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Zárási időpontváltozás 
Az augusztus 1-én életbe lépő új működési 

rendet ügyfeleink többsége pozitívan értékelte. 

A különböző belépési jogosultságú „V” jelű 

kártyák lehetővé teszik a vásárlók lépcsős 

beengedését. Ezáltal egyenletesebb a piaci 

kereskedés, kisebb a vevői járművek zsúfoltsá-

ga, egyszerűbb és gyorsabb az áru átrakodása.  

 

A kisebb forgalmú napokon az eddigi zárási 

időpontot jóval megelőzően kiürül a piac, ezért 

a 24 órai zárás nem indokolt. A rövidebb 

üzemeltetésnek a kiszolgálói munkaigénye is 

kevesebb. A felszabaduló munkaórák a forgal-

masabb napok tehermentesítésére átcsoporto-

síthatók és az üzemeltetés is költségtakaré-

kosabb.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbiak 

szerint módosítjuk a piaci zárás időpontját: 

 

- Hétfői és keddi napokon: 23:00 óra  

- Pénteki napokon: 22:00 óra  

 

Parkolási díj 
A Nagykőrösi úti parkoló megnyitásának idő-

pontját az igényekhez alkalmazkodva módosí-

tottuk.  Szeptember 1-től a parkolóba már 14 

órától be lehet hajtani. A rendelkezés célja a 

Nagykőrösi út mentesítése a vásárlói járművek 

okozta dugóktól, egyben elkerülve a tilosban 

várakozást.   

 

A parkolóba 16 óra előtt behajtó gépkocsik 

parkolási tarifája 30 percenként 300 Ft.   A 

16:00 óra után érkező járművek parkolási 

díja változatlan.  

 

Újból koronavírus-helyzet 
Alig vagyunk túl a tavaszi intézkedések felol-

dásán, a koronavírus-fertőzéses esetek számá-

nak emelkedése miatt a korábbiakhoz hasonló 

megelőző intézkedéseket kell tenni.  

 

A helyiséggazdálkodási irodában korlátozzuk a 

személyes ügyintézést. Munkatársaink minden 

folyamatban lévő ügyet telefonon és elekt-

ronikusan intéznek. Az iroda elé 

átadó ablakkal ellátott plexi falat helyeztünk 

el. Az ügyfelek részére kézbesítendő leveleket 

kizárólag e-mailban, vagy postai úton 

továbbítjuk. Esetleges személyes ügyintézés 

alkalmával a védőmaszk használata kötelező. 

 

Rendkívüli takarítási utasítást adtunk ki, mely 

részletesen tartalmazza az épületenkénti fer-

tőtlenítést. Az ügyfelek egészségének védel-

mében minden illemhelyen fertőtlenítő kézmo-

sószereket és a helyes kézmosást bemutató 

táblákat helyeztünk ki. A piac tíz frekventált 

pontján víznélküli fertőtlenítőszer adagolók 

találhatók. Nagy teljesítményű locsológépek 

közreműködésével a piac szabadtéri területén 

is végzünk fertőtlenítést. 

 

A beérkező kamionoknak haladéktalanul le kell 

parkolniuk, nem várakozhatnak a piac területén. 

Erről többnyelvű szórólapon tájékoztatjuk a 

külföldről érkező járművezetőket, akiket 

hőkamerával is ellenőrzünk.  

 

A nagybani piaccal összefüggő koronavírusos 

megbetegedésről nincs tudomásunk. A piaco-

soktól továbbra is azt kérjük, ha bármely 

munkatársukon, vagy ügyfeleiken fertőzésre 

utaló tüneteket észlelnek, haladéktalanul érte-

sítsék a mentőszolgálatot.  

 

Az aktuális hírekről és teendőkről a kormány 

hivatalos https://koronavirus.go.hu web-olda-

lán, lehet tájékozódni. A BNP vezetői is nyomon 

követik a Nemzeti Népegészségügyi Központ 

ajánlásait, és a kormányrendeleteket. Amennyi-

ben a vírushelyzet megkívánja, a korábban kia-

dott intézkedésünket szigorítjuk.  

 

Termelői évszakváltás 
Az őszi nap-éj egyenlőség az idén szeptember 

23-ára (vannak évek, amikor 22-ére) esik, ez 

egyben a csillagászati ősz kezdete. A meteoro-

lógiai ősz a szeptemberi hónappal indult. 

 

A nagybani naptár viszont az aktuálisan jelen 

lévő kínálat oldaláról jelzi az évszakváltást, ami 

előbbre jár, mint a meteorológiai, de a hónapok 

https://koronavirus.go.hu/
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akár teljesen el is mosódhatnak. Mit jelent ez a 

választék szempontjából? A hazai termékek és 

- annak hiányában - az import szinte az egész 

évet átívelően biztosítja a teljes árupaletta 

piaci kínálatát. 

 

A különböző termesztési kultúrák, technológiák 

alkalmazásával, a korszerű technikai eszközök 

beruházásával a hazai gazdálkodók, őstermelők, 

kertészek is az élvonalban vannak, idejekorán 

tudnak zöldség-gyümölcsárut piacra termelni. 

Néhányat kiemelve közülük; a tavaszi újburgo-

nya, az áprilisi sárgadinnye, a júniusi cékla, a 

júliusi csemegeszőlő, a novemberi eper, a téli 

primőr stb. A jól felmért keresleti igények és 

az erre épülő ültetések, telepítések évtizedek 

óta meghatározzák a felhozatalt, a  piaci 

évszakváltását, a kínálat folytonosságát is. 

 

Nagybani Házirend  
A nagybani piac működésének alapvető 

szabályzata a 2020. július 29-től érvényes, a 

www.nagybani.hu honlapunkról is letölthető Piaci 

Házirend. A nagybanit látogatóknak, a terüle-

tünkön működőknek, termelőknek és dolgozók-

nak a betartása, betartatása kötelező.  

 

A piacosok többsége sajnos nincs tisztában a 

szabályzattal, nem olvassák el. Gyakran a 

szokásjog vezérli őket és legfeljebb az aktuá-

lisan megjelenő információkra, tudnivalókra 

fókuszálnak. Egyesek figyelmét még a szem-

betűnő felhívások is elkerülik, inkább hagyat-

koznak a piaci szóbeszédre. Ezekből félre-

értések adódnak, sőt kisebb-nagyobb veszte-

ségek is származhatnak.   

 

Mindezek elkerülése érdekében újból felhívjuk 

a piacosok figyelmét, amennyiben tájékozódni 

kívánnak, vagy információra lenne igényük, 

keressék fel a nagybani facebook oldalát, vagy 

a weblapunkat. Kérdéseikkel a piac@nagybani.hu 

e-mail címre küldött levéllel forduljanak a 

helyiséggazdálkodás munkatársaihoz. Telefonon 

pedig a 06-1-421-3611 számon lehet érdeklődni. 

 

Piaci rend 
Mindenkor nagy hangsúly helyeztünk és a 

későbbiekben is ügyelni fogunk a nagybani 

tisztaságára, rendjére. Ebben a szelektív hulla-

dékkezelés is épp olyan fontossággal bír, mint a 

területünkön elhagyott járművek, gazdátlan 

konténerek, raklapok, csomagolóanyagok eltaka-

rítása, elvontatása. 

 

Kérjük a hulladék és csomagolóanyagok szelek-

tív kezelését, azokat a megjelölt konténerek-

ben, úgymint a papír, a műanyag, a fa és a 

kommunális szemétgyűjtőkbe elhelyezni. 

 

A téli üzemelésre való felkészülés miatt (is) 

felszólítjuk a piacon „felejtett” járművek, vagy 

vontatmányok, a kerítéshez láncolt kiskocsik 

gazdáit, hogy minél előbb gondoskodjanak azok 

elszállításról, mert ellenkező esetben a tulaj-

donosok költségére a Nagybani teszi meg. 

 

Dinnyeszezon 
Szezonálisan a legnagyobb árutömeget fogadó 

terület a dinnyeárusításra kijelölt „E” szektor. 

A szezon felfutásával nyitott a délelőtti diny-

nyepiac, amely szeptember 13-tól szűnik meg. 

Ez nem jelenti, hogy a dinnyeszezonnak vége, 

hiszen a későbbi fajtákból októberre is jut.  

  

Minden esztendőben más és más természetű, 

problémákkal, időjárási, termesztési, értékesí-

tési nehézséggel kell megküzdeni a dinnyét 

termesztőknek (is). Ha a tavalyi rendkívüli sze-

zont (ami tíz évben egyszer adódik) hasonlítjuk 

az idei évadhoz, még akkor is erősen közepes-

nek ítélik a termelők.  

 

Valamennyi termőterületről hasonlóképpen szá-

moltak be a gazdák. Két hét késéssel indult a 

szezon, ami az időjárás rovására írható. A korai 

termést a hideg, csapadékos időjárás miatt a 

gyökérzet „megfázott”, a dinnye nem fejlődött, 

éretlen, íztelen volt, amit nem lehetett áruba 

bocsátani. Csak a később megkötött dinnye for-

dult termőre, minőségi árut érlelve. A szezon 

további részében folyamatos és elégséges 

mennyiségű volt a görögdinnye felhozatala. A 

termelőknek sem a keresletre, sem a kínálati 

árakra (a kettő összefüggésére) nem volt 

panaszuk. A szállítmányok gyorsan cseréltek 

gazdát. A termelői árak pedig a szezon során 

mindvégig 100 – 170 Ft között maradtak.    

http://www.nagybani.hu/
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