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Gazdaság

A hevesi Pusoma Róbert sietősen árusít-
ja édes és savanyú almáit, vásárlói mégis 
lassan haladnak az egri piacon. A fiatal-
embert amúgy kedvesnek és udvariasnak 
tartják a vevők. Ha kérik, maga szedi ki a 
ládákból a még mindig szép Idaredeket és 
Goldeneket, majd mérlegelés után beideg-
ződött mozdulatokkal csomót kanyarint a 
nylontasakra, és mielőtt a következő vá-
sárlóhoz fordul, még egyszer megköszöni 
az ajándékba kapott almáslepényt. Igen, 
ajándékot is adnak egymásnak a vevők és 
az eladók a megyeszékhely piacán. Ezért 
halad olykor lassan a sor…
 - Saját termésüket kínálják eladásra. 
Több ilyen őstermelőre lenne szükség. Az 
sem baj, ha itt sorba kell állni az áruért, 
csak egészségesek, ennivalóan szépek le-
gyenek a gyümölcsök – mondja egy idős 
asszony jó hangosan a sorban állók egyet-
értésétől kísérve. Elmenőben hozzáteszi: 
szakmabeli vagyok, 30 évig dolgoztam az 
egri hűtőházban. 

Az ember azt hinné, hogy a fárasztó 
mezőgazdasági munkával nem szívesen 
birkózik az, akinek történetesen épület-bú-
torasztalos az eredeti szakmája. Merthogy 
mégiscsak egyszerűbb épület berende-
zésekkel foglalkozni, mint gyümölcsöst 
művelni: árut pakolni, szállítani, eladni. 
Egyszóval hajnaltól napestig dolgozni. 
Előfordulhat, hogy nincs ünnep, se sza-
badság, első a munka. Pusománé Bencsik 
Ágnes zöldség-gyümölcs termesztő először 
is azt válaszolja, hogy nem hiányzott belőlük 
az a szikra, amely a boldog házasságukhoz 
kellett. Közös gyermekük nyolc éves. 

- A férjem nagy kedvvel és hozzáértés- 
sel gondozza, szedi, értékesíti a gyümölcsöt. 
Barátságos, szelíd ember. Alig várja, hogy 
naponta újra találkozzon vásárlóival. 

- A feleségem annak idején az 
értékesítést bízta rám. Én ebben a 

munkában jobban érzem magam, mint 
a szakmámban. Ági tanítványa vagyok! – 
mondják egymásról.

Akik ismerik Bencsik Ágnest, azt mond-
ják róla, hogy az Isten is gazdálkodónak 
teremtette. 

– Hevesen lakunk, négyen vagyunk test-
vérek. Szüleink keményen megkövetelték 
a ránk eső munkákat. Tehenet fejtünk, 
paradicsomot szedtünk, kukoricát kapál-
tunk, vagy dohányt törtünk az ültetvé-
nyen. Fő profilunk az állattenyésztés volt: 
birkát is tartottunk. Nagyon szerettem 
dohányt törni, csomózni, fűzni. Egy életre 
megkedveltették velem a fizikai munkát. 
Szívós voltam és bátor, pajtánk legtetejé-
re is felmásztam, ha kellett…– idézi fel a 
gyerekkorát.

A föld szeretetéből 
merített erőt és tu-
dást. Egerben a me-
zőgazdasági szakkö-
zépiskolában végezte  
tanulmányait a legjob-
bak között. 

- A szülői ház sok 
mindenre megtaní-
tott. Iskolám gyakor-
lati oktatásain már 
nemigen tudtak ne-
kem újat mondani… 
– beszéli önérzetesen.  
A téesz időkben, majd 
a kft-ben gabonafélékkel, cukorrépával és 
mákkal is foglalkozott – alkalmasnak talál-
ták titkárnőnek is. 

- Jobban ragaszkodtam a szántóföldi 
növénytermesztéshez, mint az irodához. 
Így lettem őstermelő. Gyümölcsterm-
esztő ismereteimnek a termőhely irá-
nyításában is komoly hasznát veszem. 
Mondja, hogy amikor piacképesek a gyü-
mölcsök, - meggy, cseresznye, szilva, kajszi-
barack, körte, őszibarack – hajnal három-
tól talpon vannak. Ági feladata a fizikaiak 
irányításával párhuzamosan a sokféle ad-
minisztrációs munka, amely napközben 
a konyhai, ház körüli tennivalókkal bővül.  
Ő viszi és hozza gyermeküket az iskolából. 
Férje az egri piacról jövet jó esetben fel-
keresi az aktuális szerződéses ügyfeleket, 
az üzemi konyhákat, iskolákat, óvodákat, 
a kisebb-nagyobb üzleti partnereket. 
Emellett természetesen kiveszi a részét a 
zöldmunkákból, a kaszálásból, gallyazásból 
és az egymást követő szüretekből is.

 – Sok minden megfordult már a kezünk 
alatt, most az újabb gyümölcstelepítés a 
féltett kincs. Idén több mint 200 körtefával 
növeltük a birtokot, szeretnénk a csepeg-
tető öntözést és a fóliázást is bővíteni. Arra 
számítok, hogy az első házasságomból 
származó gyermekem – Richárd is belesze-
retett a mezőgazdaságba – végre megkap-
ja a „Fiatal Gazda” – támogatást.

Az ügyes kezű asszony otthon 
van a metszés, az oltás, a szemzés 
tudományában is. A lehullott gyümölcsből 
pálinkát készítenek, a túléretteket 
lekvárnak és dzsemnek hasznosítják. 

- Amilyen a termés, olyan gazda? – kér-
dem tőle a vásárlók elismerő véleményére 
utalva. –Kizárólag minőségi áruval állunk 

a fogyasztók elé. Ehhez na-
ponta terhelhető fizikummal 
rendelkezünk, amiben egye-
lőre nincs hiány – válaszolja. 

Tapasztalja, hogy minél 
sokoldalúbb, képzettebb, 
annál jobban érzi magát 
szakmai környezetében. Ez 
fordítva is igaz. Mikor a la-
kóhelyén hírét vették, hogy 
a virágkötészethez is ért, 
magasabbra nőtt az ázsi-
ója. Újabban a barátnői is 
csodálják: 6 kilométert fut 
reggelente. 

- Harmóniában élek a ter-
mészettel. A mozgás feltölt, önbizalmat 
ad – árulja el napbarnítottan. 

Elmondása szerint nem volt könnyű az 
egri piacra bejutni, ahová elsősorban azért 
jöttek, mert Hevesen mindössze kétszer 
van piacnap hetente. 

- Előbb tartósan meg kellett hódítani a 
vevőket, szívükhöz szólni ahhoz, hogy el-
fogadjanak bennünket visszajáró árusnak. 
A fuvardíjat nem építjük bele az árba, ve-
vőpártiak vagyunk. Az egri vásárlók rokon-
szenvvel fogadják őket, aggódnak a fagyká-
rok miatt. 

- Megnyugtatom őket, hogy Heves kör-
nyékén szerencsére nem volt jelentős kár. 
Járom a gyümölcsöseinket, jók a kilátások. 
Voltak éveink, hogy a költségvetésünk mí-
nuszt mutatott. Amikor jött egy szélvihar 
és levitte a gyümölcsöt a földre, bizony, el-
szorult a gyomrunk. De ha nincsenek komo-
lyabb bajok, jó őstermelő gazdálkodónak 
lenni – mondja Pusománé Bencsik Ágnes.

Mika István

Vevőpárti gyümölcstermesztők

Ági a gyümölcsöst irányítja

Robi értékesít
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A nemzetközi növekedés 
és az innováció szakértője
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