
   

   

Helyi terv Berettyóújfalu és környékének helyi élelmiszer 

ellátási hálózatának fejlesztésére  

 

Berettyóújfalu története: 

 

A bihari kistérség központja, Csonka Bihar 

vármegye egykori székhelye névadó folyója, a 

Berettyó partján, a jelenlegi magyar-román határtól 

25 km-re, a 42-es és a 47-es főút mentén fekszik. 

Teljes népessége 15 411 fő, népsűrűsége 90,11 

fő/km². 

Az Ér és a Berettyó szövevényes vízrendszere 

mindig biztosította a kapcsolatteremtés lehetőségét a kultúrák, a 

népcsoportok között és egységes színezetet adott az itt élők 

hagyatékának. E vízrendszer neve Nagysárrét, vagy másképpen a 

Berettyó Sárrétje. A sűrűn kanyargó, gyűrűző vízivilág szárazulatain az 

évezredek során fejlett mezőgazdasági kultúra, komplex ártéri 

gazdálkodás alakult ki.  

A vidék és a város arculatának, 

gazdálkodásának, így teljes életének 

megváltozásához a következő jelentős lépés a 

Berettyó és a Körösök vízrendszerének 

szabályozása volt. Megszűnt a korábbi vízivilág, 

intenzív földművelő gazdálkodás alakult ki és elkezdődött egy nagyarányú 

infrastruktúra kiépítse. 1858-ban adták át a Püspökladány-Nagyvárad 

vasútvonalat, melynek egyik fontos állomása lett Berettyóújfalu, és ez 

további lendületet adott a város fejlődésének. 

A Trianont követő időszak igen kettős a város életében. A mind 

közigazgatásilag, mind gazdaságilag, mind pedig lelkileg megtört csonka 



   

   

országban három nagyközséget léptettek elő megyeszékhellyé - köztük 

Berettyóújfalu ezt a címet huszonöt éven keresztül birtokolhatta Várad 

visszatértéig. 

A „faluvárost", ahogy Nadányi Zoltán 

nevezte Berettyóújfalut, csak ideiglenes 

központnak tekintették, de a település vezetői 

éltek a történelem adta helyzettel és a 

vármegye „ideköltözésével" lendületes 

fejlesztés kezdődött. Ehhez az időszakhoz 

kötődik a postapalota, a leventeház, a tisztviselőtelep, a kórház, a polgári 

fiúiskola, a református elemi népiskola és természetesen maga a 

vármegyeháza felépítése. Dr. Fráter László alispán kezdeményezésére lett 

állandósítva a téli gazdasági iskola, és még vármegyei levéltár is alakult - 

éppen Nadányi vezetésével. 

A város - akkor még nagyközség - 1970-ben egyesült 

Berettyószentmártonnal, majd 1979-ben már együttesen emelkedhettek 

városi rangra - így a Berettyó, ami addig elválasztotta a két települést, ma 

már minden értelemben összeköt. 

 

Berettyóújfalu élelmiszerellátási hálózatának bemutatása: 

 

 Berettyóújfalun körülbelül 3 hipermarket található, több kisebb 

szakáruházzal együtt, mint például Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny Market, 

Alexandra könyvesbolt, Drogerie Markt és Euronics. 

 A piactér is nyitva áll a kistermelők számára a csütörtöki és pénteki 

napokon, habár sokan a debreceni piacra viszik termékeiket a nagyobb 

forgalom reményében. A piacon zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket 

árusítanak, valamint további helyi termékek eladására is lehetőség van. 



   

   

 Minden évben megrendezésre kerül a Bihari Számadó Napok, 

melynek keretében bihari térség, valamint a helyi település termelői, 

gazdasági szereplői számot adhatnak az általuk készített, forgalmazott 

termékekről, ill. szolgáltatásokról. 

A településen az alábbi hagyományőrző tevékenységekkel 

foglalkoznak: fafaragás, méhészet, kosár- és bútorfonás, ostorkészítés. 

 

A kérdőív eredményeinek bemutatása: 

 

Első dolgunk volt egy online kérdőív létrehozása, melynek segítségével 

Berettyóújfaluban élő, tanuló vagy dolgozó emberek között osztottunk 

meg. A kutatás során 56 embert sikerült megkérdeznünk a kérdőív 

segítségével, a témával kapcsolatos gondolataikról. 

1. Miért tartja fontosnak a helyi termékek előtérbe helyezését?- 

Nagyon sokan tisztában vannak vele, hogy a magyar gazdaság 

fejlődése csak ezen az úton érhető el. Legtöbben azt is tudták, hogy 

ezzel a magyar termelőket támogatjuk a külföldivel szemben és így 

Magyarországon marad a pénz. De a minőséget és a frissességet is 

sokan említették.  

 

2. Mikor bevásárolni megy, mennyire veszi figyelembe, hogy helyi 

termék is kerül-e a kosárba? – A megkérdezettek 48%-a válaszolta 

azt, hogy megpróbál, de nem mindig sikerül és 73 %-uk válaszolta, 

hogy leginkább csak az árakat nézi, elenyésző azoknak az 

embereknek a válasza aki azt válaszolta, hogy 100%-osan 

odafigyel.  

 

3. Került-e már olyan helyzetben, hogy az ára miatt a külföldi terméket 

részesítette előnyben? – 43 ember volt már ilyen helyzetben, ehhez 



   

   

képest a maradék 13 ember vigyázott csak midig, hogy a minőség 

kérdése kerüljön előtérbe. 

 

4. Vásárol-e a berettyóújfalui piacon, illetve háznál, helyi termelőknél? 

– A megkérdezettek fele rendszeresen vásárol, helyi termelőknél, 

házi termékeket, van aki a piacon és van, aki rögtön háznál. 

Egynegyedük inkább a kisebb-nagyobb boltokat, áruházakat 

részesíti előnyben és nem vásárol a helyi gazdáktól. 

 

5. Ön szerint milyen helyi termékeket/szolgáltatásokat kellene előtérbe 

helyezni Berettyóújfaluban? – Legtöbben a zöldség-gyümölcs 

árusítását preferálnák, de számottevően említették a hús árusítását 

is, ezenkívül sokan értékelnék főleg a tej, de más tejtermékek 

eladását, illetve a gabonafélék értékesítését is. Szolgáltatásként a 

piac jelentőségét helyeznék legtöbben előtérbe. 

 

 

6. Ön szerint van-e elég támogatása a helyi 

termelőknek/vállalkozóknak?- A megkérdezettek 100%-ban 

egyetértettek abban, hogy a helyi termelők nem kapnak elég 

támogatást. 

 

7. Ha lenne rá lehetősége, Ön árusítana e saját terméket van-e olyan a 

közvetlen környezetében, aki szívesen árusítana? – A válaszadók 

37%-a nem árulna és 18% nem is tud olyan barátjáról, aki szívesen 

árusítaná saját termékeit. Ennek ellenére 45%-uk nyitott lenne a 

lehetőségre és értékelné azt. 



   

   

Nyitottsági mutatók

Nem árulna

Nincs ismerőse

Nyitott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ha igen, milyen termékeket? – A legtöbben zöldséget és gyümölcsöt 

szeretnének eladni, de több válaszadó is írta, hogy bármit árusítana, 

ami éppen megterem a kertjében.  

 

9. Milyen kereskedelmi egységet részesít előnyben? – A megkérdezett 

Berettyóújfalu  lakosok körülbelül 27%-a a helyi kisboltokban 

vásárol, 40%-uk a piacokat részesíti előnyben, 33%-uk pedig inkább 

hipermarketben veszi meg a szükséges termékeket. Ez a válasz 

betudható annak is, hogy a településen a hipermarketek a város 

szélén helyezkednek el. 

 

 

Kisboltok

Piac

Hipermarket

 



   

   

 

10. Hány éves? – Kutatásunkba főleg berettyóújfalui fiatalok 

válaszoltak, 25 év alatt, de fiatal felnőttek és  középkorúaktól is 

kaptunk válaszokat. 

 

11. Milyen helyi jellegzetes ételeket, termékeket ismer? – Sokan 

tudják, hogy a település és környékén jelentős a mezőgazdasági 

kifejezetten a gabona, zöldségtermelésről, illetve a különböző 

hústermékekről is, említették továbbá a tejtermékeket is.  

 

 

Hogyan tovább, mivel tudnánk hozzájárulni a helyi termékek 

népszerűsítéséhez: 

 

Véleményünk szerint a helyi termékek népszerűsítésére rengeteg 

különböző módszer adott, ezek közül mutatunk be néhányat. 

A legkézenfekvőbb a reklám, ez hirdetőtáblákon, buszokon, 

televízióban, internetes felületeken is egyaránt bevethető, minél többfajta 

hirdetési felület használatával a célközönség elérésére is nagyobb az 

esély. 

Az internet térhódításával egyre több lehetőségünk van az online 

jelenlétre, saját honlap működtetésével, valamint a folyamatos facebook 

közzététellel az érdeklődők könnyebben megtalálják az őket foglalkoztató 

termékeket. Az internetes hirdetőoldalak, mint például a Jófogás, OLX 

vagy Vatera is megkönnyítik a reklámozás folyamatát. 

Az új termékek bevezetésekor a legcélravezetőbb ismertetési és 

népszerűsítési forma a kóstolás. Hipermarketekben, piacokon is bevett 

szokás a kisebb adagok osztogatása, valamint kérdőívek kitöltése a 

termékkel kapcsolatban. 


