
 

 

XX. évf. 7. szám 2019. július 4.                Megjelenik kéthetente 

 

Piac Éjszakája 
Sikeresen és szerencsésen zajlott le a 3. Piac 

Éjszakája rendezvényünk. Sikeres volt, mert 

vendégeink különleges élményt nyújtó látoga-

táson vehettek részt és a nagybanisokat zenés 

műsor szórakoztatta. Szerencsés azért volt, 

mert a nyári zivatar a rendezvény kezdete 

előtt elvonult. 

 

Munkatársaink a délutáni órákban piacra érkező 

termelőket, vásárlókat léggömbbel, reklám-

ajándékkal várták. A termelői szektorok még 

párologtak a hirtelen lezúduló csapadéktól, 

amikor az élő kívánságműsor elkezdődött.  

 

Idén is volt nyereménysorsolás. 10 - 10 szeren-

csés bérlő illetve termelő, vagy vásárló az 

egyenként százezer Ft összegű nyeremény-

utalványt belépési, vagy bérleti díj 

megfizetésre használhatja fel. A nyertesek 

nyilvános listája a www.nagybani.hu honlapunkon 

megtekinthető. 

 

Az előző évek sikerétől motiváltan az idén is 

lehetőséget nyújtottunk azoknak, akiket érde-

kelt a nagybani élet, a munkánk, a kereskedés 

hangulata, a késő estébe nyúló piaci forgatag. 

Médiafelületeinken felhívást adtunk közre, ahol 

az érdeklődők regisztrálhattak. A korábbi évek 

nem várt mértékű érdeklődésére tekintettel, 

idén június 19-i, és 20-i piaci napra is hívtunk 

vendégeket. Látogatóinkat a konferencia-

teremben gyümölcskóstolóval vártuk, majd a 

piac történetéről - kezdetektől napjainkig -, az 

áruforgalom sajátságairól videofelvétellel, ké-

pekkel, térképen illusztrálva tájékoztató elő-

adást tartottunk. 

 

Ezt követte a piac működésének gyakorlati be-

mutatása. Gyalogos sétát tettünk a termelői 

szektorokban. Álmélkodó látogatóink a látott-

akat azzal a kérdéssel nyugtázták, hogy „hol 

lehet ebből a temérdek gyönyörű, friss áruból 

beszerezni, hová kerül a minőségi portéka?”  

 

A vendégekkel – elektromos járműveken – 

felkerestük a nagykereskedői csarnokokat is. 

Ezáltal az érdeklődők bete-

kinthettek az importkínálatba, értékesítésbe, 

sőt a 28-as csarnokban a banánérlelés rend-

kívüli körültekintést igénylő mesterségébe is.  

 

Ezekből kiemeljünk a Virtuál-Fruit Kft. bemuta-

tóját. A cég tulajdonosa, Somogyi Péter rögtön-

zött kiállításon bemutatta a vállalkozása által 

kínált egzotikumokat, különlegességet. Ezt 

követően a különösebb fűszerezés, olaj, ecet 

stb. hozzáadása nélkül készült remek étel, 

saláta kóstolásával mindenki megtapasztalhatta 

az egzotikus ízek világát. A sokféle különle-

gesség közül a fekete fokhagymát, és a 

szecsuáni borsvirágot emelnénk ki. Az előbbi 

zamata fokhagyma ízű aszalt szilvához hason-

latos. A másik, a szájzsibbasztó hatású, fémes 

ízű, egyéb aromákat letisztító, apró virág sem-

mihez nem hasonlítható.  

 

Az Élelmiszer Bank is felvonult a piacon 

adománygyűjtésre kihelyezett konténer mellé. 

Ők ugyanis ételfőzéssel, és kiosztásával járul-

tak a rendezvény sikeréhez, egyúttal felhívva a 

figyelmet az éhezésre, a szegénységre és a 

rászorulók támogatásának nagybanis lehető-

ségére. A piacosok számára ismeretes, hogy a 

felesleges, vagy megmaradt - akár néhány kg 

mennyiségű - zöldség-gyümölcsárut elhelyez-

hetik az élelmiszergyűjtő konténerben, ami a 

lehető legrövidebb időn belül, garantáltan eljut 

a rászorulókhoz. 

 

A rendezvény záróakkordja a június 19-i éjsza-

kán rendezett tűzijáték volt, ami – a környék-

beli lakosok nyugalma érdekében - még 22:00 

óra előtt véget ért. A látványnak viszont ők is 

részesei lehettek.  

 

A Piac éjszakáján a média számos képviselője is 

jelen volt. Nem meglepő hát, hogy napokig a 

híroldalakon szerepeltünk. Minden rólunk szóló 

írott, képi, vagy hanganyag megjelenése a 

piacot méltatta. Ennek a nagybani munkatársak, 

az itt működő vállalkozások és a jelen lévő 

termelők, vásárlók aktív részesei voltak. Hozzá-

állásukat, közreműködésüket köszönjük.  

 

http://www.nagybani.hu/


Kiadja a Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Szerkeszti: Földesné Kocsis Mária 

Dinnyepiac  

A dinnye értékesítésének hagyományos hely-

színe az E szektor. A dinnyepiacot július 11-től 

hosszabbított nyitva tartással fogjuk üzemel-

tetni. Ez annyiban változtatja meg a belépési és 

árusítási lehetőséget, hogy dinnyés rako-

mánnyal, továbbá vásárlási céllal napközben – 

10:00 és 13:00 óra között - is be lehet lépni, 

de az értékesítést 13:00 órakor be kell 

fejezni.  A dinnyepiac pénteken a nyitva tartási 

rendben meghatározott időpontban – 23:00 

órakor – bezár, és vasárnap 10:00 óráig 

zárva tart. A dinnyeszektorban a termelők 

kizárólag hazai termesztésű sárga-, és görög-

dinnyét forgalmazhatnak! A piac kijárata mellé 

telepített hídmérlegen a szállítmányok díj-

mentesen lemérhetők.  

 

A dinnyével érkező járművek rakodási terében 

jól láthatóan árujelölő táblát továbbá a terme-

lő, a termelői, vagy kereskedő vállalkozás nevét 

ki kell helyezni. A jelölésre vonatkozó előírások 

közül az ömlesztve szállított görögdinnyére 

vonatkozó pontokat emeljük ki, szinte kizárólag 

ilyen módon érkezik görögdinnye a nagybanira. 

 

Fel kell tüntetni a termék „görögdinnye” megne-

vezést, a gyümölcshús színét (ha az nem piros), 

a „magnélküli” jelzést, amennyiben ennek meg-

felel az ömlesztett áru. Továbbá a görögdinnye 

származását (tájegység, vagy helység nevét) 

Mivel a görögdinnye egyike azoknak a termé-

nyeknek, melyeknek kidolgozott szabványa van, 

ezért a minőségi osztályba sorolást is jelölni 

kell. Ezért javasoljuk a dinnyeszabvány előírá-

sait áttekinteni, megfelelően alkalmazni.  

 

Közúti forgalom akadályozása 
A nyári szezonban jelentősen megemelkedő 

termelői belépés a piac területét is megterheli, 

de a termelők korai piacra érkezése a környező 

úthálózat közlekedésében súlyosabb problémát 

okoz. Szinte minden piaci napon vannak, akik 

elsőként szeretnének a bekötőútra hajtani és 

egymással is versengve várakoznak a környéken.    

 

A piacra igyekvő termelői járművek azzal, hogy 

idő előtt érkeznek a nagybani környékére és 

szabálytalanul parkolnak, akadályozzák a kör-

forgalomban való közlekedést, és adott esetben 

megnehezítik a megkülönböztető jelzésű (men-

tő, tűzoltó, rendőr) járművek haladását. Ez 

emberéletet veszélyeztető magatartás. 

 

A BNP Zrt. a közlekedés-rendészettől több 

alkalommal kapott intézkedést sürgető 

felszólítást a környékben uralkodó forgalmi 

anomália felszámolására, a körforgalom, és az 

autópálya behajtási sávjának felszabadítására. 

Ezért akik az autópálya zavartalan forgalmát, a 

körforgalomba történő behajtást akadályozzák, 

szabálytalan parkolással nehezítik a környék 

úthálózatának üzemelését, azon termelők, 

kereskedők piacra történő belépését 

korlátozzuk, kártyájukat letiltjuk. Az utóbbi 

hetekben számos kártya került letiltásra. Ezek 

aktiválása a helyiséggazdálkodási igazgatóval 

való személyes konzultálást követően 

lehetséges.     Visszatérő esetekben pedig a 

belépő kártyájukat véglegesen bevonjuk.  

  

Szektor lefedés 
A B-szektor előtetővel való lefedésének konk-

rét részleteiről korábbi lapszámunkban adtunk 

hírt. A szektor helybiztosításos termelői szá-

mára további információ, hogy ők a tervek 

szerinti négy hónapos munkálatok idejére az E, 

és F-szektorokban kerülnek elhelyezésre.  

 

Természetesen az intézkedés azokat a terme-

lőket érinti, akik november és április között 

állandó helyeiken árusítanak. Az áthelyezésről a 

B-szektoros termelőket időben tájékoztatjuk, 

hogy állandó vevőkörük is értesüljön a beru-

házás idejére átirányított szektor-helyről.  

 

Piaci látogatók 
Nemcsak a piac éjszakáján láttunk szívesen 

vendégeket. A nagybani iránti érdeklődést 

bizonyítja, hogy rendszeresen, sőt visszatérően 

azzal az igénnyel keresnek meg bennünket, hogy 

külföldi delegációkat, hazai szakmai látogató-

kat, vagy főiskolai, egyetemi – leggyakrabban a 

Szent István Egyetemről – hallgatói csoporto-

kat fogadjunk. Szívesen teszünk eleget ezen 

igényeknek. A nagybanisok részéről is minden 

esetben készséges közreműködést tapasz-

talunk, amit ezúton is köszönünk. 


