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Előzmények 

A Karcag Városi Diákönkormányzat a Központ Ifjúsági Egyesületen keresztül egy KEOP 

pályázatban vett részt. A pályázat címe: „Újratervezés- Szemléletformáló program a hulladék 

megelőzés és energiafelhasználás csökkentése érdekében a helyi termelési és fogyasztási 

rendszerek fejlesztésével az Észak-alföldi régióban”. A projektben 25 csoport, ifjúsági 

egyesület, közösség vesz részt, amelynek egyik feladata, hogy elkészítsenek egy-egy 

akciótervet a helyi  élelmiszer fogyasztási szerkezet fejlesztésére, szükség szerint 

átalakítására. Ehhez természetesen arra is szükség volt, hogy feltérképezzük a település 

jelenlegi fogyasztási szerkezetét, a lakosság fogyasztási szokásait, helyi kutatásokat 

végezzünk, az eredményeket, tapasztalatokat megbeszéljük, értékeljük.  

A kutatási szakaszban feltártuk azokat a helyi erőforrásokat, szaktudásokat, korábbi 

élelmiszertermelési hagyományokat, piaci lehetőségeket, amire támaszkodhatnak a helyi 

tervek kidolgozása során.  

A folyamatot településenként egy-egy rendezvény zárja majd, ahol a fiatalok a település 

lakosságának, döntéshozóinak bemutatják a terveket, beszámolnak tapasztalataikról, 

ismertetik a javaslataikat, ötleteiket. 

A Karcag Városi Diákönkormányzat fő célja a gyermekek, fiatalok szemléletmódjának 

megváltoztatása, ezzel elindítva egy folyamatot, mely pozitív hatással lehet a jövőre.  

Erre épül a záró rendezvény is, mely kézműves foglalkozásokkal hívja fel az figyelmet a 

termelői piac jelentőségére, az egészséges helyi élelmiszerekre, így az egészséges életmódra. 

A rendezvényen szeretnénk megmutatni a különbséget egészséges és egészségtelen életmód 

között, szeretnénk felkelteni az érdeklődésüket a környezet védelme iránt, kapcsolódva a 
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szelektív hulladékgyűjtéshez és újrahasznosításhoz. Emellett bemutatnánk a házilag termelt és 

bio élelmiszerek előnyeit, fontosságát. 

 

A helyi és – bio élelmiszerek 

Száz évvel ezelőtt dédszüleink mindenből éppen annyit vásároltak a helyi piacon, 

helyi termelőknél, kiskereskedőknél amennyire szükségük volt. Mai kifejezéssel élve 

környezettudatos életet éltek. A háztartási szemét fogalma és mennyisége is másként 

mutatkozott meg a mindennapok alatt. Az üvegeket felhasználták a befőzések idején, a 

szerves hulladékot a jószágok kapták meg. Tisztításra szerves eredetű szappant és ecetet 

használtak. Ráadásul a hús hús volt, nem szója, a tejterméket nem a kémikusok kísérletezték 

ki, hanem a gazdák készítették, ezért finomabb és egészségesebb volt.  

Ezzel szemben mi a mai világban sokszor fölöslegesen nagy mennyiségben 

vásárolunk. Amit nem használunk fel, nem fogyasztjuk el, szemétbe dobjuk. Amit kidobtunk, 

annak a sorsával nem igazán foglalkozunk. Az utóbbi években elindult egy folyamat a 

hulladék szelektív gyűjtésére, természeti energiák felhasználására, de ez még gyerekcipőben 

jár.  

Manapság az emberek nagy része ebben a rohanó világban időhiánnyal küszködik. 

Sokan hipermarketekben vásárolnak, azért mert mindent egy helyen akarnak elintézni, hiába 

olcsóbb és kellemesebb hetente a piacon bevásárolni a zöldséget és gyümölcsöt a helyi 

termelőtől. A mai vásárló nagy része hamarabb megveszi a színesebben csomagolt árut, mert 

úgy gondolja az finomabb is, s hogy az újabb egyúttal jobb is, s ami külföldi az 

mindenképpen értékesebb, ahogy a reklámok ígérik.  

A messziről jött áru olyan ígéretekkel kecsegtet, amilyenekkel csak akar, pedig bele se 

gondolunk, ahhoz, hogy egy gyümölcs kontinenseket utazzon károsodás nélkül, komoly 

vegyszer mennyiséggel kell kezelni. A helyi hentes vagy a helyi gyümölcstermelő viszont 

ismerős, ahogy az áruja is az lehet. Miért ne azt együk, amiről már tudjuk, hogy finom?  
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A helyi élelmiszertermékek fő jellemzői:
1
 

1. helyben (a régióban) termelik;  

2. az ésszerűség és a hatékonyság szem előtt tartásával a lehető legrövidebb úton juttatják el a 

fogyasztóhoz, 

3. értékesíthetik helyi kiskereskedelmi üzletben vagy szabadtéri piacon,  

4. a fogyasztóknak egy vagy több konkrét termékjellemzővel kínálják, ilyen lehet például az 

íz, a frissesség, a jó minőség, a kulturális motiváció, a helyi hagyomány, helyi specialitás, az 

állatjólét, a környezeti érték, az egészségi szempontok vagy a fenntartható termelési 

körülmények;  

A helyi termékekhez hozzájuthatunk:
2
 

 Termelői piacon 

 Gazdasági boltokban 

 Bioélelmiszert árusító boltokban 

 Helyi zöldséges boltokban 

 Dobozrendszereken keresztül 

 Fogyasztói társulás, önszerveződő csoportok által 

 Termelő-fogyasztó hálózat  

 Fogyasztó/ Közösség által támogatott mezőgazdálkodásból (CSA)  

 Szedd magad akció! során 

 

Miért érdemes helyi terméket vásárolni?  

 Ízletesebb és frissebb, 

 Magasabb tápérték, 

                                                           
1
 RÉGIÓK BIZOTTSÁGA 88. PLENÁRIS ÜLÉS, 2011. JANUÁR 27. ÉS 28.  

A Régiók Bizottsága előretekintő véleménye – Helyiélelmiszer-rendszerek 

2
 Hayes, M.(2001): Helyi élelmiszer kézikönyv. Nyitott Kert Alapítvány, Gödöllő 20-21.p. 



 

 

 

 

       5 
 

 Tovább érnek, 

 Tartósítószer mentes, 

 Támogatjuk a helyi gazdaságokat, munkát adunk nekik, 

 Megbízható, 

 Termelő és fogyasztó szorosabb kapcsolata jön létre,  

 Kevésbé szennyezik a környezetet. 

 

 

 

 

Eddigi megoldások a helyi élelmiszerek fogyasztásának ösztönzésére (néhány példa) 

 „Keresd a helyit!” 

Egy több mint 2.600 hazai élelmiszertermelő elérhetőségeit tartalmazó nyilvános, helyi 

termelői adatbázist hozott létre a kormány. Az online adatbázis, a 

www.keresdahelyitkampany.hu, a VAN alapítvány “Keresd a helyit!” elnevezésű közösségi 

programjának egyik eleme. A 2011 decemberében elindított “Keresd a helyit!” program 

elsődleges célja, hogy változatos és a közvéleményt széles körben elérő kommunikációs 

eszközök és csatornák bevonásával ismertesse meg a helyi termékek fogyasztásának előnyeit, 

például munkahelymegtartó és gazdaságélénkítő hatásukat, illetve azt, hogy célba juttatásuk 

alacsonyabb környezetterheléssel jár.  

A kampány megtalálható a Facebookon is. Elsődleges célcsoportja: a fiatalok, fiatal 

gyermekes családok és háztartásvezetők. Emellett a termelők, és kereskedők, vendéglátósok 

és szakmai szervezeteik bevonásával törekednek a helyi véleményvezérek – vállalatvezetők, 

döntéshozók, pedagógusok – gondolkodásmódjának fejlesztésére is. 2012 januárjában 

összesen 1,800,000 darab – a kampány jelmondatával és logójával ellátott – ingyenes, 

környezetbarát csomagolóanyagot osztottak ki azoknak a termelőknek és szervezeteknek, akik 

csatlakoztak a kampányhoz és regisztráltak a weboldalon. 
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 Az önszerveződő fogyasztói körök 

Családok, barátok, közösségek hozzák létre, azért hogy közösen keressék fel és szerezzék 

be a helyi élelmiszereket a termelőktől. Általában ezek olyan nem formális, önszerveződő 

közösségi csoportok, amelyek megbízható, jó minőségű élelmiszerrel szeretnék ellátni 

családjaikat. Ilyen például a Szatyorbolt, amely a környezettudatosságra törekszik: 

Alapelveik:
3
 

- közvetlenül a termelőtől, tudják, hogy kitől vásárolnak, legyen lehetőségünk megismerni, 

megérteni, hogy hogyan termeszti, állítja elő az élelmiszert az adott termelő 

- lehetőség szerint helyi termelőkkel vannak kapcsolatban, a friss áruk tekintetében 

mindenképpen (zöldség, gyümölcs, tejtermék, pékáru), így a szállítás költsége, illetve a 

környezetre gyakorolt káros hatása lényegesen csökken 

- próbálják a csomagolást a lehető legszükségesebb szintre csökkenteni. A legtöbb termék 

csomagolása újra használható, illetve visszaváltható 

- nem egy 'mindig minden van' boltot működtetnek, mert ez a működés rengeteg kidobásra 

ítélt élelmiszert eredményez. 

- nem hűtenek (és nem használnak erre energiát) zöldséget, gyümölcsöt, természetesen 

tejterméket, húsárukat igen. A friss dolgok mindig aznap kerülnek be a boltba és vagy előző 

nap, vagy aznap hajnalban kerültek leszedésre, így a lehető legfrissebb állapotában jut a 

vásárlók szatyrába 

- emberi erőt használva, vagyis részben biciklivel szállítanak házhoz (ezt Budapest belső 

kerületeiben tudják megoldani) 

- képzéseket, bemutatókat, gyakorlati műhelymunkákat szerveznek, amelyek lehetőséget 

adnak, hogy jobban megismerje a lakosság az élelmiszertermesztés, előállítás folyamatait, 

tanuljon a vegyszermentes tartósításról, kenyérsütésről, gyümölcsaszalásról. Így annak, 

akinek ideje és lehetősége van, otthoni körülmények között is képes lesz előállítani 

élelmiszereinek nagy részét. 

                                                           
3
 http://szatyorbolt.hu/index.php?route=information/information&information_id=10&miert_mas 
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 A „Szedd magad!”, „Termeszd magad!”akció! 

A Szedd magad! akció Magyarországon igen elterjedt volt - szintén a fogyasztók aktív 

részvételével történt, és jó alkalmat ad a termelő-fogyasztó közti kapcsolat erősítésére és a 

fogyasztói közösség kialakulására. Az interneten jó pár honlapon ajánlják vagy maguk a 

termelők, vagy a fogyasztók, hogy hol lehet maguknak friss, ízletes gyümölcsöket, 

zöldségeket szedni. Általában ezek valamivel olcsóbbak, mint a piacon kaphatóak, de 

abszolút frissek, zamatosak, és még a testünket is edzésben tartjuk egy szedés közepette. A 

legbiztosabb módja a jó minőségű egészséges élelmiszerhez jutásnak viszont, ha saját 

kiskertet gondozunk. 

A bio élelmiszer ellenőrzött ökológiai gazdaságból származik, szigorú szabályoknak 

kell megfelelnie ahhoz, hogy ezt a jelzőt viselhesse. Ha szeretnénk maximálisan meggyőződni 

arról, hogy ellenőrzött bio élelmiszert vásárolunk, mindenképp érdemes tüzetesen átnézni a 

termék címkéjét.  

A biogazdálkodásban a hangsúly nem a kártevők elpusztításán, hanem a megelőzésen, 

a biológiai és fizikai védekezésen van a hangsúly. A biotermékek előállításánál tartózkodnak 

a szintetikus szerek (műtrágyák, növényvédő és rovarirtó szerek), hormonok, takarmány-

kiegészítő és genetikailag módosított anyagok használatától. Amikor szükséges, a szelíd 

növény- és állatvédő technikákat alkalmazzák, pl. a beteg állatok gyógyításánál 

gyógynövényeket, akupunktúrát, homeopátiát stb. alkalmaznak.  

 

Ellenérvek 

Sokan vitatják, hogy a bio ételek valóban ennyire kedvező egészségügyi hatásúak 

lennének. Akadnak olyan kutatások is, amelyek kétségbe vonják, hogy az ökológiai 

gazdálkodásból származó termékek valóban több ásványi anyagot és vitamint tartalmaznának. 

Mások azt hozzák fel ellenérvként, hogy a gondos és alapos termelési és előállítási módszerek 

sem tudnak kivédeni bizonyos káros környezeti hatásokat. A szennyezett levegő, csapadék és 

talajvíz ártalmainak egy biogazdálkodás is teljesen kiszolgáltatott.  
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A bio élelmiszerek nagy hátránya, hogy drágák, s csak viszonylag szűk réteg 

engedheti meg magának, hogy a mindennapi táplálkozáshoz ezeket válassza. A magasabb ár 

azzal magyarázható, hogy a biogazdálkodásokban nagyobb körültekintést igényel az 

élelmiszerek előállítása, hiszen szigorú szabályoknak kell megfelelniük. A hazai 

ökotermesztésben előállított termékek 90%-át külföldi országokba exportálják.  

 

Miért érdemes bio élelmiszert vásárolni? 

 Gazdag beltartalmi érték (magasabb vitamin, nyomelem, ásványi anyag tartalom), 

 Növényvédőszer-maradvány mentes, 

 A bio azt is jelenti egyben, hogy szabadtartású 

 Magas szintű állatjóléti követelmények, 

 Genetikailag módosított mentes, 

 Az antibiotikumok rutinszerű használata tilos, 

 Adalékanyagok kerülése, 

 Környezet- és természetbarát, 

 Munkahelyteremtés, 

 Minőség és ízletes, 

 Segít az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. 

 Jobban és hosszabb ideig eltarthatók.  

 Erősítik az immunrendszert 

Megoldás a bio élelmiszerek fogyasztásának ösztönzésére:  

 Mintamenza Program 

Cél: az egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek 

egyértelmű nyertese egy egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező felnövő 

generáció. Ennek érdekében el kell érni az eddig nem megfelelő gyakorisággal használt 

nyersanyagok, pl. hal, gyümölcs, minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb 

körű alkalmazását, az étlapok megújítását. A közétkeztetésbe a helyi szállítók, helyi  
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őstermelők termékeit, valamint a bio élelmiszereket szélesebb körben be kell vonni. Jelenleg 

1,7 millió gyermek veszi igénybe a közétkeztetést Magyarországon. 

 Több állami támogatás biztosítása a biogazdaságoknak 

 Az írott és elektronikus médiában előkelőbb helyet kell, hogy kapjon a biotermékek 

emberi szervezetre gyakorolt pozitív hatásainak beismerése, illetve a 

biogazdaságokban alkalmazott környezetkímélő technológiák áldásos szerepe. 

Karcagi vonatkozások a helyi és biogazdálkodásban: 

 Nimród**** Bioszálloda és Bioétterem, Biobolt, Karcag  

A Nimród Bioélelmiszerboltban kizárólag olyan termékeket forgalmaznak, melyek minden 

felesleges és egészségre káros adalékanyagtól mentesek, így nem tartalmaznak 

színezőanyagot, ízfokozót, mesterséges vagy természetes aromákat, stabilizátorokat és 

mesterséges édesítőszereket. Az épület földszintjén található a 80 m
2
-es bioélelmiszerbolt, 

ahol vásárlók az egészséges életvitelhez szükséges, különleges minőségű alapanyagokat 

szerezhetik be. Árulnak Bio pékárut, Bio tejterméket, Bio hús- és hentesárut, Bio édességek, 

Bio Fűszerek, Bio rostlevek, Bio lekvárok-mézek. Bio specialitásaik közé tartoznak: Bio 

borok, Bio felvágottak, Bio sajtok. Saját Bio termékeik a teljesség igénye nélkül: Bio Karcagi 

búzadara/finomliszt/teljeskiőrlésű lisztek, Bio Rackajuh hús.  

Biogazdasága, az Üllőparti Ökotanya törekszik a változatosságra, hiszen hetvennégyféle 

növény van a repertoárjukban. Ezek egyike a kerekszemű fehér köles, mert ezt szeretik a 

külföldiek, főleg a német és a svájci vevők. A termés 95 százalékát ugyanis exportálják, mivel 

hazánkban kevesen fogyasztják, főleg a reformkonyha hívei szeretik beilleszteni étrendjükbe.  

 

 Karcagi Ízőrzők Klubja 

Igyekszik népszerűsíteni a kölest a lakosság körében. Különböző finom étkeket 

készítenek, mint például a kölesmálé. 2011-ben az év tortája a kecskeméti barackkal 

ízesített kölestorta lett.  
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  Helyi zöldség- és gyümölcs piac 

Összességében elmondhatjuk, hogy van igény a helyi és bio gazdálkodás terményeire, de 

ez Magyarországon, főleg a biogazdálkodás még gyerekcipőben jár. Sokan inkább megveszik 

az olcsóbb, tartósítószerrel kezelt külföldi, egészségtelen zöldséget, gyümölcsöt, mint a friss, 

finomabb, egészségesebb hazait.  

Az elmúlt pár évben nagy népszerűségnek örvendenek országszerte a termelői piacok, 

ennek hatására is 2013. június 7-én, pénteken 14 órakor a Nagykun Látogatóközpont udvarán 

(Karcag, Táncsics krt.46.) megnyitotta kapuit a Nagykun Termelői Piac. Nyitva tartása: 

minden páratlan hét péntek 14-18 óra között. Egységes stand áll rendelkezésükre az 

árusoknak, helypénz nincs.  Kitétel, hogy a termelők, kézművesek, népművészek, kézműves 

élelmiszer előállítók Karcag 40 km-es vonzáskörzetébe tartozzanak.  

A piacot Dobos László polgármester úr nyitotta meg. A rendezvényen iránt nagy volt 

az érdeklődés mind az árusok, mind a vásárlók részéről. Az ide látogatók éhségét 

csillapítandó a Karcagi Birkafőzők Egyesülete birkát főzött, mely azóta is a legtöbb egyes 

piaci napon nagy népszerűségnek örvend a Karcagi-Nagykun Ízőrzők Egyesületének házias 

süteményeivel (ferdinánd, kölesmálé, vízen kullogó, kölesperec, pogácsa, stb.) egyetemben.  

A piacon folyamatosan jelen vannak a karcagi népművészek és mézeskalács, fazekas, 

csipke, tűzzománc, drótékszer, kunhímzés, nemezelt szappan, gyapjú szőttes termékeikkel 

teszik még színesebbé a piacot. Több fajta kézműves termék is jelen van: üveglencse és 

gyurma-ékszerek, varrott, horgolt ajándékok, hímzés, gobelin, drótékszerek és fa 

ajándéktárgyak, kecsketejes szappan, gyógynövényszappanok, gyógyteák, kézműves ajándék. 

Legtöbben természetesen a kézműves élelmiszeresek: így volt jelen a piacon biohús és 

biopékáru, hidegen sajtolt gyógynövény olajok, házi lekvárok, szörpök, kecskesajt, gomolya, 

tehéntejből készült termékek, termelői méz, termelői gomba, termelői húsáru, paprika, 

paradicsom.  
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Tavaly összesen 9 piacnapot tartott meg a Déryné Kulturális Központ. Ez évben ez a 

harmadik alkalom.  

Konyhakert Program 

A helyi termékek népszerűsítését szolgálja többek között a Konyhakert Program is, 

amely egy karcagi kezdeményezés és ez évre már országos szintre emelkedett. Egyre nagyobb 

figyelmet fordítanak ebben a programban is a gyerekekre és fiatalokra, hogy minél jobban be 

tudják vonni a kezdeményezésbe, hiszen a program egyik fő feladata, célja éppen az, hogy a 

kertművelés kultúráját, a zöldség-, gyümölcstermesztés hagyományát átadják a fiatal 

generációnak. Több óvoda is a gyerekek bevonásával megtermel maguknak egy pár 

konyhakerti növényt az óvoda udvarán. 

Mindezek során - amellett, hogy hagyományőrzés, illetve fontos értékek átadása valósulhat 

meg - a program egészének segítségével egy értékes, a jövőre nézve is tudatos generáció 

felnövekvését segíthetjük elő. 

Miként is lehetne népszerűsíteni a fiatalok körében mindezt? 

Mi, mint a Karcag Városi Diákönkormányzat tagjai sok lehetőséget látunk a helyi 

élelmiszerek és saját készítésű ajándéktárgyak, használati eszközök népszerűsítésére. Mint 

ismeretes a városban több általános iskola és középiskola is van, ezért az ott tanulók körében 

több versenyt is el tudunk képzelni. Egyik ilyen lehetőség az újrahasznosított hulladékokból 

valamiféle művészi alkotást vagy használati tárgyat készíteni, amelyek közül a legjobbakat 

kiállítanánk, sőt alkalomadtán fel is használnánk az elkészült berendezési tárgyakat. Az 

óvodásokat sem szeretnénk figyelmen kívül hagyni, így az ő részvételükre is számítunk egy 

olyan verseny keretein belül, ahol az általuk megtermelt termékekből valamiféle ételt, tartós 

élelmiszert készítenek. Gondolunk itt a különböző ízű gyümölcslekvárokra, a befőttekre, vagy 

akár limonádékra, szörpökre is.  
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Mint fentebb olvasható a városunkban is jól működik a Konyhakert Program, amihez 

már több óvoda is csatlakozott. Ezt szeretnénk a nagyobbak körében is népszerűsíteni, és 

ezáltal az általános iskolák, középiskolák is csatlakoznának ehhez a programhoz, akár külön 

osztály szinten is.  

A lelkes családok és fiatalkorú gyermekeik is versenybe szállhatnak más-más 

családokkal, ha be tudják bizonyítani, hogy az ő családjuk a legkörnyezettudatosabb. Ezt egy 

rövid kis videóval, vagy akár fotóesszével is szemléltethetik. 

Maradjunk a filmeknél. A mai fiatalok már kevésbé szeretnek olvasni, a videók, 

kisfilmek hamarabb lekötik a figyelmüket, főleg ha az nem monoton, nem túl hosszú, mégis 

üzenetet hordoz. Egy-egy felnőtt segítségével filmkészítésre is van lehetőség a 

környezettudatosságról. Mi miért is fontos, mit jelent a helyi termelés, miben más a 

biotermesztés, mi a szelektív hulladékgyűjtés és miért fontos az?! Ilyen és ehhez hasonló 

témákról készült rövid, pár perces kis filmek is a népszerűsítést szolgálják. Ugyanakkor 

fontos, hogy a fiatalok testközelben is találkozzanak helyi termelőkkel, akiktől szabadon 

kérdezhetnek egy kötetlen beszélgetés keretein belül. Hisz nincs is hitelesebb forrás, mint 

maga a termelő és az ő saját portékája, amit egy-egy ilyen kötetlen tanórán mindenki meg is 

kóstolhat.  

Mire is mennénk a remek ötleteinkkel, ha arról nem számolna be a sajtó?! A Karcagi 

Hírmondóban is felhívnánk a lakosság figyelmét a környezettudatosságra, és természetesen a 

városban zajló népszerűsítési törekvésekre. 

Közvélemény-kutatás 

Összesen 28 emberrel (általános és középiskolás diák) töltettünk ki egy kérdőívet azzal 

kapcsolatban, hogy ők mennyire figyelnek oda arra, hogy helyi termék kerüljön az asztalukra. 

A 7 kérdésből álló közvélemény-kutatás arányai a következőképpen alakultak: 

ő 
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A megkérdezettek közül 18 személy 

azt válaszolta, hogy naponta. 9 fő 

hetente, illetve 1 fő havonta megy el 

a családjával vásárolni. A diagramm 

tökéletesen szemlélteti, hogy az 

emberek nagy része inkább napi 

rendszerességgel vásárol be családja 

társaságában. 

 

  

 

A közvélemény-kutatás során összesen 

24 ember végez a családja társaságában 

kerti munkát – zöldség, – és 

gyümölcstermesztés vagy komposztálás 

– és 4-en azt válaszolták, hogy nem 

folyik semmiféle kerti munka. Így arra 

következtethetünk, hogy többen inkább a 

biogazdálkodást részesítik előnyben. 

 

 

Szerencsére, elég sokan felelték 

azt, hogy már hallottak a termelő 

piacról. Viszont kérdés az, hogy a 

Milyen gyakran jár a család bevásárolni? 

naponta

hetente

havonta

A családban folyik kerti munka? 

igen

nem

Hallottál már a helyi termelői piacról? 

igen

nem
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válaszadók közül (25 fő), akik igennel válaszoltak hányan jártak a piacon? Csupán hárman 

nem hallottak még sosem erről a helyről. 

 

 

Ezen kívül három kérdésnél egyeztek meg a válaszok arányai: 

 Fontos a családnak, hogy hol vásárol be? 

18 személy azt válaszolta, hogy számára igen fontos, hogy honnan szerzi be az élelmiszereket 

és 10-en adták azt a választ, hogy nekik nem annyira dominál semmit se az, hogy hol 

vásárolnak be. Tehát ebből arra következtethetünk, hogy a legtöbb ember számára fontos, 

hogy hol szerzi be azokat a termékeket, amelyekből később ételt készíthet magának, illetve az 

egész családnak. 

 

 Hova jár a család bevásárolni? 

Itt négy válaszlehetőség volt: szupermarket, hipermarket, piac és kisebb boltok. Sajnálatos 

módon többen választják inkább a szupermarket-hipermarket kínálatait (18 ember), mint a 

piacét-kisebb boltét (10 ember). Úgy választják ezeket az üzletláncokat, hogy nem is tudják, 

honnan szerzik be a termékeiket, azok miből készülnek, mivel permetezik a zöldséget, illetve 

a gyümölcsöt és mióta állnak azok a polcokon. 

 

 Amikor vásárolsz valamilyen terméket, megnézed, hogy honnan származik? 

Normál esetben ennek az értéknek közel 100%-osnak kellene lennie, de megdöbbenve 

tapasztaltuk, hogy csupán 18 ember kíváncsi arra, hogy az általa megvásárolt termék honnan 

származik és emellett 10 személyt nem érdekli, hogy milyen árut tesz bele a kosarába.  
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 Fontos a családnak, hogy helyi termékeket vásároljon? 

Ismételten döbbenetes számarányokat kaptunk, ugyanis többen (15-en) adták azt a választ, 

hogy számukra nem domináns a vásárlásuk során a helyi termék. Ezzel szemben csak 13 

személynek fontos, hogy helyi termelők által forgalmazott árucikkek kerüljenek a kosarukba. 

Ez a kérdőív hasznos volt számunkra, hiszen szembesülhettünk azzal, hogy az itt élő fiatalok 

mennyire foglalkoznak a helyi értékek őrzésével, illetve ápolásával. Bár a kutatásunk nem 

reprezentatív, illetve a kérdőívet sem nagy számban töltettük ki, mégis érdekesnek találtuk és 

egy kicsit betekintést nyerhettünk Karcag diákjainak vásárlási és fogyasztási szokásaiba. 
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