Good food good farming” –
Egészséges étel helyi gazdáktól piaci akciónap
Megemlékezés: „Namény” 600 éve kapta meg a „VÁSÁRJOGOT”
2018. november 10. 9.00 - 13.00
A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület az októberi akciónap után 2018.november 10.-én
„Helyi termelői piacnapot” szervezett, amelyet összekötöttünk azzal az eseménnyel, hogy városunk –
„Namény” 600 éve kapta meg a „VÁSÁRJOGOT”.
Nagyon készültünk az eseményre, mert nekünk beregieknek oly fontos minden esemény, mely múltunkat
dicsérve sikeressé teheti jelenünket és jövőnket. Többen vitatják, hogy valóban ekkor történtek azok az
események, mely során „Namyn” egykori birtokosai szolgálataikért vásárjogot kaptak. Mi, az Országos
Levéltár Zsigmond-kori archívumára támaszkodva emlékeztünk meg az eseményekről:
„Jún. 18. (in nostra imperiali civitate Argentinensi, sab. a. nat. Iohannis) Zs. Lonya-i Ferenc fiának:
Györgynek a neki és a szentkoronának tett szolgálataiért Bereg megyei Nomeen nevű birtokán úrnapján és
Mihály-napon (szept. 29.) a királyi városokban szokásos módon évi vásár tartását engedélyezi, a
kereskedőknek és vásárosoknak szabad jövést-menést biztosítva. Rendelkezését a megyében ki kell hirdetni
a piacokon.”
„Nov. 8. (Bude, f. III. a. Martini) Zs. a leleszi konventhez. Iktassák be Lonya-i Ferenc fiait: Györgyöt és
Miklóst, László fiait: Jánost és Istvánt, Mihály fiait: Domokost, Ágostont és Miklóst, Gábor fiát: Jakabot,
Péter fiát: Lászlót, Szaniszló fiait: Lászlót és Miklóst és Wythez István fiát: Andrást új adomány címén a
Bereg megyei Lonya, másik Lonya, Haranglab, Bolthragh, Bathyw, Nomyn és a Zemplén megyei Bary
birtokokba, amelyeket már őseik kezükben tartottak, most pedig az övék.”
Végül is mindegy, hogy előtte, vagy utána történtek meg a tényleges események, mert a tény az, hogy
városunk, amely a történelem során a „Bereg Szívévé” vált, ekkor indult fejlődésnek. Itt találkozhattak a
helyi termelők és idegen vásárosok, hogy kínálják portékáikat, hogy eladhassák terményeiket, hogy
gazdagodhassanak, jobban élhessenek.
A mi célunk az volt, hogy erre az eseményre emlékezve, a huszonegyedik században újra felhívjuk a
figyelmet az itt élőkre! Mert a helyben termelt árú egészségesebb és olcsóbb, mint az áruházláncok kevésbé
ismert származási helyű kínálata, mert a mi termékeink nem utaznak akár ezer kilométereket, míg a
fogyasztókig jutnak, mert az itt megtermelt és eladott áruk jövedelme helyben marad, az itt élők
gyarapodását szolgálja!
Elképzelésünket, hogy felkérünk helyi termelőket – a helyi piaci napra, hogy ünnepeljük történelmi múltunk
mérföldkövét, sokan támogatták. Név szerint szeretnénk megköszönni Filep Sándor Polgármester Úrnak,
Dubniczné Dr. Fórizs Erzsébetnek, Heteiné Balázsi Margitnak az Önkormányzat dolgozóinak, akik
segítették szervező munkánkat és Koncz Ágnesnek, aki Beregi Szociális Bolton keresztül mozgósította az
árusokat.
Külön köszönettel tartozunk a Vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanulóinak és a
Természetbarát Diákkör tagjainak, akik az Egyesületünk ifjú aktivistáiként lelkesen vettek részt a
szervezésben, a megvalósításban és a rendezvény tiszteletére színvonalas ünnepi műsort is bemutattak.
Néptánc, ének, szavalat köszöntötte a helyi termelőket és azokat, akik eljöttek az első piaci napra.

A kiállítás, szórólaposztás, kóstoló mellett játékokkal, totóval várták az érdeklődőket. A gyerekek
aszfaltrajzokat készíthettek, és kifestőket színezhettek. A vásár pedig igen sikeres volt. Egy óráig terveztük a
vásárt, de már fél tizenkettőre elkapkodták az árukat. Mint kiderült, nagy igény van ilyen piaci napokra.
Sokan gratuláltak a kezdeményezésért és egyben kérték, szervezzük meg, hogy gyakrabban legyenek ilyen
kitelepülések, ahol olcsón és jót tudnak beszerezni az itt élők, az itt termelőktől. Érdemes tehát egy jó cél
érdekében összefogni, együtt dolgozni, fiatalnak, felnőttnek, termelőknek és vásárlóknak – egyszerűen az itt
élőknek, mert a közös akarat végül mindig sikert hoz. Külön öröm az számunkra, hogy a magyarországi
projektszervezők sok-sok hazai program közül a mienket, a vásárosnaményit ítélték a legjobbnak, a
legtartalmasabbnak.
Toldi Zoltán
elnök
Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
Természetbarát Diákkör
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