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Helyi termelők termékeinek népszerűsítésének 

cselekvési terve: 

 

Bevezetés: 
Piacok története 

 
A piac és a vásár között a magyar szóhasználat különbséget tesz, mert a kettő más-más 

fogalmat takar. A piac az olasz piazza, „tér” átvétele, és eredeti jelentése is azt mutatja, hogy 

a város főterén viszonylag gyakran, esetleg hetenként tartott kisebb árusításról van szó. A 

vásár honfoglalás előtti iráni jövevényszó és ebből származik 

 

A magyar vasárnap, mely lényegében a vásár napját jelöli. A piac és a vásár a mai napig 

kimutatható azoknak a településeknek a formáján, ahol az nagy szerepet játszott. Eredetileg a 

piactér a város középpontjában, rendszerint a templom körül helyezkedett el. Ennek 

megfelelően kisebb-nagyobb tér alakult ki. 

 

A piac és a vásár között a magyar szóhasználat különbséget tesz, mert a kettő más-más 

fogalmat takar. A piac az olasz piazza, „tér” átvétele, és eredeti jelentése is azt mutatja, hogy 

a város főterén viszonylag gyakran, esetleg hetenként tartott kisebb árusításról van szó.  

Ilyenek már a középkorban is lehettek, és erre utalnak azok a város- és falunevek, melyek a 

hét valamelyik hétköznapjából származnak: Tardoskedd, Csíkszereda, Csütörtökhely, 

Péntekfalu, Szombathely stb. A vásár honfoglalás előtti iráni jövevényszó, mely ugyancsak 

gyakran előfordul a magyar helységnevekben: Kézdivásárhely, Marosvásárhely, 

Hódmezővásárhely, Asszonyvására, Martonvásár stb. 

 

 A vásár szóból származik a magyar vasárnap, mely lényegében a vásár napját jelöli. Az 

egyház az egész középkoron keresztül, de későbben is küzdött a vasár- és ünnepnapokon 

tartott vásárok ellen. Sok helyen megelégedtek azzal, hogy csak az istentisztelet előtt nem volt 

szabad árusítani, Erdély egyes részein egészen a legutóbbi időkig tartottak vásárokat vasárnap 

is.  

 

Az országos vásárok másik két elnevezése annak két jellegzetességét emeli ki: a sokadalom 

azt bizonyítja, hogy ezeken nagy területről nagyon sok ember gyűlt össze; a szabadság arra 

utal, hogy itt az árusítás, vétel a mindennapi árusításnál kötetlenebb formában történhetett. A 

piac és a vásár a mai napig kimutatható azoknak a településeknek a formáján, ahol az nagy 

szerepet játszott. Eredetileg a piactér a város középpontjában, rendszerint a templom körül 

helyezkedett el. 

 

 Ennek megfelelően kisebb-nagyobb tér alakult ki. A sok példa közül elég csak néhányat 

említeni. Kézdivásárhely, Kolozsvár, Hódmezővásárhely, Kecskemét, de még Budapesten az 

egykori szénapiacok helyén Pesten és Budán egyaránt teret találunk (Széna tér, a mai Kálvin 

tér). Máshol a piac nem téren, hanem egy központi széles utcán talált helyet, ahol annak két 

oldalát foglalták el az árusok, hogy középen szabadon lehessen közlekedni.  



   

      

 

Piacot mezővárosokban a hét csaknem minden munkanapján tartottak, nagyobb helyeken akár 

a város különböző pontjain egyszerre többet is. Itt is, éppen úgy, mint a piactartási joggal 

rendelkező falvakban, egy meghatározott napon tartják a fő piacot, mégpedig a legtöbb helyen 

egészen a legutóbbi időkig a település valami központi helyén. Kitelepítésük csak az utóbbi 

évtizedekben indult meg. Az ilyen hetipiacokra a településről vagy a közvetlen környékről 

aprójószágot, zöldséget, gyümölcsöt, kisebb mennyiségben gabonát, lisztet, szalonnát és más 

élelmiszereket hoztak fel. Ezeket az állandó árusok, a kofák kecskelábú asztalokon árulták, 

míg az alkalmi árusok csak a földről kínálták portékájukat. A helyi fazekas, bognár és más 

kézműves is kipakolt ilyenkor.  

A piacok egyben a szabad munkaerő eladásának is lehetőséget szolgáltattak. Egy-egy kisebb 

részen ácsorogtak a munkát vállaló napszámosok, ezt nevezték, emberpiacnak” vagy 

.,köpködőnek”. A gazdák itt fogadták fel egy vagy több napra a napszámosokat. Ha már 7–8 

óráig nem akadt helyük, akkor a munkát keresők eloszlottak, hiszen akkor aznap nem 

állhatták volna munkába.  

 

A piacok rendjére a piacbíró vigyázott, aki a korábbi századokban a helységtől bérelte a 

helypénzbeszedés jogát. Az utóbbi évtizedekben ezt a hivatalos helypénzbeszedő végzi.  

A legjelesebb, legnagyobb vásárok, országos vásárok rendszerint olyan területeken alakultak 

ki, ahol különböző jellegű nagytájak, vidékek találkoztak, így a középkorra visszanyúló 

vásárokat találunk az Alföld és a hegyvidék érintkezésénél.  

 

 

Cselekvési terv: 
 

1. Kisiskolásoknak  ( általános iskola 1. -6. osztályosai)  kirándulás 

szervezése különböző termőföldekre, gazdálkodásokba, ahol 

megismerhetnék a mezőgazdasági termékek előállításának 

munkafolyamatait .  

 

Az oktatási intézményekkel, helyi önkormányzattal, civil szervezetekkel 

együttműködő bemutató öko-gazdaság fő célkitűzése az örökségvédelem, a tanyai 

életformát megőrizendő, a vidéki látkép megmaradása.  

A természet és az ember kapcsolatának megtapasztalása mellett a látogatók gazdag 

élményanyagban részesülnek a tájra jellemző vízművelő gazdálkodási módról, a rideg 

legeltető és ártéri gazdálkodásról. Az öko gazdaság hagyományőrző módszerekkel 

megtermelt javak felhasználásával, feldolgozásával a vidékre jellemző gasztro-

kulturális értékek megőrzésére törekszik.  

A gazdaság kidolgozott oktatási programjaival, rendezvényeivel népszerűsíteni 

kívánja a természetközeli életformát, a különböző korcsoportú látogatók körében. 

  

 Mint oázis a sivatagban, úgy tűnik elő a puszta közepén a Rendek tanya, amely 

Kecskeméttől 20 km-re található Magyarország szívében.  

A Kiskunsági Nemzeti Park részét képező szikes puszta, a csodálatos környezet 

megnyugvást nyújt az idelátogató vendégeknek. 



   

      

 A gazdaság 17 éve jött létre az ősi birtok újraélesztéséből, azóta őshonos és alternatív 

növények termesztésével, őshonos állatok tartásával foglalkozik. A birtok közepén 

található meg a tanyai épületegyüttes, melyben a lakóház, a gazdasági épületek mellett 

Tanyamúzeum is áll. A gazdaság feladatának tűzte ki a paraszti kultúra ápolását, 

tovább adását.  

Itt a vendégek megismerhetik az ősi munkaeszközöket, a hagyományos étkezési 

eljárásokat. Egyedi, helyben készített termékek vásárlására is lehetőség nyílik. 

Bemutató gazdaság növényei, zöldséges kertje vonzó az itt megforduló látogatóknak. 

A tanya népi kultúráért tette fáradozásait több hazai és nemzetközi díjjal is elismerték. 

 

 

2. Általános  iskola 7.-8. osztályosainak ill .  a középiskolák összes 

osztályának piaclátogatás szervezése, melynek keretén belül 

megnézhetik a piac működését, ill .  lehetőségük van megismerni a 

helyi termelőket,  kérdéseiket is feltehetik nekik.  

Esztétikus és praktikus lett a szolnoki piaccsarnok Ady Endre út és Boldog Sándor 

István körút felőli, eddig fedetlen része. Az új tetőzet nem csak védelmet nyújt az 

időjárás ellen, de az alapterület is bővült, így további asztalok kaptak helyet az 

eddigiek mellett. A beruházást részben pályázati pénz tette lehetővé, az ünnepélyes 

átadást ma tartották. 

 

A Szollak Vagyonkezelő Kft., az Ady Endre úti vásárcsarnok vagyonkezelője a 

„Tanyaprogram keretében a Szolnoki vásárcsarnok fejlesztése” című pályázaton nyert 

59 millió forintot, melyet nyolcvanmillióra kiegészítve kezdhették meg a látványos 

beruházást. 

A pályázat segítségével a déli, Ady Endre úti oldal szabadtéri árusító helyeit lefedték, 

illetve a városközpont felőli sarok hangsúlyos kapu motívumot kapott. A korábbi 

fedett terület 451 m2-rel bővült, ide az eddiginél huszonnéggyel több asztal került. Az 

újonnan lefedett helyen elsősorban a város környéki tanyasi árusítók kapnak helyet. A 

kivitelezési munkákat közbeszerzési eljárás keretében egy szolnoki cég, a Szoltisz Kft. 

nyerte el. 

Szalay Ferenc polgármester és dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselők az átadó 

ünnepségen méltatták a beruházás fontosságát, kiemelve, hogy a tanyasi árusítók 

számának növelésével még több család megélhetése válik biztosabbá. 

 

 

3. Nyári táborozási lehetőséget nyújtani szintén iskolásoknak, bármilyen 

korosztályból. Ez 3 napos program lenne, a hol a fiatalok olyan 

tanyákra látogatnának el,  ahol eladásra is termelnek.  Ott  részt  

vennének az éppen aktuális feladatokban: pl. növénygondozás, 



   

      

állatgondozás; sajt,  túró, tejföl készítés ; vajköpülés; és mindeközben a 

friss levegőn játékos programokban vesznek részt;  lovagolnak, ha van 

a közelben  természetes víz,  oda is ellátogatnak fürdeni, vízi  játékokat 

játszani, és mindeközben megismer ik az igazi falusi életet,  és 

láthatják a termékek előállítását is.  Mindez pályázati pénzből 

valósulna meg.  

 

Manapság a fiatalok a számítógépek és az okostelefonok világában élnek, így a régi 

hagyományokat nem tudják megismerni.  

Szókincsük és ismereteik ezáltal szegényesebbek mint a korábbi generációké.  

Az ilyen táborok megszervezése tehát némileg hozzásegítené őket új ismeretek 

szerzéséhez, kommunikációs készségeik fejlesztéséhez valamint a termelési 

folyamatok elsajátításához. A táborban eltöltött pár nap alatt megtapasztalhatnák a 

helyesebb, egészségesebb táplálkozást, melyet talán a későbbiekben is követnének. 

 A tanyákon és farmokon tisztább a levegő mint a szmog által szennyezett városokban, 

valamint a környezet is csendesebb. 

A tábor résztvevői tehát számos új élménnyel gazdagodhatnak a táborok folyamán. 

 

 

4. Iskolai büfésekkel felvenni a kapcsolatot,  a helyi termelők termékei is 

megtalálhatóak legyenek a kínálatban. ( pl. gyümölcsök, zöldségek)  

 

A helyi termelők által termesztett zöldségek és gyümölcsök nem tesznek meg akkora 

utat kamionokon mint az import áruk, így kevesebb vegyszer éri azokat.  

Ezáltal színük élénkebb, ízük pedig zamatosabb. 

A zöldségek és gyümölcsök mellett gyakran fogyasztanak a diákok teát, melybe 

legtöbben mézet kérnek. Szolnok környékén számos termelő állít elő házilag mézet, 

megkeresésükkel tartósítószer mentes bio mézet kaphatnak a diákok.  

Az iskolabüfé és személyzete döntő hatással van a későbbi táplálkozási szokások 

kialakításában, ezért nem mindegy, hogy kik és milyen termékek forgalmazására 

kapnak megbízást az ország tanintézményeiben. 

Ennek tudatában 2008-ban el is indult egy kezdeményezés Óbudán, az Iskolabüfé éve 

program. Az egészséges iskolai táplálkozás eddig nélkülözte az őt megillető figyelmet. 

Ezen kívánt változtatni Óbuda, amikor meghirdette az Iskolabüfé programsorozatot. A 

Bio élelmiszereket és italokat előállító termelők, a kerületi ÁNTSZ és az iskolák 

együttműködésétől a káros tendenciák megszakadását várták. 

Az akció nem előzmények nélkül való, a fővárosi ÁNTSZ már 2006-ban 

kezdeményezte. Erre válaszul hozta létre Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata azt a 

munkacsoportot, melynek munkája eredményeként indulhatott el az egészséges 

táplálkozást elősegítő Iskolabüfé Éve program, melyhez a kerületben tizenkilenc 

iskola csatlakozott. 

 

 

 

5. Követni az Alsó-Berettyó Melléki Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési 

Kft.  egyesület példáját,  mely már létrehozott T úrkevén egy helyi 



   

      

termék boltot,  melyben a saját termékein kívül, a környéken élők 

tudják eladni portékáikat. Ezen a gondolatmeneten elindulva, 

megfontolandó egy webáruház létrehozása is.  Máshol ez is 

megvalósult már, szintén túrkevei termékekkel, a Herman n Ottó 

Természetvédő Kör kezdeményezése nyomán pályázati támogatással. 

Ezeket lehet hirdetni a helyi,  városi médiában, így az átlagemberhez is 

eljuthat a híre.  

 

 

A multinacionális cégek fokozatosan növekvő térhódításával egyre időszerűbbé válik a 

„helyi termék” kifejezés megismertetése az emberekkel. A fogalom új, azonban több 

régi, jól bevált módszer húzódik mögötte. Az idősebb generációnak talán szokatlan ez 

a kifejezés, pedig életük során minden bizonnyal foglalkoztak, főképpen saját 

ellátásukra alapvető élelmiszerek előállításával.  

A fiatalabbak túlnyomó többségét a tapasztalatok szerint nem érdeklik a helyi 

termékek, illetve az ezekhez kapcsolódó tevékenységek, főképpen ezek esetleges 

megtermelése. A szüleiktől, nagyszüleiktől könnyen megtanulható hagyományos 

élelmiszer előállítás fortélyait egyre kevesebben akarják elsajátítani, mert úgy 

gondolják, hogy ezek napjainkban haszontalan dolgok.  

Az alábbiakban egy rövid összefoglalót olvashatnak a helyi termékekről és ezek 

fontosságáról. Helyi termékeknek nevezzük azokat az árucikkeket, amelyek 

előállításuk után nem, kerülnek be a kereskedői láncba, értékesítésük a gyártás helyén, 

közvetlenül a termelőtől vagy az ezen termékek népszerűsítésére, és a termelői 

csoportok összefogására létrehozott helyi piacokon, vagy boltokban történik.  

Az itt megtalálható áruk túlnyomó többsége agrártermék, illetve egyéb kisipari 

termékek, pl. kézműves áruk is megtalálhatók a kínálatban.  

A helyi termékek megvásárlása mellett számos egymással szorosan összefüggő indok 

szól. Főleg az agrártermelésben előállított áruk esetében fontos szempont, hogy a 

kistermelők által termelt élelmiszerek a termesztés módszerénél fogva 

egészségesebbek, tehát kevesebb káros vegyszermaradvány található bennük, illetve 

beltartalmi értékeik is kedvezőbbek, mint a nagyüzemi termesztés során előállítottaké.  

Figyelembe kell vennünk továbbá azt is, hogy a helyi termékek megvásárlásával 

támogatjuk a hazai termelőket, hozzájárulunk ahhoz, hogy a termelés hagyományai 

fennmaradjanak és segítjük a magyar mezőgazdaság újbóli fejlődését.  

A kistermelők és családi gazdálkodók a termelés során anyagi okokból, 

hagyományőrzésből és sok esetben a természetes növényvédelmi és tápanyag 

visszapótlási módszerek hosszútávon is kedvező hatásait figyelembe véve alkalmazzák 

a természetkímélő módszereket, így közvetlenül hozzájárulnak az egészségesebb, 

változatosabb mezőgazdasági környezet fenntartásához. 

 Összességében tehát, a helyi termékek megvásárlásával és elfogyasztásával nemcsak 

saját magunk, hanem környezetünk és ezáltal mások egészségesebb életmódjához is 

hozzájárulunk.  

A jövő év elején az Alsó-Berettyó Melléki Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Kft. 

egy helyi termék bolt megnyitására készül, ahol néhány saját terméke mellett, 

lehetőséget kínál a helyi és Túrkeve környéki családi gazdálkodók és kistermelők 

számára árucikkeik megismertetéséhez és értékesítéséhez.  



   

      

 

 

 

6. A Vidékfejlesztési Minisztérium korábban már indított  kampányt a 

hazai termékek népszerűsítése céljából. Ennek részeként készítettek el 

egy videót, (http ://www.youtube.com/watch?v=zPXqas4Paeo#t=117 ) 

amit azóta több ezren tekintettek meg a legnagyobb videómegosztón ( 

youtube). Ugyanezt a tematikát követve kisebb, helyi körökben is 

szorgalmazni kéne hasonló, a termékeket népszerűsítő videó 

elkészítését,  melyet aztán a  legnagyobb közösségi oldalon ( facebook) 

lehetne terjeszteni, hogy minél több emberhez eljusson.  

 

Iskolákban, helyi közösségekben akár verseny formájában is lehetne szorgalmazni ezt 

a megmozdulást, melynek résztvevői illetve nyertesei között helyi vállalkozók 

termékeit osztanák ki ezzel is népszerűsítve azokat.  

A videó készítése alatt a diákok nem csak ismertetnék de egyben meg is ismernék az 

általuk bemutatott termékeket illetve azok jelentőségét. 

A nyertesek között szétosztott termékek pályázati pénzből kerülnének megvásárlásra. 


