
család segítségével a nagyját, 
mert szégyellte volna a szom
szédoktól, ha ott hagyja.
Kiegészítés lenne

A felvásárló hetente há
romszor mindössze egyetlen 
órára nyitja ki a szedő ajta
ját; az emberek a napi mun
kától elcsüggedve gyülekez
nek, mert tudják, munkájuk 
megérdemelt gyümölcsének 
csupán töredékét kapják meg 
a mázsálás után. Sinka István
ná is panaszkodik, 3-4 mázsa 
ribizlije van, a ráfordított 
költséget sem kapja meg, de

sajnálja, hogy pocsékba men
jen a termés. -  Az embernek 
sírhatnékja van, ha arra gon
dol, mennyire nem becsülik 
meg a munkáját. A fiam se
gített szüretelni, de nem sok 
kedve vo’t lojzá, amit ilyen 
szégyenteljesen alacsony fel- 
vásárlási árak mellett meg is 
értek. Szerencsére nekem
van munkahelyem, a ribizli 
egy kis fizetéskiegészítés len
ne, de lehet, hogy jövőre ezt 
is kivágom, mint t; ly a
málnát -  mondta elke det-
ten az asszony. Szée án-
né édesanyja sef= vei

nyolcmázsányit szemelgetett 
le. Nincs munkahelye, így k i
telt az idejéből, de a férje  
már nem kért szabadságot, 
nem érné meg. A felvásárló 
előtt kígyózó sorban ta lán  
Szabó Csilla volt az egyetlen, 
aki örömmel hozta két ládá
ját, nekik ugyanis csak p á r 
tő fürtösük van a kertben, s 
csak azt adta le, ami kim a
radt az üvegekből.
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Bőséges termés, alacsony árak
1  A felvásárlási árnak 
akár a tízszeresét is 
elkérik a boltokban 
a ribizliért.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  Megjött a nyár, megkezdő
dött a gyümölcsfelvásárlás 
ideje. A nyírségi községben 
évekkel ezelőtt csaknem min
den második utcában volt 
olyan telephely, ahol gyűjtöt
ték a ládákat, ma jó, ha ötöt 
találunk az egész faluban, jö
vőre pedig talán egy sem lesz. 
Az idei felvásárlási árak 
ugyanis annyira felháborítot
ták az embereket, hogy volt, 
aki motoros fűrésszel indult 
ribizlit szüretelni. Akinek ak
kora ültetvénye van, hogy 
csak napszámossal tudja le
szedni, az jobban jár, ha a tő
kén hagyja a szemeket, hisz 
rosszabb esetben annyit kap 
a szedőben, amennyit a mun
kabérre ki kell fizetni, jobb 
esetben marad talán 10-15 fo
rintja minden kilón. Ezzel 
szemben van olyan bolt a vá
rosban, ahol akár 500 forin
tot is elkérnek egy kiló ribiz
liért. Puskás Ferencné Bródi Ani
kó mikor megtudta, hogy csak 
45 forintot kap a bogyó kiló
jáért, csak azért szedte le a

*
Szabó Csilla két láda ribizlit 
ad le
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Sinka Istvánná mosolyog, fia mókázik, holott sírni lenne kedvük (Fotó: Kedves Zilahi Enikő)
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