
Mozgó húsbolt a falvakban 

Csongrád - Egy külföldi utazás alkalmával pattant ki az ötlet a csongrádi Káré 
István fejébıl, hogy mozgó húsbolttal járja a Csongrád és Szentes környéki 
településeket. 

– Ausztriában láttam, hogy halat, húst és tejterméket 
árusító autók járják a vidéket, a legapróbb falvakba 
is eljutnak. Gondoltam, ezt én is megpróbálom. Az 
interneten keresgélni kezdtem, hol tudnék a 
céljaimnak megfelelı kocsit venni. Nem volt egyszerő 
feladat, mert az olcsóbb, lestrapálttól a luxus 
kategóriáig mindenféle kapható. Igyekeztem 
megtalálni az arany középutat – mesélte a 39 éves 
Káré István. A megfelelıre Németországban akadt rá, 
tavaly nyár végén hozta haza a szerzeményt. A 
szakhatóságok és az önkormányzatok engedélyeinek 
beszerzése fél évet vett igénybe. 
 
– Szentesen van egy húsüzletem, és úgy gondoltam, bıvíteni kellene a vállalkozást. 
Tudomásom szerint a környéken nincs az enyémhez hasonló mozgó húsbolt, de a 
Dunántúlon akad. A diákéveimet is beleszámítva 25 éve vagyok a szakmában. Az a 
legfontosabb, hogy friss, jó minıségő, hazai termékeket kínáljak a vevıimnek, amit a 
környékbeli vágóhidakról és húsüzemekbıl szerzek be. Úgy vettem észre, nem mindig 
az ár számít. A rossz tapasztalatok megtanítják a vásárlóknak, hogy ne dıljenek be 
pusztán az olcsóságnak. 
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Hétfıtıl szombatig naponta 2–3 falut jár be az autó. Szegváron korán reggel 
találkoztunk velük, hosszú sor várakozott a jármő elıtt. – Most vannak itt negyedszer, 
már vártuk ıket – jelentette ki egy idısebb hölgy. Mint faluhelyen szinte mindenki, ı 
is tart jószágot, de kiürült a fagyasztóláda, ezért nagyon örül a lehetıségnek. Sietett, 
nehogy lekésse a „járatot". 
 
– Körülbelül 50 vásárlónk van egy-egy faluban, eddig csak pozitív visszajelzéseket 
kaptunk tılük. Tudtam, hogy a falvakban tartanak az emberek állatokat, de úgy 
gondoltam, megpróbálom, hátha bejön. A sikeren felbuzdulva azt hiszem, egy új 
mozgó boltot is veszek – tette hozzá Káré István. 9 órakor lehajtották a jármő 
oldalfalát, indulni kellett a következı állomásra, de az utolsó pillanatban érkezı néni 
még megkapta az áhított birkahúst.  

50 vevıt is kiszolgál a mozgó húsbolt egy-egy faluban.  
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