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Jásztelek község az Észak-alföldi régióban, Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekszik, és a 

Jászberényi kistérséghez tartozik. Lakossága 2013-as adatok szerint meghaladja az 1700 főt. Az 

önkormányzat mellett Cigány Kisebbségi Önkormányzat is működik, mivel hozzávetőlegesen a 

roma népesség a lakosság 18%-át teszi ki. 

A községben már évek óta problémát jelent, hogy az általános iskola elnéptelenedésével a 

fiatal lakosság nem tud kapcsolatot teremteni egymással. Az iskoláskorú gyerekek már az 

általános iskolai éveket is a környező településeken töltik, főleg Jászberényben. Így a fiatalok 

többnyire a buszmegállóban látják egymást, más-más iskolákba járnak, így még az is 

szerencsésnek mondható, ha az óvodából emlékeznek a másikra. Több próbálkozás is van a 

településen – és a jövőben is lesz-, melyeknek kimondott célja a fiatalabb generáció 

megszólítása, és bevonása a közösségi életbe, így próbálva őket a településen tartani. Ennek a 

projectnek a célközönsége is a fiatalabb generáció. Ha sikerül a helyi értékek védelme iránt az 

érdeklődésüket még ebben a korban felkeltenünk, akkor bebiztosíthatjuk a jövőgeneráció 

öntudatosságát. De pont ez a fiatal közösség az, amit nagyon nehezen lehet megszólítani a 

községben. 

A faluban nagyon sok család küszködik megélhetési nehézségekkel és munkanélküliséggel. 

A háztáji termelés, a konyhakertek és az állattartás is megvan még sok családnál, de jellemzően 

csak az idősebb lakóknál. A faluban évtizedekkel ezelőtt működött helyi piac, de mára a régi 

piac helyén lévő lebetonozott területet még a gaz is feltörte. Évek óta lappangó probléma a piac 

indításának kérdése, elméletben mindenki a támogatók oldalán áll, de még nem történt jelentős 

lépés az ügy érdekében. A potenciális vásárlók közül a közösség fiatal, családos lakói a 

legérdekeltebbek, ezzel szemben az árusítók között a nyugdíjasok érdekeltebbek. 
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A kérdőívvel a lakosság vásárlási szokásait szerettük volna felmérni, illetve egy általános 

képet kapni arról, hogy mekkora is az igény a faluban egy állandó jelleggel működő piacra. A 

helyi termékek eddig is cserélődtek a faluban. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy melyek azok a 

termékek, amiket a lakosság általában a helyi termelőktől szerez be. 

A kérdőívet 50 emberrel sikerült kitöltetnünk, 42 nő és 8 férfi állt a rendelkezésünkre. Ez 

ugyan a lakosság arányában igen csekély eredménynek mondható, de ha figyelembe vesszük, 

hogy a fiatalabb generáció is milyen nehezen szólítható meg, nem meglepő, hogy a középkorú 

vagy idősebb lakosok sem túl aktívak a közösséget érintő kérdésekben. Ennek ellenére a 60 év 

feletti lakosok arányaiban nézve sokan voltak a kitöltők között, de a 18 év alattiak közül még az 

Online kérdőívekre sem kattintottak rá. 

 

A kitöltők kor-és nemek közötti eloszlása 
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A kitöltők többsége naponta, vagy legalábbis hetente többször vásárol élelmiszert. 

Hipermarketekben pedig a kitöltők közül 3 fő naponta, 17 fő hetente, 26 fő pedig havonta 

vásárol, annak ellenére, hogy a településen nincsen nagyobb bevásárlóközpont. 
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Azok, akik mindennap vásárolnak élelmiszert, többségében vegyesboltban vásárolnak. 

Egyéb boltokban és hipermarketekben kevesebben, de azért előfordul. Azok, akik mindennap 

hipermarketben vásárolnak, valószínűleg napi szinten járnak a környező városokba dolgozni, 

vagy a gyerekekért iskolába. 

 

Az időszakos nagybevásárlások helyszínei is többségben a közeli hipermarketek és 

szupermarketek, de a helyi kisboltokban és a piacokon való bevásárlás is jelentős. 

Helyismeretemből adódóan arra következtetek, hogy a helyi kisboltokban és a piacon való 

vásárlás azért jelentős, mert a helyi boltok kézközelben vannak, tehát kényelmi szempontból 

töltenek be fontos szerepet az időszakos nagybevásárlás helyszíneinek listáján is, míg a piac 

szintén kényelmi szempontból szerepel azonos helyen. Mivel a faluban nincs piac, ezért a 

hozzánk legközelebb eső, a jászberényi piac lehet a leginkább látogatott piac a helyiek körében. 

Ez ugyan kilométerben mérve távolabb van, mint a jászjákóhalmi, de a tömegközlekedést 

tekintve sokkal inkább elérhető. Városon belül is igen frekventált helyen helyezkedik el a piac, a 

központi buszmegállóval gyakorlatilag szomszédságban található, még a bevásárlóközpontok a 

város külterületéhez közel, csak helyi járattal vagy a bevásárlóközpontok saját buszjárataival 

érhetőek el. A központi buszmegállótól még a legközelebbi hipermarket is 2-3 km-re található, a 

vasútállomáshoz ugyan közelebb vannak, de a közlekedés a bevásárlóközpontok közelében nem 

gyalogosoknak van kitalálva. Azoknak a családoknak, akik gyakran járnak a városba, és 

rendelkeznek saját autóval, nyilván nem jelent gondot a városban a nagybevásárlás elintézése 

még a kevésbé központi helyeken lévő bevásárlóközpontokban sem. 
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Azonban aki a bevásárlóközpontokat választja a rendszeres bevásárlásokhoz, nyilván nem 

fog időt pazarolni arra, hogy a városközponti, forgalmasabb helyen meglátogassa a piacot is. 

Ezzel ellentétben: ha lenne helyi, falusi piac, nyilván sokkal egyszerűbben ki tudna szaladni az 

ember a közeli piacra és elintézni a szükséges vásárlásokat. A következő diagramon azt 

láthatjuk, hogy körülbelül mennyi pénzt költenek el a helyi lakosok a hipermarketekben olyan 

termékekre, amiket a piacon is megvehetnének. Ennek érdekessége, hogy nyilván ezt az összeget 

egy helyben működő piac esetében nem a városi piacon költenék el, hanem helyi termelőknek 

fizetnék ki. Ezt támasztja alá az innentől számított második diagramm, amin azt láthatjuk, hogy a 

mostani körülmények, vagyis a helyi piac nélkül is mik azok a termékek, amiket így is helyi 

termelőktől vásárolnak. Ezekből következtethetünk arra, hogy nyilván egy nagyobb 

termékkínálattal rendelkező helyi piacon megvennék azokat a termékeket is helyi termelőktől, 

amiket eddig hipermarketekben vásároltak, hiszen a bizalom már megvan a vásárló és a termelő 

között. 
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A bejegyzett helyi őstermelők száma ugyan meghaladja a 100 főt, de a térségre jellemzően 

ezek a termelők főleg olyan haszonnövények termesztésével foglalkoznak, mint például a 

gabonafélék, amiknek a piaca nem a falusi vásárlóközönség. 
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A már fentebb is említett bizalom fontos tényezője egy jól működő piacnak, ahol is a 

vásárló személyesen a termelőtől tudja megvenni a terméket, nem egy személytelen 

hipermarketlánc egyforma polcairól válogathat. A kérdőívben arra is kíváncsiak voltunk, hogy a 

termék megvételében a felsorolt tényezők mennyire befolyásolják a vásárlást. A szempontokat 

egytől ötig terjedő skálán lehetett osztályozni, ahol az egy az egyáltalán nem fontos, az öt pedig a 

nagyon fontos szempont. A kapott pontszámokat átlagoltuk, azt lehet leolvasni a következő 

táblázatból a legkevésbé fontostól a legfontosabbnak ítélt szempontig felsorolva. 

 Reklám Csomagolás Márka 
Ismerősök 

ajánlása 

Származási 

hely 
Ár Minőség 

Átlag 2,42 2,91 3,33 3,8 4,02 4,51 4,73 

Erről a táblázatról jól leolvasható, melyek a legfontosabb szempontok a vásárlás során. 

Ami a piac mellett szól, az nem csak a fontos szempontok, de a kevésbé fontos szempontok is, 

melyek a reklám, a csomagolás és a márka. Ez a három szempont az, ami a piaci termék kapcsán, 

annak jellegéből és származásából adódóan természetesen nem „minőségi”, hiszen reklámja 

nincs, a csomagolása egyedi – eladótól és terméktől, mennyiségtől függően-, a márka pedig 

szintén változó, a piaci árusok nem bajlódnak márkákkal, az ő cégérük a friss termék. Ezek 

alapján látszik, hogy a piaci termékek nincsenek hátrányban a bolti árukkal szemben, hiszen a 

legfontosabb szempontok a származási hely, az ár és a minőség lett. A származási helyet a piaci 

termékek esetében még jobban nyomon lehet követni, mint azoknál a termékeknél, amiknél 

törvényben meghatározott módon kell feltüntetni a gyártási és csomagolási helytől kezdve 

mindenféle adalékanyagot is. A kofával, eladóval bárki beszélgetésbe tud elegyedni, a meglévő 

alapvető bizalomból adódóan pedig hiteles információkhoz juthat a vásárló a termékkel 

kapcsolatban. Az ár ugyan nem minden esetben kedvezőbb a bolti árakkal szemben, de mivel a 

minőség a legfontosabb szempont a lista szerint is, az ár-érték arány mégis a piaci termék javára 

billen. 
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Végezetül a legfontosabb kérdéskörre tértünk rá a kérdőívben is, ez pedig a helyi piac 

kérdése. A megkérdezettek 96%-a mondta, hogy látogatná a helyi piacot Jásztelken, meglepő 

módon pedig 52%-uk maguk is árusítanának a piacon, annak ellenére, hogy a kitöltők között 

csak 11 termelő volt (és 39 nem termelő). 

 

A kérdőív értékelése és saját tapasztalatink alapján is arra a következtetésre jutottunk, hogy 

a helyi piac nem csak a vásárlók körében lenne népszerű és igényelt, hanem a termelők (és a nem 

termelők is) aktívan részt vennének a piac működésében. Ez reményeink szerint, felélénkítené a 

háztáji termelést is. 


