
A mezőgazdaság fejlesztésének kettős feladata
Szolnok megyében

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1955. június 8-i határo-
zata a mezőgazdasági termelés fejlesztését és ezzel egy időben a mezőgazdaság szocia-
lista átalakítását tűzte a pártszervezetek, az állami szervek, egész dolgozó népünk
elé. E kettős, de egymástól elválaszthatatlan feladat szocialista építőmunkánknak
olyan része, melynek megoldásával még erősebbé tesszük a munkás-paraszt szövet-
séget, falun is lerakjuk a szocializmus alapjait, s ugyanakkor még szilárdabb alapot
teremtünk dolgozó népünk alapvető élelmezési cikkekkel való ellátásához. Éppen
ezért e kettős feladat egy időben való megoldása a legközvetlenebb ügye és érdeke
a munkásosztálynak, a dolgozó parasztságnak, az értelmiségnek: egész dolgozó
népünknek.

A határozat megjelenése óta eltelt fél esztendő munkája máris számottevő'
eredményt hozott mind a termelés emelésében, mind a falu szocialista átszervezésé-
ben. A mezőgazdasági termelés eredményei ebben az esztendőben országosan és
megyénkben is felülmúlják a múlt évit. A termelőszövetkezeti mozgalom újra íei-
lendült, újabb tízezrek léptek falvainkban a nagyüzemi gazdálkodás útjára. Ez az
eredmény mindennél jobban igazolja pártunk ez év júniusi határozatának helyes-
ségét, és csattanós választ adott azoknak, akik az elmúlt években hamis érvekkel el
akarták odázni, le akarták napirendről venni a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zését.

Az eredmények azonban — bármily jelentősek is — csak kezdetinek fogad-
hatók el. A mezőgazdasági termelés emelése és a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezése rendkívül bonyolult és nehéz feladat. A nagyapáktól és apáktól örökölt, év-
tizedeken és évszázadokon át megszokott, sok tekintetben elmaradt termelési eljárá-
sok helyett az újat, a fejlettebbet bevezetni, a régi, elavult kisüzemi gazdálkodás
vágányáról egész dolgozó parasztságunkat a korszerű gépekkel dolgozó nagyüzemi
gazdálkodás útjára vezetni — nagy körültekintést, sokoldalú lelkes szervezőmunkát
követel. A feladat sikeres megoldása érdekében tovább kell szélesíteni azt az egy-
séges erőfeszítést, melyben komoly része van városon és falun dolgozó párttagjaink-
nak, az üzemi munkásoknak, mérnököknek, pedagógusoknak és mezőgazdászoknak,
nem utolsó sorban pedig dolgozó parasztságunknak.

I-
A mezőgazdaság fejlesztésében az elmúlt évek során elterjedt jobboldali néze-

tek és törekvések országszerte — így Szolnok megyében is — rendkívül komoly
károkat okoztak. Nagy Imre és a jobboldali elhajlók a mezőgazdaság fejlesztésének
kettős feladatát nemcsak elválasztották, hanem szembeállították egymással. Azt hir-
dették, hogy egy időben a terméshozamokat emelni és a falu szocialista átépítését
folytatni nem lehet. A mezőgazdasági termelés emelkedését ők a kisüzemi gazdál-
kodás útján látták elérhetőnek, és intézkedéseik is erre épültek. Következtetéseik-
ben odáig jutottak, hogy szerintük népi demokratikus viszonyok között a kisáruter-
melő gazdaságok is a szocializmus felé fejlődnek. Ezek a nézetek merőben ellenté-
tesek a marxizmus-leninizmussal, hamisak és ellenségesek. Az a nézet, hogy a kis-
üzemi gazdálkodással a mezőgazdasági termelést évről évre lehet íokozni, különösen
pedig az, hogy a kisüzemi gazdaságban is lehetséges társadalmi méretekben bővített
újratermelést folytatni — megismétlése annak a burzsoá és szociáldemokrata ideoló-
giának, amely a kisparaszti gazdaság „stabilitását" hirdette, s amelyet Lenin és
Sztálin elvtársak évtizedekkel ezelőtt szétvertek. „Mindenki tudja — tanítja Sztálin
elvtárs —, hogy a polgári politikai gazdaságtan tagadja a marxizmus ismert tételét
a nagyüzem fölényéről a kisüzem felett. Szerinte ez a tétel csak az iparban érvé-
nyes, de Tiem alkalmazható a mezőgazdaságban. A ... szociáldemokrata teoretikusok,
okik ezt az elméletet hirdetik, arra a tényre próbáitok „támaszkodni", hogy a kia-
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paraszt kitartó, türelmes, kész bármilyen nélkülözésit elszenvedni, ... hogy a kis-
paraszti gazdaságot ennélfogva stabilitás jellemzi a mezőgazdasági nagyüzem elleni
harcban. Nem nehéz megérteni, hogy az ilyenfajta „stabilitás" minden labilitásnál
rosszabb." Változott formában, de lényegében ezt az elméletet újították fel a jobb-
oldali elhajlók.

Nem kevésbé zavaros és veszélyes az a nézet sem, amely a kisparaszti gaz-
daságnak a „szocializmus felé" való fejlődéséről szól. A marxizmus-leninizmus azt
tanítja, hogy a városban végbement szocialista átalakulást nem „önmagától", nem
„automatikusan" követi a falu. A falu szocialista fejlődése úgy és akkor következik
be, ahogyan és amikor ahhoz megteremtjük a közös gazdasági alapot, ahogyan a
kisparcellákat közös nagyüzemi gazdaságokban egyesítjük. „Két út áll a dolgozó
parasztság előtt — mondotta Rákosi elvtárs 1948. augusztusi kecskeméti beszédében.
— Az egyik út a régi, a megszokott, a túlzásba vitt egyéni gazdálkodás, ahol min-
denki csak magával törődik, ahol az az elv uralkodik, hogy <aki bírja, marja." — A
másik út, amelyet a dolgozó parasztság összefogással, szövetkezéssel érhet el, s
amely a falu felemelkedéséhez vezet, A két út között egy harmadik nincs, és nem
is lehet.

A jobboldali elhajlók azáltal, hogy a kisparaszti gazdaság dicsőítésével léptek
fel, azáltal, hogy a termelőszövetkezeti mozgalmat háttérbe szorították, kétkedést és
kishitűséget idéztek elő a szövetkezetek tagjaiban, táptalajt adtak az ellenség, a
kulák támadásának, s nemcsak a szövetkezetek számszerű növekedését akadályoz-
ták, hanem komoly kárt okoztak a szövetkezetek gazdálkodásában is. Szolnok
megyében 1953. őszén pártmunkásaink, a szövetkezetek hű tagjai kemény harcot
vívtak a szövetkezetek megvédéséért, mégis volt jelentős számú kilépés. De a meg-
maradt szövetkezetekben a demagógia, a közös javak elvtelen elherdálása valóság-
gal megtizedelte az állatállományt, aminek következményeit még ma sem küzdöttek
le szövetkezeteink.

Ezeket a jobboldali, a szocialista építésre káros és veszedelmes nézeteket pár-
tunk elvetette, s félreérthetetlenül leszögezte, hogy a mzőgazdasági termelés emelé-
sét nemcsak elválasztani nem lehet a mezőgazdaság szocialista átszervezésétől, hanem
egyiket sem lehet a másik nélkül megoldani. Ez a határozott álláspont lelkes mun-
kára ösztönözte a szövetkezetek tagjait, és megértésre talált az új iránt mind nagyobb
mértékben érdeklődő dolgozó parasztság körében. Ez az alapja annak, hogy már a
fél esztendő alatt is kézzelfogható eredmények vannak mind a mezőgazdasági ter-
melés, mind a mezőgazdaság szocialista átszervezése terén.

II.

A mezőgazdasági termelés ezévi eredményei arról is tanúskodnak, hogy a ter-
méshozamok állandó emelésére az állami gazdaságokban, termelőszövetkezetekben
szinte korlátlan lehetőségek vannak. Mindenekelőtt a gabonafélék terméseredményei
mutatják ezt meg: búzából ez éVben az állami gazdaságok 12,4 q-t, a mezőgazdasági
termelőszövetkezetek 9,1 q-t takarítottak be, szemben az egyéni gazdaságokban elért
7,4 q-s eredménnyel. Egy év emelkedése az állami gazdaságokban kereken 5 q, a
mezőgazdasági termelőszövetekezetekben 3,8 q, az egyéni gazdaságokban pedig 1,1 q
volt. Amíg az elmúlt évben a termelőszövetkezetek nem érték el a megyei átlagot,
addig ebben az esztendőben az egyénileg dolgozó parasztok eredményeit 1,7 q-val,
a megyei átlagot pedig 0,8 q-val túlhaladták.

Különösen szembetűnő az előrehaladás a termelőszövetkezeti városokban:
Mezőtúron, Túrkevén ebben az évben közel kétszer annyi búzát termeltek 1 kh.
földön, mint tavaly; Kisújszálláson, Karcagon több mint 90 százalékkal múlták felül
a múltévi eredményt. Hasonlóan javult az eredmény és az arány a takarmány-
gabonafélék és kapásnövények termelésében. Egyes területeken, elsősorban a ter-
melőszövetkezeti városokban, az átlagot felülmúló, szinte kimagasló eredményeket
mutathatunk fel. Ilyen pl. a kisújszállási Petőfi TSZ 780 kh-on elért 14,12 q-s, a
karcagi Béke TSZ 72 kh-on elért 21,46 q-s, a mezőtúri Béke TSZ 40 fch-as táblán
elért 27,88 q-s búzatermésátlaga.

Az elért eredmények abból fakadnak, hogy a nagy táblákon megnyílt a lehe-
tőség a gépek alkalmazására, a korszerű termelési eljárások bevezetésére. Állami
gazdaságainkban, termelőszövetkezeteinkben a gabonatermelést lényegében teljesen
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kezetekben végeztek. Termelőszövetkezete'nkben ez évben a kombájnok 20 064, az
aratógépek 51 807 kh-ról vágták le a gabonát, ami több mint 90%-a az összes gabona-
területnek.

Rendkívül komoly volt az a segítség, amit a kapások vetésében és művelésé-
ben, a takarmányféléik betakarításában a gépek végeztek. Univerzál traktoraink
18 378 kh. földön végezték el a gépi kapálást, és 10 348 kh-ról takarították be a
lucernát, réti szénát és más takarmányneműeket. A gépi munka széles körben való
alkalmazása, a műtrágyázás, a vegyszeres gyomirtás amellett, hogy sok nehéz mun-
kát levesz a dolgozok válláról, emeli a munka termelékenységét, ami a termésered-
mények növekedésében realizálódik.

Azonfelül, hogy a mezőgazdaság szocialista szektorában növekedett a termés-
hozam, igen jelentős számunkra, hogy az egyénileg dolgozó parasztok is — felhasz-
nálva az állam sokirányú támogatását — sikerre törekedtek gazdaságuk lehetősé-
geinek kihasználásában. Terméseredményeink ebben az esztendőben jobbak voltak,
mint az e'múlt évben. A gépállomások a tavasszal és nyáron 82 965 normálholdon
végzett munkával támogatták az egyéni gazdaságok termelését. Dolgozó parasztjaink
emellett ebben az évben is jelentős mennyiségű műtrágyát használtak fel, a terme-
lési szerződések megkötésén, fontos ipari nyersanyagok termelésén és általában a
termelés fokozásán keresztül jelentős jövedelemre tettek szert.

A mezőgazdaság kettős feladatának eddigi végrehajtása tehát máris komoly
eredményt hozott egész dolgozó népünk számára. Az alapvető élelmezési cikkekkel
való ellátáshoz népgazdaságunknak rendelkezésére áll a szükséges készlet. Javult
az állampolgári fegyelem, a kötelezettségek teljesítése. Nem kedvez ez természete-
sen dolgozó népünk ellenségeinek. A jobboldali elhajlás 'kedvező talajt biztosított a
kulákok és falusi kupecek üzérkedéséhez, és lehetőséget adott a kötelezettségek alól
való kibúváshoz, — ezért körükben nagyon népszerű volt.

Törökszentmiklóson, Jászberényben — de a megye más részén is — számos
olyan kulák volt, aki kupeckedéssel havi 40—SO ezer forintot vágott zsebre a dolgozó
parasztok rovására, ugyanakkor beadásban, adófizetésben szinte kivétel nélkül adó-
sak maradtak. Ezek a személyek ma is igyekeznek a kötelezettségek alól kibújni,
suttogással, rémhírterjesztéssel, a termelés szabotálásával, termelőszövetkezet-
ellenes agitációval kárt tenni. Nem ritka jelenség a jászboldogházi eset, ahol a kulák
a dolgozó parasztokat" az őszi vetésről igyekezett lebeszélni, vagy az öcsödi tapasz-
talat, ahol a kulákok végigjárták a dolgozó parasztok tanyáit, és a szövetkezetbe
való belépéstől igyekeztek eltéríteni a dolgozó parasztokat. Változatlanul fe'adat az
ellenség ez irányú tevékenységének leleplezése és megakadályozása.

Korántsem mondhatjuk, hogy a termelés emelkedésében a mezőgazdaság
minden területén megtettük a tőlünk telhető és szükséges intézkedéseket. Az állami
gazdaságokban, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben még mindig sok olyan
nehézséggel küzdünk, ami akadálya a terméshozam emelésének. Az állami gazdasá-
gokban a termelés költségei még az idén is rendkívül magasaik voltak. Ez a szerve-
zésből, a tervszerű irányítás hiányából következett. Szövetkezeteinkben a munka-
fegyelem javulása ellenére is sok volt még a késésből származó veszteség. De a leg-
nagyobb és legégetőbb probléma a termelési ágazatok helyes arányának kialakítása.
Régi és alapvető igazság, hogy korszerű gazdálkodás, jövedelmező növénytermelés
nincs fejlett állattenyésztés nélkül. Ha összességében előre is mentünk az idén a
termelés fokozásában, az állattenyésztés terén változatlanul szinte egy helyben topo-
gunk. Nemcsak arról van szó, hogy a szövetkezeti állatállományt 1953. végén és
1954-ben alaposan csökkentették a helytelen és káros intézkedések — és ezt teljes
egészében nem sikerült helyrehoznunk —, hanem arról is, hogy a meglévő állomány
jövedelmezősége még rendkívül alacsony. Igaz, hogy egy év alatt a szövetkezeti
tehénállomány napi tejtermelése 1,3 literrel emelkedett, de az is igaz, hogy még
mindig alacsony. A sertésállomány nagymértékben megnőtt, de elenyészően kicsi
még mindig a sertéshizlalás. Egyre több termelőszövetkezetben vetődik fel a ló-
tenyésztés és lótartás helyes mértékének megállapítása is. A lóállománynak csak egy
részét Használjuk ki a szövetkezetekben, azt sem az év minden szakában. Viszont
a magas lóállomány nagy mennyiségű és drága abrak takarmányt fogyaszt. Feltét-
lenül gondolnunk kell arra, hogy a ténylegesen szükséges lóállomány megtartása és
a tenyésztés színvonalának emelése mellett fokoznunk kell a sertéshizlalással össze-
kapcsolt ökörtartást. A szövetkezeti termelési ágak arányának tudományos és meg-
alapozott kidolgozása azonban nemcsak az állattenyésztés kérdését veti fel. A szövet-
kezetekben rengeteg lehetőség van a termelési ágazatok szaporítására. Jelenleg



szövetkezeteinkben elenyészően kicsi a gyümölcsösök területe. Konyhakertészet
csak néhány nagyobb szövetkezetben van. Az öntözött területek hasznosítása szinte
kizárólag rizstermeléssel történt, a rizs kikapcsolása után pedig nagy területek
hasznosítatlanul maradtak, holott ezeken takarmánynövényeket és más növény-
féleségeket is nagy mennyiségben lehet termelni, sőt a rizs monokulturális termelé-
sének megszüntetése ezt ugyancsak 'követeli. Nem tudtuk eddig meghonosítani a
szántóföldi öntözést, pedig ezzel a takarmánynövények, kapásnövények termésered-
ményeit nagymértékben tudnók emelni.

Ezek megoldása nem egyszerű és nem is könnyű. Mint a mezőgazdaság egész
fejlesztése, ez is népünk egészének ügye. A szakemberekre, a tudomány embereire
nagy rész jut ebből a feladatból, Őszintén örülünk azoknak a sikereknek, amelyeket
a kisújszállási és karcagi kísérleti gazdaságok lelkes szakemberei felmutatnak. De
az eredmény jóval nagyobb értékű lenne, ha ezeket segítenének meghonosítani a
gazdaságukat övező termelőszövetkezetekben is. Őszintén örülünk annak, hogy a
technikumok és a hozzájuk tartozó tangazdaságok példásan dolgoznak. De az itt
dolgozó szakemberek eredményei is nagyobbak lennének, ha ez a mezőtúri, török-
szentmiklósi termelőszövetkezetek'bn is mutatkoznék. Az is nagy jelentőségű, hogy
falusi pedagógusaink mind nagyobb figyelmet fordítanak a szövetkezeteikre, érdek-
lődnek helyzetükről, segítik is — különösen a tsz-ifjúságot — kultúrnevelő munká-
val. De falusi padegógusaink többet is tudnának adni. Az általános műveltség eme-
lése nemcsak az iskolában oldható meg, hanem a felnőtt lakosság körében is sok
a tennivaló. És különösen nagyok a tennivalók a szövetkezetekben, ahol az alap-
szabály megismertetésén, a munkaegység-számításon túl is segítő kezet nyújthatnak
pedagógusaink az új, a szocialista erkölcs kialakításában. Senki annyit és olyan
színvonalon adni a termelőszövetkezeti tagság nevelésében, mint éppen ők, nem
tudhat. A mezőgazdasági termelés emelése, a falu szocialista átalakítása, népgazda-
ságunk egységes szocialista alapjának megteremtése nem egyszerűen és szűken
vett termelési vagy termelőszövetkezeti szervezési probléma. Sokkal több ennél.
A tudomány és technika vívmányainak a termelésben való felhasználása, a gazda-
ság és az emberek gondolkodásának átalakítása és még sok minden más. Ehhez
nemcsak a falu, hanem szocializmust építő egész társadalmunk segítséget vár.

III.

A júniusi határozat óta lényeges változás van megyénkben a termelőszövet-
kezeti mozgalom fejlődésében. Már a márciusi határozat után megnőtt a szövetke-
zeti tagok önbizalma, és ez nemcsak a soronlévő feladatok megoldásában, de a
szövetkezetek számszerű növelésében is kifejezésre jut. A szövetkezeti tagok jelentős
része érzi, hogy rá feladat hárul a még egyénileg dolgozó parasztok meggyőzésében.

A szövetkezeti tagok lelkes munkáját legjobban az igazolja, hogy ebben az
évben már több mint 8 ezer család, több mint 40 ezer kh. földdel lépett a nagy-
üzemi gazdálkodás útjára. A nyár és ősz folyamán 15 község dolgozó parasztságá-
nak nagyobbik fele választotta ezt az utat. Ez a tény is igazolja, hogy a mezőgaz-
dasági termelés emelésével együtt lehet és szükséges a szövetkezetek számszerű
növelése. Szeptember végén a megye mezőgazdasági művelésű területének 53%-a
s szántóterületének is több mint a fele tartozott a mezőgazdaság szocialista szekto-
rához. Ebben az esztendőben belépő dolgozó parasztok túlnyomó többsége a mező-
gazdasági termelőszövetkezeti formát választotta. Kisebbik része — amelyik még
nem egészen győződött meg a kollektív munka előnyéről — lépett I. típusú termelő-
szövetkezeti csoportba. A szövetkezeti földterületek 75%-a, a családoknak 68%-a
a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben van. Ez egészséges fejlődés. Amellett,
hogy a falu szocialista átalakításának fő formája a mezőgazdasági termelőszövet-
kezet, a jövőben is támogatjuk a szövetkezés alsóbb formáit, amelyek alkalmasak
— különösen az új alapszabály betartásával —• arra, hogy tagjaik meggyőződjenek
a közös gazdálkodás előnyéről, és megismerjék ezt a munkát. Azonban egészség-
telen — és Szolnok megyében számos ilyen példa is van —, hogy a termelőszövet-
kezeti csoport fejlődésében megreked, évek során nem fejlődik fejlettebb formájúvá.
Az ilyen jelenség a szövetkezeti mozgalom egészének előrehaladását akadályozza.
Az ilyen szövetkezeti csoportokat türelmes és körültekintő munkával át kell segíte-
nünk a nehézségeken, biztosítanunk kell továbbjutásukat.

A termelőszövetkezeti mozgalom számszerű fejlesztéséhez Szolnok megyében
számos olyan kedvező körülmény van, amely lehetővé teszi a gyorsabb előrehala-
dást. Vegyük sorba a legfontosabb kedvező körülményeket!
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1. Munkásosztályunk, íejlett nehéziparunk Szolnok megyében igen sok gépet
adott a mezőgazdaság számára. Jelenleg mintegy 1500 erőgép, emellett többezer
kisebb és nagyobb talajművelőeszköz és munkagép van megyénk gépállomásain.
A talajmunka termelőszövetkezeteinkben — és az állami gazdaságokban is — túl-
nyomó részben gépesítve van, sőt a gépállomások a jelenleginél jóval nagyobb terü-
leten is képesek elvégezni a munkát. Szocialista iparunk a közeljövőben rendelke-
zésre bocsátja újabb termékeit: a magyar univerzál- és a lánctalpas Diesel-trakto-
rokat. Az elkövetkező években előrehaladunk a kapásnövények betakarításának
gépesítésével is. Már az idén dolgozott néhány kendervágó, járva-silózó és más gép,
amely szélesíti a termelési ágak gépesítését.

A gépállomások idei munkája biztató. A munka minősége, az egy normálhold
gépi költségének alakulása mutatja azt az erőfeszítést, amelyet a gépállomás mű-
szaki dolgozói, a traktoristák és a szakemberek ezen a téren tettek. A gépesítés ilyen
nagy aránya azonban továbbra is csak akkor lesz emelője a termelőszövetkezeti
mozgalomnak, ha tovább javítjuk a munka minőségét. Helyenkint még megmutat-
kozik — bár egyre kisebb mértékben — a gépi munka iránti bizalmatlanság. Ezt
leghathatósabban jó munkával lehet leküzdeni.

2. Szolnok megyében a szövetkezetek az utóbbi években — bár sok nehézség
árán —, de megerősödtek. Még számos helyen van baj és javítani való, de a dolgozó
parasztok előtt megvan a vonzó példa. Minden falúban van szövetkezetünk, és
ezek tekintélye nagymértékben megnőtt a dolgozó parasztok előtt. Az idei terme-
lésben szövetkezeteink eredményei megmutatták a nagyüzemi gazdálkodás fölényét.
Gabonából járási szinten 1,5—2 q^val több a termelőszövetkezetek terméseredménye,
mint az egyénieké. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek egyharmadában pedig a
búza termésátlaga 10 q-n felül volt. A szövetkezetek összvagyona Szolnok megyé-
ben ma már jóval több mint félmilliárd forint. Ezzel együtt a szövetkezetek tagjai
is megerősödtek anyagilag. Ritka az olyan szövetkezeti család, ahol 1—2 hízó ne
lenne az ólban. Csak az elmúlt évben 475 szövetkezeti család vásárolt vagy épített
magának családi házat. A szövetkezeti parasztok házában ma már megtalálható a
rádió, a rendes bútor, szép ruházat, és ami nem utolsó sorban fontos: harmonikus
családi élet. Régen a nincstelenség sok családi perpatvarnak volt a szülője. Ma már
%z másként áll. Szövetkezeti tagjaink ezévi jövedelme szintén jelentősen nőtt. Nem
egy olyan szövetkezet van, mint a tiszafüredi Űttörő, ahol 100 Ft-on felül van, a
rákóczifalvi Rákóczi, ahol 70 Ft a munkaegység értéke. Az ezévi eredmények ter-
mészetesen nem megnyugtatóak. Egyrészt vannak szövetkezetek, ahol a gazdálko-
dás alacsony színvonalából kifolyólag jóval alacsonyabb a jövedelem. Ezen feltétle-
nül változtatnunk kell. A dolgozó parasztokhoz intézett felvilágosító szó csak akkor
eredményes, ha azt a szövetkezetek példás munkája támasztja alá.

3. Szolnak megyében a felszabadulás óta nagymértékiben megnövekedett az
öntözött terület. Amíg a felszabadulás előtt a szántóterületnek csupán fél százalékát
öntözték,, addig ma már ez 9%-ra emelkedett.

Az öntözött terület és az öntözési lehetőség célszerű kihasználása elsősorban
nagyüzemi gazdaságban lehetséges. Ez a lehetőség azonban szintén csak akkor
emelője a nagyüzemi gazdálkodásnak, ha a rizst vetésforgóban termeljük, ha kony-
hakertészetet létesítünk, ha növeljük a szántóföldi öntözést.

4. Szolnok megye mezőgazdaságára általában a külterjesség jellemző. A nagy
gabona- és kukoricatermő vidékeken a dolgozó parasztok hamarabb felismerik a
nagyüzemi gazdálkodásban rejlő lehetőségeket, ha azt példával és meggyőző szóval
eléjük tárjuk.

5. Nem utolsó sorban fontos feltétel és egyben kedvező körülmény, hogy a
falusi pártszervezetek megerősödtek, többszáz jólképzett pártmunkás ment falura,
akik a politikai és gazdasági munka különböző területein lelkes tevékenységet fej-
tenek ki.

A termelőszövetkezeti szervezésiben alapvető az a lenini tanítás, hogy a dol-
gozó parasztokat meg kell győzni a termelőszövetkezeti gazdálkodás előnyéről.
Semmiféle kényszer, erőszak, furfang ebben a munkában nem segít. A dolgozó
parasztok elhatározását azonban meggyőző munkával elő kell segíteni.

^Megyénkben a termelőszövetkezeti mozgalom számszerű növelésének fő kér-
dése 'az, hogyan tudjuk a szövetkezeti tagok új, megváltozott életét a dolgozó pa-
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rasztoknak híven bemutatni. Nem a népnevelők nagy számától függ, hogy mikor
határozza el magát a dolgozó paraszt, hanem attól, ki és mit mondott el neki. A leg-
célszerűbb és legeredményesebb, ha a szövetkezeti tag hívja. De feltétlenül jó, ha
elhívja saját lakására, hadd lássa a dolgozó paraszt a tsz-tag házatáját, családja
életét, jövedelmét és mindazt, amit szóval megértetni sokkal nehezebb, mint bemu-
tatni. A tél alkalmas a dolgozó parasztsággal való beszélgetésre. Kétségtelen, hogy
a beszélgetések során újabb ezrek lépnek be megyénkben is a szövetkezetekbe.

A mezőgazdasági termelés fejlesztésében és a mezőgazdaság szocialista átszer-
vezésében biztató eredmények vannak Szolnok megyében. De a feladatok meg-
oldása a jövőben még nagyobb erőfeszítést kíván. Le kell küzdenünk nemcsak a
jobboldali nézetek maradványait, de az olyan gondolatokat is, amelyek a megelé-
gedettséget, a megnyugvást táplálják. Eredményeink már az idén is jóval nagyob-
bak lehettek volna, ha a hibák el'en következetes harcot folytattunk volna.

A mezőgazdaság kettős, de összetartozó feladatának megoldásával megteremt-
jük hazánkban a népgazdaság egységes szocialista alapját, még szilárdabb alapokra
helyezzük a munkás-paraszt szövetséget, és nem utolsó sorban biztosítjuk dolgozó
népünk életszínvonalának emeléséhez nélkülözhetetlen alapvető élelmezési cikkek
bőségét.

Csáki István
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