Őriszentpéter, sportpálya mellett
next to the sports field | neben dem Sportplatz

Nyitvatartás:
Opening hours | Öffnungszeiten

Szerda

| Mi | Wed
07. 01. – 08. 31.

16.00–19.00

Szombat

| Sa | Sat 7.00–12.00
egész évben | the whole year round | ganzjährig

A kiadványban szereplő képek:
www.oriszentpeter.hu, Kemencei Ilona

A projekt az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Program keretében,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

Válaszd
a helyit!

Őrségi Termelői Piac
Egy helyi termelői piac létesítésének szándéka már régen megfogalmazódott Őriszentpéteren a helyi adottságokra, a lakossági
igényekre és a fő fejlesztéspolitikai irányokra alapozva. 2012.
július 7-én régi álom vált valóra: Helyi Termelői Piac nyílt Őriszentpéteren a sportpálya melletti parkos területen. A piac működése
a kezdetektől fogva sikertörténetnek számít. Termelői oldalról
átlagosan 10-12 állandó résztvevővel és mindig egy-két újabb
termelővel üzemel egyre nagyobb látogatottság mellett. Nyaranta
az árusítók létszáma már meghaladja a húszat, nagyrendezvényeinken, az Őrségi Vásáron és az Őrségi Tökfesztiválon
pedig elkerüli a harmincat is. A vásárlók között elég sok a turista.
A termékeket pillanatok alatt elkapkodják, így 10-11 óra után
az árusítók némelyike már el is kezd elégedetten összepakolni.
Az árukínálat bőséges és rendkívül széleskörű. Kaphatók kiskerti zöldségfélék, házi készítésű szörpök, ivólevek, sajtok, méz, tökmagolaj és egyéb növényi olajok (mák, dió, mogyoró), húsok, lekvárok, befőttek és egyéb biotermékek. A piac minden szombaton
7.00 – 12.00-ig tart nyitva, amely a nyári hónapokban, júniustól
szeptemberig kiegészül egy szerdai nappal is a turizmus generálta keresletnövekedés és a szezonális árubőség miatt.
A helyiek és a turisták által egyaránt előszeretettel látogatott
helyszínen egyre több helyi termelő jelent meg árusítóként
tovább és tovább gerjesztve a fellépő keresletet. A hivatalos
átadásra 2012. 09. 29-én, a IX. Őrségi Nemzetközi Tökfesztivál
alkalmából került sor. A létszám növekedésével fontossá vált,
hogy az infrastruktúra is fejlődjön. A kezdeti sörasztalos megoldás helyett ma már 20 nyári és 8 téliesített pavilon teszi
kényelmesebbé a kiszolgálást és a vásárlást tökéletesítve a
helyszín látványát és tájba illeszkedését.
A piac létesítésével nem csak a helyi gazdaság kaphatott egy lökést,
egy többlet motivációt, hanem egy új turisztikai termék is megjelent
az Őrség palettáján. Ez ráadásul nem is igényelt komolyabb befektetést, csak határozott szándékot és erős összefogást, amelyet
egészen a kezdetektől nagyon komoly lelkesedés fűtött. Ez a csapásirány azoknak a mezőgazdasági és turisztikai adottságoknak a
hatékony kiaknázását jelenti, amely stratégiai célként a helyi gazdaság erősítését, a térség népesség megtartó erejének a fokozását
és a helyi életminőség javítását egyszerre szolgálja.

Őrségi Tökfesztivál

Válaszd a helyit!
The intention to establish a local producer market has long been
formulated in Őriszentpéter, taking into account local conditions,
the needs of the population and the main directions of development policy. On 7 July 2012, an old dream came true: in Őriszentpéter on the park area next to the sports field, the local farmers’
market was opened. The market was a success story from the
beginning. On the production side, it works with an average of
10 to 12 permanent participants and now and then one or two
occasional sellers and an increasing number of visitors. In the
summer, the number of suppliers is already over 20, and during
our major events, the Őrség Fair and the Őrség Pumpkin Festival,
it is over 30. There are numerous tourists among the customers.
The products are sold out within a very short time, so that some
suppliers start packing after only 10 or 11 o’clock. The product
range is plentiful and extremely wide. Vegetables from the allotment, homemade syrups, juices, cheese, honey, pumpkin seed oil
and other vegetable oils (poppy, walnut, hazelnut), meats, jams,
preserves and other organic products. The market is open every
Saturday from 7.00 to 12.00. In the summer months from June
to September, it is supplemented by a Wednesday, as demand is
increasing due to tourism and the abundance of seasonal goods.
More and more local producers have established themselves as
sellers, popular with locals and tourists alike, boosting demand.
The official handover took place on 29.09.2012 on the occasion of
the IX. International Őrség Pumpkin Festival. As the number of suppliers grew, it became important for the infrastructure to evolve as
well. Instead of the initial set up with beer tables, there are now 20
summer and 8 winter pavilions to make service and shopping more
comfortable and enhance the appearance of the place.
With the establishment of the market, not only the local economy was boosted, but also a new tourism product was added
to the Őrség range. Furthermore, it did not require serious investment, just determination and strong commitment, which
was supported by a great deal of enthusiasm right from the
start. This direction implies the effective use of agricultural
and tourism potential, which serves the strategic objective of
strengthening the local economy, increasing its population and
improving the quality of life in the region.

Őrségi Vásár

Die Absicht, einen lokalen Erzeugermarkt zu errichten, wurde in Őriszentpéter seit langem unter Berücksichtigung der
örtlichen Gegebenheiten, der Bedürfnisse der Bevölkerung
und der wichtigsten entwicklungspolitischen Richtungen
formuliert. Am 7. Juli 2012 ist ein alter Traum in Erfüllung
gegangen: In Őriszentpéter auf dem Parkgelände neben dem
Sportplatz wurde der örtliche Bauernmarkt eröffnet. Der
Markt war von Anfang an eine Erfolgsgeschichte.
Auf der Produktionsseite arbeitet es mit durchschnittlich 10 bis
12 ständigen Teilnehmern und immer wieder einem oder zwei
weiteren Produzenten mit zunehmender Besucherzahl. Bis zum
Sommer ist die Anzahl der Anbieter bereits über 20, und bei
unseren Großveranstaltungen auf der Őrség-Messe und beim
Őrség-Kürbisfestival sind es 30. Es gibt zahlreiche Touristen unter den Kunden. Die Produkte sind in kürzester Zeit ausverkauft,
so dass einige Anbieter schon nach 10 oder 11 Uhr mit Zufriedenheit zu packen anfangen. Das Warenangebot ist reichlich
und äußerst breit. Erhältlich sind Gemüse aus dem Schrebergarten, hausgemachte Sirupe, Säfte, Käse, Honig, Kürbiskernöl
und andere pflanzliche Öle (Mohn, Walnuss, Haselnuss), Fleisch,
Marmelade, Konserven und andere Bio-Produkte. Der Markt ist
jeden Samstag von 7.00 bis 12.00 Uhr geöffnet. In den Sommermonaten von Juni bis September wird er durch einen Mittwoch
ergänzt, da die Nachfrage durch den Tourismus und die Fülle an
saisonalen Waren zunimmt.
Immer mehr lokale Produzenten haben sich als Verkäufer am
Ort etabliert, der bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebt ist, was die Nachfrage beflügelt. Die offizielle
Übergabe erfolgte am 29.09.2012 anlässlich des IX. Internationalen Őrség Kürbisfestivals. Mit zunehmender Mitarbeiterzahl
wurde es wichtig, dass sich auch die Infrastruktur weiterentwickelt. Anstelle der anfänglichen Einrichtung mit Biertischen
gibt es jetzt 20 Sommer- und 8 Winterpavillons, um den Service
und das Einkaufen komfortabler zu gestalten und das Erscheinungsbild des Veranstaltungsorts zu verbessern.
Mit der Etablierung des Marktes erhielt nicht nur die lokale
Wirtschaft einen Schub, sondern es wurde auch ein neues Tourismusprodukt in die Őrség-Palette aufgenommen. Darüber hinaus waren keine ernsthaften Investitionen, nur Entschlossenheit und ein starkes Engagement erforderlich, das von Anfang
an von sehr viel Enthusiasmus unterstützt war. Diese Richtung
bedeutet die effektive Nutzung des landwirtschaftlichen und
touristischen Potenzials, das dem strategischen Ziel dient, die
lokale Wirtschaft zu stärken, die Bevölkerungsbindungskraft
zu erhöhen und die Lebensqualität in der Region zu verbessern.

