5 tonna 
adományt juttatott el a szervezetnek.  


