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Adj m6g egy es6fyt a helyieknekl
Nemr6giben orczegos nozgalmat inditoftak
a panyolaiak a helyitern6kek n'pszertsitds6re, anely
az6ta tilndtt a telepil'sen, 6s tdbben - kdzuk a kdzeli
BozsAlyb6l is - csatlakoztak hozzejuk. lnnen indu
a ihghebs piac is. Nemregiben t,trehozhk a szatueri 

"J'lr&:qH :i,,J#,Ti lfl:
bek Heza Szocialis SzAvetkezetet a megye eovedilello basz'ot idgv sajrrol a kolel-
kincseine^'ftekesitlsdrc. 

* 
::6: "f"?:iJ#t::3:"3!'"7

A k valamennyire ismeri
A Szabocs-SzaimarBereg
, lmegyei, annak els6sor-
ban a qvrimolcsdk 6s a bel6 ilk
[esznh;kj ekvarok, vagy palrn-
hah iutnak az eszebe. Ezehre a
tem6kekre kdnnyi raszerv,az-
nl egy 6rt6kesit6 hal6zatot, de
sokkal nehezebb dsszeszed-
ni azokal a kistermel6ket, akik
tejleldolgozassal loglalkoz-
nak, pedig be6lrjk is.van sz6p
szammatezen avtoeKen.

B.irkibelephet - _
A szocialis szdvetkezelbe mos-
tanl6l valarnennyien bekap-
csol6dhatnak. Ez mar nem
tery hanem a btha16 vabsag,
ugyanrs a,nagy ny vanossag rs
rneggyozooneleft a szovgfl(e.
zelben ioiyo munkar6l. Oseih
technikajaval, katlarban 6s ijst"
ben, mindenf6le segedanyag
es cukor hozzeadesa ne kiil16-
zik a Lekvan a laluban, melyb6l
mindenki i6l meg6l.

A m6h6szek 6s a tejleldol
goz6k ls megkdnnyebbLiltek,
amikor hire ment a kdrny6ken,
hogy megnyilik az izek heza,
ugyanis eddig a szi litesi kdl-
s6gek 6s a nagy levolsag mi-
att neh6zkes volt a2 6rl6k-"si-
1ds. A bollban szep szdmmal
rnegfordu nah levoko jotl luris-
tek, akik a szilvalekver irant 6r
dekl6dnek elsdsorban, de n6p-
szerii a somlekvar is. Afaluban
egydbf,ent nem nagyon lalalha-
10 som, sol ritkasdgnal szemit,
mert az egyik legiassabban ter
m6fe iordul6 fa, tem6senek
pedig id6lgenyes a 1e dolgoze"
sa, ezert kereskedelmi iorqa.
lomban szinte csak az orszaq-
nak ebben a r6sz6ben fedet-
het6 iel. A szabolcsiak somlek-
verjAban nincs semmif6e tart6-

silo:zer, C-vitam ntarta ma pe-

Saojka Zalten @zselyi 6s
Muhari Zo\en paryolai po-
qafinester kozosen szervez-
le rneg a szocielis szdvetke-
zetet. A kezdetekr6l Rozsaly
els6 embere azt mondta, hoqy
a helyiek dsszelog6sa n6lkil
ez a munka nem leti volna si
keres. Az alka mazollak ko-
moly kereskedelmi k6pz6sen
estek 6t, 6s csak ezuten vehet-
tek rdszt az 6rl6kesil6sben 6s
a szervezesben. A lamogatas-
b6l sikerdl Panyolen egy kis
paraszthAzat lelrljitani, in lalal
hai6 az roda 6s a bemuial6-
terem, ame ynek Jorlos, letve-
nyos resze az aszalokemence,
ugyanis a 16rs6gben a lekvarok
6s a palinkak melleit hagyo'
manya van az aszatasnak E.
A szdvetkezet szinl6n 6moqa-
tesb6l pelyezik ristdkre az6rt,
hogy munkal kapjon az ls, aki
nek csak gyijm6lcsf4a van, de
nincs meo hozza a feldolooze-
s lehel666ge. A gazdek' mer
ulabb dtletekkel bombezz6k a
szdvetkezetet, ugyanis a nya
szezonban a t!ristAknak lehel-
ne kineln p6ldeul szdrpdkel,
meggylik6d vagy szilvabort.

J0v6re mir dnfenntart6k
lesznek
A szocialis szdvelkezel 33 mil-
li6 lor ntot nyert, melybdl nyoc
embernek tud munkAt adni, s
emellett m6g herom beruhe-
zest iranyit6 b6f6re is sikefljlt
tamogalast szerezni. Decem-
ber v6g6ig az 6llam finanszi
rozza a munkavelabkal, de
Sziolka Zollan szerinl addigra
sikerril a rendszerl dnmLikdd6-
ve tenni, mert a felt6teleknek

megfelel6dn a kdvetkez6 6\,161
a szdvetkezetnek kell kiqazdef
kodnia a dolqoz6k lizet6;6t.

ked bvamatosan zai|rk, ezzel
kiildn is foglalkoznak szakem-
berek. s a vedjegy rndge ez-
Lrlan sorakoznak fel a min6se-
g szatm6 ierm6kek. Az dtlet.
talr ezzel nem zaruft be, ugyan-
is l\,4uhari Zolten polqarmesler
Bdsszelben kapotl-lehet6s6-
get a panyolai palinka n6psze-
disit6s6re, Sztojka Zolten pe-
dig egy lt4oszkvab6l 6rkezd krif
ddllseget fog rdvidesen v6gig-
kis6rni a k6t ialuban. [,4indket-
ten sokal varnak e k6l talelko-
z6t6l, de el6bb a hazai piaco-
kon szereln6nek j6l vizsgezni.
Kerd6sijnkre, hogy mi[en iel-
mekmintakal visznek a hazai
kutakra, Rozsaly pobermes-
tere kiemelte a szllvalekvert,
a gyomb6res almalekvarl 6s a
m6zes di6t. N4ost m6g minden-
ki otthon dolgozza fgl a tem6-
keit, de a Szalmi4 lzek Heze-
ban rdvidesen ere is lehet6-
s6g lesz. Egy kit6tel van, ami
k6nnyen teliesithet6: a hagyo-
manyra l6rekedni f.ell. A terme-
kek egy r-asz6nek az alapanya-
ga az a nemludom szilva, rne-

Egysegesjeldles lesz

a legnagyobb, e\tizedek 6ta
megoldasra var6 prob 6ma az,
hogy hiaba j6k a rnaqyar 6el
miszerek. ha a csomagoldsuk
nem rnegfelelo. Ezen szerel-
nenk ajol beazonosilhat6 emb-
l6mankkal veltoztalni - mondia
a polg6rmester, aki a Szalme-
ri lzek Hezat egy olyan csaloF
nahoz hasonlilotta, melyen ke-
resztiil a nagyvileg s megrs-
mern6 ezekel a tem6kekel
Ennek a jeent6s6g6t mer 6r
zik a szalmari emberek, csak
eddig hianyzofl egy olyan dsz"
szek{it6 er6, amey lelkarolta a
sok kis, dnall6 gazdalkod6t. J6
p6lda elle a lafkaslakai 526-
kely Gydmdlcs V6djegy, mey

kival6an mrikddik, s ezt a m6d-
szerl igyehezneh elsalatitani
Panyolan es kdrnyehen. Nem-
r6giben valamennyi term6kb6
mintallultailak ela lt'lol'hoz, s
ha a fogadlalas kedvez{i, akkor
a benzinkutaknal lankol6k is 6r-
tesijlnek arrol, hogy rni minden
tortdnik Eszak-[,laqyarorszd-
gon. Az arculattervez6s egy6b-

lyet sokan megismertek mar, s
amib6l a legjobb lekver k6szill.
Az el6g mosloha kdrrjlm6nyek
k62dil tarlott szilvafajta rene-
szanszet €li, 6s olyan, minl a
szatmari ember: akkor is meq-
marad, ha eltapossak 6s min-
den kdrrj manyek kdzdtt rneq6l.

Juhasz Zsolt
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