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Lekvdrban
utaznak
megaz emlek€t6lis szabadulni
SZOVETKEZETEKNEK
MiG MASHOL
AZ EGYKORI
akamalqPanyoldnpont a forditot{a trirt€nik Sziivetkezetetalakitottak,
ert€kesithessek.
hogy a falu hagyom6nyostermekeiteredm€nyesebben
jeledeg
gykor k€t dologrdlvolt hires a ninyzat a koordinatora,lehet6s€get negaszalhahak.
A szdvetkezet
ma hatsziziitven lelk€s Pa- n}1ijt a helyiternel6knekaz€rt6kesites- nyolc embemekad nunkat, akik a plijdvedelemmegveF lydzat segits6g€vel
eS/ tijbb h6napos
ryolar az bkreir6ldsa gytimijl- re, azazkiegdszit6
oktatasipmgranlbanvettekrdszt,ahol
Sokanelnekis ezzel.
csijseir6l.A magyarsziirkeitt zesere.
tagiai is va- Sriimdlcsfeldolgoz6
k€lesiidst is szeA szocialsszdvetkezet
sajnosmer a nilt€, a S/iimitlcsdsdk
€lik. MdgKo- lami hasonl6talamak A taj adottse- rezhettek.Azt kitvei6enpedignekilit
azonlan rcneszanszukat
lozwer megKassakijmydk€r6lis jijn- gaii lihaszndlva,a viddk gazdaggyii- hattal a paldntizasnahmajda paradi
megami
dlitve olyanS^rmdlcs- csom-ts uborkagondozesnak,
nekidelekviiri, aszaMryt venni,pedig mdlcstermds6re
jer tu uborkdteladtik, a paraazdrt arrafeleis els6 oszte\ri szilva, feldolgozij manufalhjrdt szereh€rek ezekkel
kijrte, alna terem. De mdgseolyan, litrehozni Panyoleqanely nunkdi ad dicsomnagl' nszdt viszont feldolgoznint itt, a Szamos,a Tlir neg a Tisza e nunkan€knliseggelkiizdd videken, tdkr a sz6szt kis, izldsesiivegekben
patjen! Is nencsaka kertekben,
ha mikijzbena mai kor igdnyeih€zigazo- eruljdl, nint ahogy a lekvefiIai is,
k€zi kavaresdiisnem a foM nenti lank6kon,vagyisa dd, kinijnf€legyiiniilrs €szitlds€gter- amii termtszetes€n
is, m€ly a n€k€ket,I€ld6ul szatmdrilekvarokat, tijkbetrf6zt€knxirdenfdleadal€kanyag
dzsuqelgyiimdlcsbsbkben
efii el6.
trelkiil.
igazikuridzun
aszalvenyokat
nai Eur6peban
Haziink egy* legeldugoitabbvid&e €2, amit az
orszeg belseje fel6l csak
nagy,fehirgyarmatik€riil6
vel, illetve et a Szamoson,
komppallehetnegkdzeliteni. Munkahelypedigvinte
senmi- Ten6fdld, ha$rcniiny, munkaszeretet
azonbanvan hrlyben- €sheaiivitds is. M is beszirnol
tunk m6r a panyolaiaktttdrd villalkozdsair6l,de a
SzatuariizekHiza Szocielis S?iivetkezeir6lsokeig
mdgcsaknemis halottunL
- A szocidlisseg€lyezasi
rendsze!az alacsonyfeNasddasidrakdstl€g egysor
regativ hatdsS/akorlatilag
t6nlretetteaz egyszerifalusi gazdiilkodist,amebTek
- Egy nisfel €wel €ze16ttnleghir
A sikereshdnapokellendr€a tagok
orszegsz€te
nagykihivdst
rijraeleszt€se
jel€ntndfidenfeleldsengondolkod6
bizorytalan,hiszenazt
ve- detettpdlydzatnyeiteseikantnosi egy foglalkoztatasa
zet6nek- mondjaa falu polgdmester€, dve kezdhettiika muntdt, and nla is a program(supenm6sf€lavretettele€rtiink el
het6v€.Igy ijabb sikerespelydzat
Muhan Zoltin. -Panyol6nezdrt tdbb tart. Biztat6erednenyeket
pildr€nnlqv6 helyi gazdasiigfejleszte-fogadbennlinketa sz6veikezei
szakmai negoldhabamindent- de mrr k€sza
is: a mdr megltv6
Anbns a falu f6ut v€szforgat6kitn).r'
si tewet inditottunl, aneb'rlekker€t& vez€t6je,,Bardbds
eszkdzdkkei
bdrnunkiltvdgezneknajd,
ben megalakitottuk tdbbek kdzt a cejrbanl6v6 telepiikijn.
Igy gydnyijrien feldjitott r6gi pa- 6s kdzltr lkodnek a falubatr f6ziitt,
PanyolaiHelyi Teroek Szdveisdget,
ds
Bdrpenze
weboldal- rasztporteniilunk, elditijnl kei naS' aszalttem€kekeladdsaban.
kapcsol6dtunk
a hetyipiac.hu
hoz is, amelyenbenuiatjxk a faluban kadanusi, hatunk nttgijti pedig eS/ jobban szereindkkitzitsenfo\'tatni a
aholegy-egy
fbllelhet6helyi tern€keket.Ez az inier- hatalnasaszal6kemence,
BaloghG€za
neteskeresked€s,
amel)'nekaz ijnkor- fordr 6bantdbbnilzsa szilvit, ahlit is
Uri6ban
azEuropai
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negrakottteheraut6k
6r
palk€s6bba tairecseln
zet€keltdsziiltealkatud
ban.ossz€g)'iltaz ege
nezegettek
a feldiszite
denkieln€nult amikorI
esa Rdko
a kesziildkllez,
uti{n i$i sz6k ,32 els6
szdnetdsa hdlaszavatr
a mi kicsinyfalunk6l s€
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Venddght.Ezazerk€ly
v eghtumelyf6vdrosd
Ezta nindeuizldst€sigr
gdgusokszakszervez
vid€ti tagsAga
€shozzd
pestenid6zvekenyelm
nle
helyenszjllhassanak
kodii! az nemcsaka n
epitdszetiszatddelem,
h
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hog:/ n6isnedsehelye
meg,peuszeEesceljeb
ismerttLnaS/ravaszu(
a fejdt.Ebb6llett a baj,
csaktaiilkozott reszv€
posanmegis jeryezteI
fdrfit. Mdr odafelea vor
utdni\ amikortalicskl;
meg,amikormdrvdllan
mdgse$teniis akartne
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Nitvtnykertnlugalmaza
vezett€azd atkerrtijdd
lxiboniutiin, majd 1957
ja letl 1e62{61
n}ugdi
dolgozottugyanotl ez!
iev
mai feliigyel6jekent
szornev&ezszimosku
dik, e$/ebekkbzittt 6 I
dllatfajtdkhazaitenyds
tiisztorhryak6l az a
ny€rcteny€szte$6].
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nag]sz
hoz. Feles€gem
karii, 21 set€sthizlal, l
gondoz,mikbzbencsin
ink kitzdtiskoHsok,€n
S/ok Pesten,€gYelvdlt

