
 

 

XX. évf. 8. szám 2019. augusztus 1.                Megjelenik kéthetente 
 
Augusztus 20. nyitva tartás 
A nagybani piacosok többségének javaslatát, 
érdekeit figyelembe véve, a BNP Zrt. az 
alábbiakban határozta meg az augusztus 20. 
Állami Ünnep körüli napok nyitva tartását: 

Technológiai fejlesztés 
A piac takarításában és egyúttal a hulladék-
kezelésben is technológiai váltásra kerül sor. 
Az eddig használt un. „billencs” hulladéktáro-
lókat korszerűbb, gyorsabban kezelhető, higi-
éniai szempontoknak is megfelelőbb, és nem 
utolsó sorban a környezet zajvédelme érdeké-
ben is új típusú gyűjtők váltják fel.   
 
A piaci hulladékgyűjtők szállítása, ürítése meg-
lehetősen zajos művelet. Ugyanakkor targonca 
segítséggel – akár illetéktelen piacosok által is - 
könnyen áthelyezhető volt. Az új tárolók kizá-
rólag az erre alkalmas, univerzális rakodó 
géppel emelhetők fel és a biztonsági előírások-
nak megfelelőbb, stabil rögzítéssel szállíthatók.  
 
Itt hívjuk fel a nagybanisok figyelmét, hogy ne 
próbálkozzanak az új hulladékgyűjtők elmozdí-
tásával, mert rongálásmentesen úgysem fog 
menni. Károkozásért pedig - feltételezhetően - 
senki sem kíván felelni. 
 
A környék jó közlekedéséért  
Újból – és, ha kell, minden lapszámunkban visz-
szatérően – figyelmeztetünk a környék közleke-
désének tehermentesítésére. Konkrétan arról 
van szó, hogy az autópályán kialakuló torló-
dások, - a bekötőút megnyitását megelőzően - a 

körforgalom, illetve a közeli 
üzletközpontból való kihajtás akadályoztatása a 
nagybani üzemszerű működését veszélyezteti. 
Ismét felhívjuk a termelők és vásárlók 
figyelmét, arra, hogy kihágásaiknak magukra 
nézve is következményei lehetnek. A renitens 
viselkedés már így is sokat ártott társaságunk, 
és a nagybanisok hírnevének.  
 
Viselkedési morál 
Felhívjuk a figyelmet egynéhány piacos fele-
lőtlen magatartására, kisebb-nagyobb anyagi 
károkat előidéző, de főleg mások testi épségét 
veszélyeztető viselkedésére. Ők azok, akik - 
nem válogatva az eszközökben – tréfának, 
viccnek szánva, mások ugratására mindenféle 
ötlettel szórakoztatják magukat és egymást. Pl. 
petárdázással, ami a piacon szigorúan tilos! 
 
A nyári hónapokban a piac területén egyéb 
veszélyforrást a motorkerékpárral közlekedők 
jelentenek. Nem a nagybanira illő jármű. Árut 
szállítani nem szabad vele, de a gyalogos 
közlekedést sem tanácsos motorral kiváltani. 
Zsúfolt piacon motorral szlalomozva kerülgetni 
az egymásba érő áruszállító autókat, kézi, és 
hordár kocsikat, targoncákat, nem beszélve a 
vásárlókról, nagyon veszélyes és tilos! A 
járművekkel való közlekedésben a sebesség-
korlátozást még a zárt piacon is be kell tartani! 
Történt már baleset az üres nagybanin való 
gyorshajtásból. Amennyiben - akár motoro-
zásból akár egyéb veszélyforrásból - anyagi 
kár keletkezik, netán személyi sérülés 
történik, azért kizárólag az elkövetőt terheli 
felelősség!  
 
Dinnyehelyzet 
Szezonálisan a legnagyobb árutömeget fogadó 
terület a dinnyeárusításra kijelölt „E” szektor. 
A bejárathoz legközelebb eső, a le-, és felpa-
koláshoz legalkalmasabb helyen zajlik minden 
esztendőben a dinnye értékesítése.  
 
A teljes szezon folyamatos kínálatát az ország 
különböző termőterületeiről érkező tételek 
biztosítják. Az elsők között voltak a dél-dunán-

Dátum Nyitás Zárás 

2019. augusztus 16. 
(péntek) 

19:00  23:00  

2019. augusztus 17. 
(szombat) Zárva tart 

2019. augusztus 18. 
(vasárnap) 

19:00  24:00  

2019. augusztus 19. 
(hétfő) Zárva tart 

2019. augusztus 20. 
(kedd) Zárva tart 
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túli, és a Meggyes környéki ültetvényesek. A 
termesztési sort a szabolcsi, a nyírségi, és a 
hevesi dinnye követi.  
 
Az idei évad két-három héttel később kezdő-
dött, és javában tart. A júniusi tartós kániku-
lában a magyar dinnye kínálatát jóval meghaladó 
kereslet mutatkozott. Az igényeket aktuálisan 
importáru segített kielégíteni, olyannyira, hogy 
július közepén még piacon volt a hazaival azonos 
áron (200 – 230 Ft/kg) mért görög és olasz 
származású dinnye.  
 
Ettől függetlenül, vagy ezzel együtt, sem a 
keresletre, sem a kínálati árakra a dinnyé-
seknek eddig nem volt okuk panaszra. A július 
elején kezdődött szezon induló ára kilónként 
270 – 300 Ft volt. A napokban viszont – a 
termelők nagy csalódására - nem várt fordulat 
következett be, jelentősen csökkent a kereslet, 
és az ár kilónként 90 – 120 Ft-ra mérséklődött.  
 
Gyorsított belépés 
A közelmúltban került végleges beüzemelésre a 
füves parkoló felöl, a „G” kapun át érkező 
járművek automatikus beléptetése. Az új 
rendszer rendszámfelismerő szoftvere gyor-
sabban és kisebb hibaszázalékkal működik. Az 
érvényes kártyával és a hozzá rendelt járművel 
érkezőket a zöld jelzéssel egyszerre felnyíló 
sorompó átengedi. 
 
Műszaki hiba, vagy nem szabályos belépés 
esetén nem működik a rendszer. Ilyenkor a 
kihelyezett segélyhívóval a videó szobában 
tartózkodó munkatársunkkal kapcsolatba kell 
lépni. Mostantól a füves parkoló beléptetését is 
egy új, 2 sec zárási és nyitási sebességű 
sorompó látja el. 
 
A gyors áthaladás érdekében ügyelni kell a 
gépkocsi rendszámok tisztántartására. A kár-
tyához rendelt gépjármű meghibásodása esetén 
a helyiséggazdálkodás felé (a 06-1-421-3611 
telefonszámon, vagy a piac@nagybani.hu e-mai 
címen) előre be kell jelenteni a cserejármű 
rendszámát és az érkezés várható időpontját. 
Az eddigi tapasztalatok szerint jól működik a 
rendszer.  

Nyárforduló 
Nemcsak a naptári, hanem a piaci értelmezés 
szerint is túl vagyunk a nyár közepén.  Nálunk a 
felhozatal, a kínálat, a szezonális választék az 
időmérce. Szezonális összefoglalóról még korai 
volna beszélni, már csak azért is, mert más-más 
tényezőtől függ a termelői eredményesség. A 
szerényebb piaci kínálat diktálta magasabb ár 
(mint idén), vagy bőséges felhozatal és alacso-
nyabb árak, a gazdálkodás szempontjából egy-
formán lehet eredményes. Az előbbi kevesebb 
vesződség, kisebb költség. Az utóbbi helyzetből 
pedig a fogyasztó is profitálhat, olcsón és 
többet vásárolhat.  
 
A terméseredményt, hozamot leginkább befo-
lyásoló tényező az időjárás. Pl. a tavaszi fagyok 
az idén sem kímélték a barackos ültetvényeket. 
A korán érkező kánikula a szántóföldi kultú-
rákban tett kárt. Az ideálisnál több csapadék 
pedig a korai hagymát, gyökérféléket tizedelte 
meg. De a hektikus időjárás a primőrfélék ter-
mesztésére is - negatív - hatással volt.  
 
Gazdasági elemzést mellőzve, csupán saját 
árfelmérésünk alapján ki lehet jelenteni, hogy a 
szezonális termékek a tavalyi évhez hasonlítva 
drágultak. 
 
 Néhány példa a június, július hónapokat 
vizsgálva. A burgonya a nyár elején duplájába 
került, mint tavaly júniusban. Az idei évben 
lassú árcsökkenés, míg tavaly ilyenkor drágulás 
volt jellemző, így a nyár közepén közel azonos 
árakról számolhatunk be. Az idei paradicsomár 
közel duplája a tavalyinak, a TV paprika is 
legalább 50 %-kal drágább. A gyökérfélék 
(sárga-, és fehérrépa) közül a sárgarépa tavaly 
nyáron végig drágább, a petrezselyem-gyökér 
viszont fordított árképet mutat. Az őszibarack 
ára az elmúlt évben lényegesen magasabb volt, 
mint jelen szezonban, ami a tavalyi jelentősebb 
fagykár következménye. A vöröshagyma és a 
káposztaféle is fele annyit ért tavaly, mint 
idén. A karfiol pedig ez év júliusában szinte 
egész hónapra eltűnt a kínálatból. Érdekes-
ségként kiemelnénk a kígyóuborkát, melynek ára 
szinte Ft-ra megegyező a 2018-as és 2019-es 
esztendőkben.  
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