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Fancsali Ernő, a kolozsvári gazdabolt létrehozója   ▴  F O T Ó K :  M A K K A Y  J Ó Z S E F

Ahol a zöldségnek zöldségíze van
Vásárokat és gazdaboltot hozott tető alá
• Havi rendszeresség-
gel több száz vásárló 
keresi fel a Bejön a 
vidék elnevezésű me-
zőgazdasági vásárt Ko-
lozsvár belvárosában. 
A 2016-ban született 
kezdeményezés idén 
gazdabolttal egészült 
ki, de a főszervező Fan-
csali Ernő erdélyi háló-
zatban gondolkodik.

MAKKAY JÓZSEF

A Bejön a vidék elnevezésű 
mezőgazdasági és élelmi-
szeripari kézművesvásár 

kolozsvári sikertörténete jól mutatja, 
mekkora az igény a gazdák részé-
ről az értékesítési lehetőségekre. A 
2016-ban indult és két éve havonta 
jelentkező kétnapos, hétvégi vásár 
ötletgazdája, Fancsali Ernő szerint 
minden felmérésük azt mutatta, 
hogy az erdélyi gazdák legnagyobb 
gondja az értékesítés. Az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és 
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
holdudvarába tartozó gazdaegyesü-
letek keretében létrehozott megyei 
gazdalajstromok, illetve a különböző 
mezőgazdasági szaktanfolyamok és 
konferenciák részvevői legnagyobb 
gondként a piacolási lehetőségek 
hiányát említették. A hagyományos 
zöldség- és gyümölcspiacokon ma 
már több a viszonteladó, mint az 
őstermelő, másrészt a nagy bevá-
sárlóközpontok elcsábították a vá-
sárlóközönséget. A bajt tetőzi, hogy 
a gazdáktól felvásárolt termékekért 
a viszonteladók olyan alacsony árat 
kínálnak, ami teljesen ráfi zetésessé 
teszi a gazdálkodást. Ebből az ördö-
gi körből a gazdaszervezetek által 

kitalált új értékesítési lehetőségekkel 
lehet kilépni, és erre jó példa a ko-
lozsvári kezdeményezés.

„Nyilván előttünk is működtek 
ilyen vásárok Erdélyben – elsősorban 
székelyföldi városi önkormányzatok 
szervezésében –, de ezek választéka 
túl széles körhöz szólt, hiszen az élel-
miszerektől a különböző kézműves, 
kisipari termékekig mindent felvonul-
tattak. Mi kimondottan mezőgazda-
sági termékekre szorítkozunk” – ma-
gyarázza a vásáralapítás előzményeit 
Fancsali Ernő, az Aranyosszéki Gaz-
dák Egyesületének ügyvezetője, aki 
a vásárt szervező Bejön a vidék nevű 
kft . vezetője is egyben.

Amikor a kínálat 
és a kereslet találkozik

Két okból is népszerű a kolozsvári 
magyar kézművesvásár: egyrészt 

a Bethlen Gábor Alap által elnyert 
támogatásnak köszönhetően a gaz-
dák részvétele ingyenes, másrészt 
az itt kínált természetes – sok eset-
ben bio minőségű – áru olcsóbb, 
mint ha szakboltokban vásárolná 
meg az érdeklődő. A friss zöldség-
től, gyümölcstől a legkülönfélébb 
szörpökön, gyümölcsízeken, befőt-
teken, savanyúságokon, mézeken 
át a hidegen préselt olajokig, fel-
dolgozott tejtermékekig (sajt, túró) 
és húsáruig igen széles a választék. 
A felhozatal bővülésével arányo-
san évről évre növekszik a piacra 
kilátogató vásárlók száma is. Fan-
csali egyféle fogyasztói trendvál-
tást lát abban, hogy Kolozsváron 
számottevően bővül a nagyüzemi 
élelmiszerek fogyasztása helyett a 
gazdák kínálatát választó vásárló-
közönség. „Tapasztalatom szerint 
egyre többen fordítanak hátat a 
nagyáruházakban megvásárolható 
élelmiszereknek és tudatosan kere-
sik a gazdák termékeit. Mi azért va-
gyunk szerencsés helyzetben, mert 
a kereslet és a kínálat találkozik, 
így mindkét fél elégedett” – fogal-
maz a kolozsvári vásárok főszerve-
zője.

A trend ugyanakkor jótékony 
hatással van a gazdák mentalitás-
váltására is. Egyre többen látják be, 
hogy a piacra történő bekerüléshez 
és az ott maradáshoz nagy előnyt 
jelent a terményfeldolgozás. Fan-
csali szerint az utóbbi három-négy 
évben jelentősen bővült azoknak a 
gazdáknak a köre, akik portájukon 
kis feldolgozó egységet hoztak létre 
– elsősorban lekvár-, szörp-, befőtt- 

és savanyúságkészítő konyhákat –, 
amelyekhez a szükséges hatósági 
engedélyeket is megszerezték. Más-
részt hosszú azok sora is, akik már 
elkezdték a terményfeldolgozást, 
de tevékenységüket még nem hiva-
talosították. Ők a viszonylag nagy, 
20–30 ezer eurós befektetéstől tar-
tanak. Ha meg is lenne rá a pénzük, 
illetve adott a lehetőség banki vagy 
egyéb hitel formájában fedezni a 
kiadásokat, attól tartanak, nem si-
kerül kigazdálkodni a beruházott 
összeget és belebuknak az üzletbe.

Tény, hogy a gazdának a ház-
táji élelmiszer-feldolgozást előbb-
utóbb legalizálnia kell, ha azt 
szeretné, hogy megfelelő piaci le-
hetőségei nyíljanak nemcsak vásá-
rokban, hanem boltokban is. Éppen 
az ilyen kézműves termékek iránti 
növekvő kereslet lehet a garancia 
arra, hogy az élelmiszer-feldolgo-

zásba fektetett pénz akár egy-két 
éven belül is megtérül.

Házi élelmiszer-feldolgozás

A vállalkozó szellemű kolozsvári 
gazdaszervezeti vezető továbblé-
pett, amikor rájött, hogy a kister-
melő gazdáknak hosszabb távon 
többre van szükségük a havi egy-
szeri alkalommal megrendezett 
vásárnál. Fél évvel ezelőtt jött létre 
a gazdabolt, ahol elsősorban gaz-
dák által előállított élelmiszeripari 
termékeket lehet vásárolni Kolozs 
megyéből, de a választék bővítése 
céljából a Partium, illetve Erdély 

A gazdabolt egyre több gazdát 
szólít meg a környékről

Vásári forgatag. A Bejön 
a vidékre százak látogatnak el
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