
Lekvdrban utaznak
MiG MASHOL AZ EGYKORI SZOVETKEZETEKNEK meg az emlek€t6l is szabadulni
akamalq Panyoldn pont a forditot{a trirt€nik Sziivetkezetet alakitottak,
hogy a falu hagyom6nyos termekeit eredm€nyesebben ert€kesithessek.

gykor k€t dologrdl volt hires a
ma hatsziziitven lelk€s Pa-
ryolar az bkreir6l ds a gytimijl-
csijseir6l. A magyar sziirke itt

sajnos mer a nilt€, a S/iimitlcsdsdk
azonlan rcneszanszukat €lik. Mdg Ko-
lozwer meg Kassa kijmydk€r6l is jijn-
nek ide lekviiri, aszaMryt venni, pedig
azdrt arrafele is els6 oszte\ri szilva,
kijrte, alna terem. De mdgse olyan,
nint itt, a Szamos, a Tlir neg a Tisza
patjen! Is nencsak a kertekben, ha
nem a foM nenti lank6kon, vagyis a
dzsuqelgyiimdlcsbsbkben is, m€ly a
nai Eur6peban igazi kuridzun

Haziink egy* legeldu-
goitabb vid&e €2, amit az
orszeg belseje fel6l csak
nagy, fehirgyarmati k€riil6
vel, illetve et a Szamoson,
komppal lehet negkdzelite-
ni. Munkahely pedig vinte
senmi- Ten6fdld, ha$rc-
niiny, munkaszeretet azon-
ban van hrlyben - €s hea-
iivitds is. M is beszirnol
tunk m6r a panyolaiak tt-
tdrd villalkozdsair6l, de a
Szatuari izek Hiza Szocie-
lis S?iivetkezeir6l sokeig
mdg csak nem is halottunL

- A szocidlis seg€lyezasi
rendsze! az alacsony feNa-
sddasi drak ds tl€g egy sor
regativ hatds S/akorlatilag
t6nlretette az egyszeri fa-
lusi gazdiilkodist, amebTek
rijraeleszt€se orszegsz€te nagy kihivdst
jel€nt ndfiden feleldsen gondolkod6 ve-
zet6nek - mondja a falu polgdmester€,
Muhan Zoltin. -Panyol6n ezdrt tdbb
pildr€n nlqv6 helyi gazdasiigfejleszte-
si tewet inditottunl, aneb'rlek ker€t&
ben megalakitottuk tdbbek kdzt a
Panyolai Helyi Teroek Szdveisdget, ds
kapcsol6dtunk a hetyipiac.hu weboldal-
hoz is, amelyen benuiatjxk a faluban
fbllelhet6 helyi tern€keket. Ez az inier-
netes keresked€s, amel)'nek az ijnkor-

negaszalhahak. A szdvetkezet jeledeg
nyolc embemek ad nunkat, akik a pli-
lydzat segits6g€vel eS/ tijbb h6napos
oktatasi pmgranlban vettek rdszt, ahol
Sriimdlcsfeldolgoz6 k€lesiidst is sze-
rezhettek. Azt kitvei6en pedig nekilit
hattal a paldntizasnah majd a paradi
csom- ts uborkagondozesnak, meg ami
ezekkel jer tu uborkdt eladtik, a para-
dicsom nagl' nszdt viszont feldolgoz-
tdkr a sz6szt kis, izldses iivegekben
eruljdl, nint ahogy a lekvefiIai is,
amii termtszetes€n k€zi kavaresd iis-
tijkbetr f6zt€k nxirdenfdle adal€kanyag
trelkiil.
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negrakott teheraut6k 6rl
pal k€s6bb a tairecselnijl
zet€k eltdsziilte alkatud
ban. ossz€g)'ilt az eges,
nezegettek a feldiszitett,
denki eln€nult amikor I
a kesziildkllez, es a Rdko!
uti{n i$i sz6k ,32 els6
szdnet ds a hdla szava tr
a mi kicsiny falunk6l s€

t162.i:x}Eli
Venddght. Ez az erk€lyr
v eg htumely f6vdrosdbr
Ezt a nindeu izldst €s igr
gdgusok szakszervezete
vid€ti tagsAga €s hozzdtr
pesten id6zve kenyelm€i
helyen szjllhassanak nle
kodii! az nemcsak a n
epitdszeti szatddelem, h
tirsadalmunkat €$/re jol

lS72.vs::H#il:^\
hog:/ n6isnedse helyel
meg, peuszeEes celjeb
ismerttL naS/ ravaszul (
a fejdt. Ebb6l lett a baj,
csak taiilkozott reszv€tt
posan meg is jeryezte I
fdrfit. Mdr odafele a vor
utdn i\ amikor talicskl;n
meg, amikor mdr vdllan
mdg se$teni is akart nel
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Nitvtnykert nlugalmaz a
vezett€ az d atkerr tijdd
lxiboni utiin, majd 1957
ja letl 1e62{61 n}ugdij}
dolgozott ugyanotl ez!
mai feliigyel6jekent iev
szor nev&ez szimos ku
dik, e$/ebek kbzittt 6 I
dllatfajtdk hazai tenydsz
tiisztorhryak6l az a
ny€rcteny€szte$6]. 0bu(

'ttt 
-i azai 6let

ninyzat a koordinatora, lehet6s€get
n}1ijt a helyi ternel6knek az €rt6kesites-
re, azaz kiegdszit6 jdvedelem megveF
zesere. Sokan elnek is ezzel.

A szocials szdvetkezet tagiai is va-
lami hasonl6t alamak A taj adottse-
gaii lihaszndlva, a viddk gazdag gyii-
mdlcstermds6re dlitve olyan S^rmdlcs-
feldolgozij manufalhjrdt szereh€rek
litrehozni Panyoleq anely nunkdi ad
e nunkan€knliseggel kiizdd videken,
mikijzben a mai kor igdnyeih€z igazo-
dd, kinijnf€le gyiiniilrs €s zitlds€gter-
n€k€ket, I€ld6ul szatmdri lekvarokat,
aszalvenyokat efii el6.

- Egy nisfel €wel €ze16tt nleghir
detett pdlydzat nyeiteseikant nosi egy
dve kezdhettiik a muntdt, and nla is
tart. Biztat6 erednenyeket €rtiink el
fogad bennlinket a sz6veikezei szakmai
vez€t6je, ,Bardbds Anbns a falu f6ut
cejrban l6v6 telepiikijn.

Igy gydnyijrien feldjitott r6gi pa-
rasztporten iilunk, elditijnl kei naS'
kadanusi, hatunk nttgijti pedig eS/
hatalnas aszal6kemence, ahol egy-egy
fordr 6ban tdbb nilzsa szilvit, ahlit is

A sikeres hdnapok ellendr€ a tagok
foglalkoztatasa bizorytalan, hiszen azt
a program (supen m6sf€l avre tette le-
het6v€. Igy ijabb sikeres pelydzat
negoldhaba mindent - de mrr k€sz a
v€szforgat6kitn).r' is: a mdr megltv6
eszkdzdkkei bdrnunkilt vdgeznek najd,
6s kdzltr lkodnek a falubatr f6ziitt,
aszalt tem€kek eladdsaban. Bdr penze
jobban szereindk kitzitsen fo\'tatni a

Balogh G€za
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hoz. Feles€gem nag]sz(
karii, 21 set€st hizlal, l
gondoz, mikbzben csin(
ink kitzdtiskoHsok, €n
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