
A karcagi termelőszövetkezetek 1959 óta elért fejlődése

I.

Karcagon a mezőgazdaság szocialista átszervezése 1951-ben lépett nagyjelentőségű
szakaszába, mikor parasztságunk 78 %-a választotta az új utat, a közös termelőszövet-
kezeti gazdálkodást, bár már előzőleg is alakultak szövetkezetek, kevés létszámmal
és kis területekkel.

Az 1958-1959. években alapvető, nagyarányú fejlődés következett be a megye me-
zőgazdaságában, amely mélyreható kihatással volt városunk termelőszövetkezeteinek
további fejlődésére is.

A városi párt és állami vezetés az első időktől kezdve széleskörű tevékenységet
végzett a termelőszövetkezetek fejlesztésének érdekében. Alapvető cél az volt, hogy
helyesen dolgozzuk ki az elveit és a gyakorlati tennivalóit a párt agrárpolitikája váro-
si végrehajtásának. E célból 1957-58-ban, abban az időben, amikor még a szövetkezeti
szektor 68,3 % volt és ez 26 termelőszövetkezet és termelőszövetkezeti csoport között
oszlott meg, feltártuk a város mezőgazdaságának társadalmi, politikai és gazdasági
viszonyait. Figyelembe vettük itt azokat a sajátos természeti és közgazdasági tényező-
ket, amelyek befolyásolták a gazdálkodás eredményességét és a gyorsabb ütemű
fejlődést.

Kimunkáltuk - városi vonatkozásban - a mezőgazdaság nagyüzemi fejlesztésének
irányelveit, tartalékainak és lehetőségeinek messzemenő hasznosításának figyelembe
vételével.

Kialakítottuk a mezőgazdaság fejlesztésének fő irányait egy 15 éves fejlesztési
program keretei között. Munkánkhoz sok segítséget kaptunk a Nagykunsági Mezőgaz-
dasági Kísérleti Intézet, valamint a Mezőgazdasági Technikum dolgozóitól.

A megye mezőgazdaságának átszervezésével egyidőben termelőszövetkezeteink,
termelőszövetkezeti csoportjaink életében nagy változások történtek:

- a szövetkezetek, szövetkezeti csoportok egyesülése,
- a még egyéni gazdálkodók belépése a szövetkezetbe.
A fent röviden vázoltak óta eltelt kb. tíz év tapasztalata alapján nyugodtan el-

mondhatjuk, hogy az elméleti feltételezés helyességét, a kitűzött célok realitását a gyakor-
lat próbája igazolta. Ma már lehetővé vált, hogy a tapasztalatok elemzésén keresztül
gyorsabb előrehaladást érjenek el szövetkezeti gazdaságaink. A gyakorlati tapasztalat.
- a város szövetkezti gazdaságának fejlődése egyértelműen bizonyítja!, hogy területün-
kön a nagy területi szövetkezeti gazdaságok, amellett, hogy a mezőgazdasági termelés
növelésének és a szövetkezeti parasztság felemelkedésének az alapja, a belterjes gaz-
dálkodásnak is a legkedvezőbb feltételét teremtették meg.
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n.
Visszatérve - az előzőkben már említett - 15 éves fejlesztési programra, szükséges,

hogy az akkori helyzetet részletesebben is elemezzük. Egyrészt azért, hogy a jelenlegi
helyzetet megfelelően tudjuk értékelni, másrészt a szövetkezetek egyesülésének évét
bázisnak kell tekintenünk, mert így biztonságosabban tekinthetjük át a megtett utat,
s azok is, akik közelebbről nem ismerik ezeket a - könnyűnek egyáltalán nem mond-
ható - éveket, reálisabban tudják értékelni azt a nagyarányú fejlődést, melyet szö-
vetkezeti gazdaságaink napjainkig elértek.

Az eddigiekből következően szükségesnek tartom először is a város talajadoltsá-
'^ának ismertetését, amely közismerten n megye legkedvezőtlenebb összetételit talaja.
azonban még ezen belül is rendkívül sokféle, nagy tarkaságot mutat és a legjobbtól a
legrosszabbig szinte minden talajtípus megtalálható.

Ennek érzékeltetését az alábbiakban lehet bizonyítani:

Semleges, illetve gyengén lúgos, mésszel telített talajok 10,05 %
Túlnyomóan savanyú, mésszel telítetlen, az altalajban
már felszínhez közel szénsavas meszet tartalmazó talajok 22,45 %
Savanyúbb, telítetlen talajok, melyek altalaja a felszín
közelében nem tartalmaz szénsavas meszet- 26,62 %
Szántóföldi művelésre alkalmas szikes talajok 10,18 %
Szántóföldi művelésre kevésbé, illetve feltételesen alkalmas
szikes talajok 10,00 %
Szántóföldi művelésre nem alkalmas szikes talajok 20,60 %
Állandóan vízállásos terület 0,10 %

ö s s z e s e n : 100,00 %

A fenti talajféleségeket összegezve és a lehetőség szerint osztályozva
a következő képet adja:

Mezőségi talajok 32,50 %
Szikes talajok 40,78 %
Réti agyag és öntés talajok 26,72 %

Ö s s z e s e n : 100,00 %

A város éghajlati adottságai is ellentmondásosak. Az évi hőmérséklet összege
2800-5000" C között van, ami a hőmérséklet és fényviszonyok szempontjából kedvező.
Ugyanakkor nagyon kedvezőtlenek a csapadékviszonyok. A 40 éves átlag 513 /nm-í
mutat, és ennek évi megoszlása is rendkívül kedvezőtlen, mivel a tenyészidő alatt al'g
a fele, vagy annál kevesebb hull le.

Mindezek mellett a tavaszi fagyok általában 10 évből 7 évben, míg a jégverés
általában évenként fordul elő valamely határrészen.

Elég gyakoriak a hosszantartó aszályok, míg más évben pedig a nagymennyiségű
belvíz teszi bizonytalanná a termelést.

A nagyterületű termelőszövetkezetek kialakításában éppen a fentiek, miatt közre-
játszottak az adottságok kiegyenlítésére irányuló törekvések is. A városban jelenleg is
minden szövetkezetre jellemző, hogy a talajadottsága nagyon egyenlőtlen, ebből egye-
nesen adódott, hogy az első általános földrendezés idején, az akkor még nagyobb
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számú termelőszövetkezetek és tsz csoportok között szinte lehetetlen volt a földet úgy
megosztani, hogy a gyenge és jó minőségű talajokból megközelítőleg is arányosan ré-
szesedjenek, és ugyanakkor összefüggő nagyüzemi területek is kialakuljanak. Több
olyan szövetkezetünk volt, hogy adottságaikat tekintve csak egyoldalú fejlesztés lett
volna lehetséges, míg az egyesülés után az adottságok kiegészítették egymást, és lehető-
vé vált az egyes szövetkezetek többirányú fejlődését biztosítani.

Mindezt jól mutatja az alábbi táblázat a termelőszövetkezetek és tsz csonortok
u:-»nk nagyságszerinti tagoltsága alapján:

50— 100 kh- között 10 tsz és tszcs
101— 250 kh- között 1 tsz és tszcs
251— 500 kh. között 1 tsz és tszcs
501—1000 kh. között 4 tsz és tszcs

1001—2000 kh. között 6 tsz és tszcs
2001 kh. felett 4 tsz és tszcs

Közrejátszottak a vezetési gondok is. A városban nem rendelkeztünk megfelelő
számban1 jól felkészült szövetkezeti vezetőkkel és szakemberekkel. Ebből következően
olyan helyzet alakult ki, hogy míg egyes szövetkezetekben megfelelő vezetés alakult
ki, amely az adott szövetkezetnél nagyobb területet is eredményesen tudott irányítani,
ugyanakkor a szövetkezetek többségében még a kisebb területre alkalmas vezetőké:
sem sikerült megtalálni és beállítani. Ezt igazolja az a tény, hogy 1958-ban közel
32 000 kh szövetkezeti területen mindössze 3 főiskolai és 8 középiskolai végzettségű
szakember volt. Még rosszabb volt a helyzet az adminisztratív dolgozók vonatko-
zásában.

Karcag város közismerten nehéz termelési viszonyai viszont kellő számú és jó fel-
készültségű, nagy termelési, vezetési gyakorlattal rendelkező mezőgazdasági, műszaki
és adminisztratív vezetőket kíván meg a lehető legjobb termelési eredmények bizto-
sításához.

A város - előzőekben már röviden ismertetett - mezőgazdasági termelési helyzete
jelentősen gátolta - főként a területi szétszórtság miatt - a szövetkezeti gazdaságok
termelési tevékenységét éppúgy, mint az irányítás munkáját. A területi elrendezel
hiánya nem tette lehetővé azt sem, hogy a termelés fokozása érdekében szükséges,
nagy volumenű épületberuházások a végleges kialakulásnak megfelelően, tervszerűen
történjenek, s azok nem megfelelő helyre történő telepítése kárt ne okozzon a szövet-
kezeti gazdaságoknak, és a népgazdaságnak. A kisterületű szövetkezetek nem töreked-
tek olyan munkák elvégzésére, amely a termelés fokozása érdekében feltétlen szük-
séges lett volna, de nagyobb befektetést igényelt s csak hosszabb idő után térült meg.

Általában a szövetkezeti gazdaságok eredményeinek fokozása érdekében szükségessé
vált a város teljes mezőgazdasági területét felölelő - az előzőekben már említett -
fejlesztési program elkészítése, amely a szövetkezeti gazdaságok részére biztosította a
termelés alapfeltételeit, a vezetést, a beruházásának megfelelő elhelyezését, a terület-
rendezést, s nem utolsósorban a szövetkezeti tagok jövedelmének, életszínvonalának
fokozatos emelését a termelés növelésén keresztül.

Meg kell itt még említeni azt, hogy a területi rendezést nagymértékben elősegítet-
te a város nagy kiterjedésű határa - e vonatkozásban a vidéki városok között a har-
madik helyen van - mivel a nagy kiterjedésű határ miatt a távolságnak is jelentő-
sége van.
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Az előzőek alapján alakult ki városunkban dz az 5 termelőszövetkezet, melyek

jelenleg is működnek, s alapjában - kevés eltéréssel - kétséget kizáróan igazolta az az-
óta eltelt idő alatt a fejlesztési program szükségességét és megalapozottságát.

A szövetkezeti gazdaságok jelenlegi birtok szerinti megoszlását az alábbi táblázat
mutatja:

Terület
mennyiség

kh-ban

7500
9949
9951

10299
11500

Szövetkezetben

1
1
1
1
1

Ark. érték

64102
88215

135180
125766
126678

1 kh szántó
ark. értéke

10,8
11,8
14,9
15,4
14,1

9228 kh- átlag 5 539941 ark- é- 13,6 ark. é-
Azzal a ténnyel azonban, hogy a termelőszövetkezetek területi kialakítása meg-

történt, átlagterületük megnövekedett, értelemszerűen önmagától nem változott és nem
oldódott meg az irányítás, illetve a vezetés kérdése. Az alapvető módszer is változat-
lan maradt. Az irányítás módszereit és az egyes feladatok méretét és jelentőségét
aionban lényegesen megváltoztatta a nagy területű szövetkezetek kialakulása.

A városi párt és állami szervek feladata és felelőssége is megnövekedett a szövet-
kezetek vezetésének kialakításában. A fejlesztési program végrehajtása során, amikor
a szövetkezetek egyesülésének folyamata megkezdődött, a párt és állami vezetés ÍJ
figyelmét a vezetés kialakítására fordította, s már az első hónapokban 9 főt irányí-
tott át a szövetkezetekbe elnökként, mezőgazdászként, könyvelőként. Ugyanakkor
intézkedés történt olyan vonatkozásban is, hogy a termelőszövetkezetekben meglévő,
politikailag és erkölcsileg kipróbált emberek iskoláztatásával növekedjék a vezetés
színvonala.

Ezen intézkedések, s az azóta a szövetkezetekbe került szakemberek számát figye-
lembe véve a termelőszövetkezeti vezetés szakképzettség szerinti változását az alábbi
táblázat mutatja:

Szakképzettség

Egyetem, főiskola
Középiskola
Szakiskola
Elnökképző
Képesítés nélkül
Együtt

Elnök
1959

1
—

1
1
2
S

1968

2
3

—
—
—

5

Mezőgazdász
1959

2
8

—
—
10

1968

10
35

7
3

—
55

Szükségessé vált változtatni a tervezés módszerén is. A nagyterületű szövetke-
zetek lehetővé tették, hogy a városi tervben szereplő növényfélék - természetesen
itt az akkori központi tervlebontásos időt kelj érteni - ne elaprózva és ne minden
szövetkezetbe, hanem a szövetkezetek adottságainak figyelembe vételével, nagyüzemi
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termelési méretekben kerüljenek kihelyezésre, sőt nem egy esetben a termelőszövet-
kezeti vezetők maguk végezték el az elosztást. Ez a módszer - egyéb tényezők mel-
lett - nagy mértékben hozzájárult az egyes növényfélék termelésének koncentrálásá-
hoz, ami a vetésnél, betakarításnál és minden egyéb munkánál nagyobb lehetőséget
biztosított a gépesítésre.

A nagyterületű szövet-kezetekben meg kell változtatni az irányítás és a munka-
szervezés addigi formáit és módszereit is. A korábbi munkacsapat és brigádszerveze.
mellett felmerült a nagyobb munkaszervezeti egységek kialakításának az igénye. Min-
den szövetkezetben üzemegységek alakultak ki, s a brigádok, a korábbi általános jel-
leg helyett szakosítva lettek. így alakultak ki a - növénytermesztő, kertészeti, állat-
tenyésztői, traktoros, szállító stb. - brigádoki, méreteik megnőttek és élükre szakmai-
lag is jól képzett vezetők kerültek.. Szövetkezeteink ma is ezen szervezeti formákkal
dolgoznak.

A pépállomásí gépeknek a szövetkezetek részére történt átadása új problémát
hozott felszínre, mégpedig a gépjavítás megszervezését, a szervezet kialakítását, s ma
már minden szövetkezetünk megfelelően felszerelt javító-műhellyel és szakemberekkel
rendelkezik.

Teljesen meg kellett változtatni a beruházások elosztásának korábbi gyakorlatát
és módszerét is. A beruházásokat koncentrálni kellett, mégpedig úgy, hogy a tő
termelési célkitűzéseket és feladatokat szem előtt tartva azokat egyre inkább össz-
hangba kellett hozni a termelőszövetkezetek perspektívájával, hogy lehetőleg a leg-
nagyobb mértékben, az egyes termelőszövetkezetekben jelentkező igényeknek meg-
felelően kerüljenek kihelyezésre.

A nagyobb méretek felvetették az egyes szövetkezetek közötti kooperáció eseten-
ként, vagy állandó jellegű megszervezését is. A kooperáció esetenkénti megszervezése
- mint például: egyes fontosabb munkák időbeni elvégzéséhez segítségnyújtás - jól
bevált, s szükség szerint ma is alkalmazzák szövetkezeteink. Az állandó jellegű koo-
peráció azonban, mellyel, mint „Termelőszövetkezeti Közös Vállalkozás" próbálkoz-
tak szövetkezeteink, nem hozta meg a várt eredményt), és néhány évi - nem kielégítő
- működés után feloszlott.

Az eredménytelen működés fő oka az volt, hogy árubaromfi és sertéshizlalási
főprofillal alakult, a talajadottságból adódóan egyébként is viszonylag alacsony
abraktakarmány-termés nem biztosította a folyamatos ellátást, ugyanakkor központi
készletből is esetenként késve, s elégtelen mennyiségben volt kiutalás, ebből követke-
zően rendkívül sok vita származott, amely végső soron elkerülhetetlenül a kooperáció,
illetve a közös vállalkozás megszüntetéséhez vezetett.

A továbbiakban azokkal az elért eredményekkel kívánok röviden foglalkozni,
amelyek számszerűleg is alátámasztják az eddig elmondottakat és végeredményükben
elvezettek szövetkezeteink megszilárdulásához mind vagyoni, mind egyéb vonatkozásban.

Előre kívánom még bocsátani, hogy a korábbi, vagyis a nagy terüleletű szövet-
kezeti gazdaságok kialakulása előtti időben évenként általában 4-5 termelőszövetkezet
mérleghiánnyal zárta az évet, míg 1959 óta ilyen eset nem fordult elő szövetkezeteink
életében.

A megtett intézkedések alapján rövid idő alatt megváltozott a szövetkezeti tagok
munkához való viszonya, érezhetően javult a munkafegyelem és nagy változások tör-
téntek - pozitív irányban - a tagok életkor szerinti összetételében.

A dolgozp tagok száma érthetően csökkent, mintegy 22 százalékkal, ugyanakkor
a közös munkában résztvevő családtagok száma 92 százalékkal több volt 1967. évben,
mint 1959-ben, a dolgozó tagok átlag életkora pedig jelenleg 41 év.
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jelentős változás következett be a növénytermelés szerkezetében, amely azt ered-
ményezte - a már elmondottakon kívül -, hogy állandó és fokozatos emelkedés követ-
kezett be az egyes növények termésátlagában, melyet a főbb növények vonatkozásában
az alábbi táblázat mutat:

Növény

Kenyérgabona
Takarmánygabona
Kukorica
Rizs
Cukorrépa
Lucerna

egyesülés

7,2
7,3

10,4
9,7

120,0
8,1

Termésátlag
előtt 1968

12,9
14,3
16,0
14,5

210,0
21,3

Megjegyzés

várható
várható
várható

Természetesen mindezekhez alapvetően járult hozzá a gondosabb talajművelés, a
nagyobb mennyiségű szerves és műtrágya felhasználás, mely utóbbiból az egy kh-ra
felhasznált mennyiség hatóanyag szerint számolva az egyesülés előtti 8 kg-al szemben
1967. évben már 33,2 kg volt.

Az elért eredményeket segítette az öntözéses gazdálkodás kiterjesztése, mely az
előirányzattal szemben mintegy 18 %-os túlteljesítést eredményezett.

Igen nagy és jelentős szerepet kapott a rizstermesztés, melyből az ország termelő-
szövetkezeti rizsterületének kb. 20 %-a a szövetkezeteinkben van.

Szükségesnek tartom megemlíteni a legelő-gazdálkodás terén elért eredményeket,
mivel a nagykiterjedésű ún. szikeslegelők javítása az állatállomány takarmányellátását
nagyban elősegíti. E vonatkozásban ma már a Nagykunsági Mezőgazdasági Kísérleti
Intézetben kidolgozott módszerrel több száz holdon folyik eredményes legelőgazdálko-
dás.

Az állatállomány is a tervezettnek megfelelően alakult és a 100 kh szántóra jutó
számosállat 14 %-kal magasabb a bázis számnál. Megfelelő mértékben emelkedtek az

állati termékhozamok ís, melyee a felvásárlás, volumenének fokozatos emelkedése bizo-
nyít.

Az áruértékesítés alakulását az 1959. évhez viszonyítva az alábbi táblázat mutatja
100 kh szántóterületre számolva:

Aru megnevezése

Kenyérgabona
Takarmánygabona
Rizs
Cukorrépa
Aruhús

q
q
q
q
q

1959

64
28
58

228
20

1967

198
38

159
478
63

, Tej hl 46 71
Tojás 1000 db 0,8 8

E kérdés vizsgálatánál meg kell állapítani, hogy a vizsgált időszak alatt rendkí-
vül sok elemi csapás érte szövetkezeteinket, kezdve az aszálytól1, a rendkívül tartós
belvízig, az állatállományt pedig a szinte évenként visszatérő száj- és körömfájás aka-
dályozta a gyorsabb ütemű számszerű és minőségi fejlődésben.

164



Termelőszövetkezeti gazdaságaink a vizsgált időszakban igen nagy lépést tettek
előre vagyoni helyzetük növelésére, stabilizálására, ezen belül pedig a tiszta vagyonuk
gyarapítására, valamint a szövetkezeti tagoknak a közös gazdaságból származó jöve-
delmének emelésére.

Az állóeszközellátottság általában jónak mondható és közel 157 millió forinttal
magasabb, mint 1959. évben volt, s az 1967. év végén a közös szövetkezeti vagyonnak
42,7 %-a forgóeszköz volt.

Ha a forrásokat vizsgáljuk, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy
míg 1959. évben saját forrás csak 59 %-a volt, jelenleg ez 84,8 %-ot tesz ki. Ennél
is kedvezőbb képet mutat az üzemi célokra tartalékolt eszközök forrása, amely a már
fentebb jelzett évben saját forrásból csak 45 %-ban volt biztosítható, addig jelenleg
97,2 %-ban saját forrásból származik. Tiszta vagyonuk a termelőszövetkezeteinknek több
mint 183 millió forinttal növekedett.

Itt kell beszélni arról is, hogy míg korábban az évvégi készpénztartalékolásra
évente csak gondoltunk, addig ez az összeg már megközelíti a 20 millió forintot, és
van szövetkezetünk, amely rövid hitelt már nem is vett igénybe és egész évben az egy-
számlájáról fedezte kiadásait.

A tagság jövedelme szerény, de állandó, évről-évre fokozatosan emelkedő tenden-
ciát mutat, úgyszintén megfelelően alakul a felhalmozás és felosztás aránya is.

Az egy tagra eső jövedelem az 1959. évit alapul véve 39 %-kal emelkedett, ó-
megközelítette a 23 000,- forintot.

Szövetkezeteink ugyancsak nagy gondot fordítanak a tagság kulturális igényeinek
kielégítésére és a nyugdíjas tagjaik segítésére.

E célra, p szociális és kulturális alapra 1959-ben csak 104000 Ft-ot helyeztek, 19(̂ 7.
évben már több mint 3 millió forintot biztosítottak.

IV.

összegezve az eltelt időszak alatt végbement változást és figyelembe véve váro-
sunk területén a termelőszövetkezetek fejlődése, megefősödése érdekében készült fej-
lesztési program végrehajtásának eddigi tapasztalatait, megállapíthatjuk, hogy - bár
tennivaló még bőven van - eredményes volt.

Ezeket az eredményeket elsősorban segítette és biztosította a párt következetes
irányítása, az állami szervek segítsége, a Szovjetunió gazdag tapasztalatának alkalma-
zása, a tudomány fejlődése.

A vizsgált időszak alatt termelőszövetkezeteink megszilárdultak, megteremtették
a nagyüzemi gazdálkodás alapjait, stabilizálták vagyoni helyzetüket, folyamatosan biz-
tosították a szövetkezeti tagok jövedelmét, és annak szerény, de fokozatos és állandó
növelését.

A mezőgazdaság teljes termelési értéke 192,8 %-kal volt magasabb 1967. december
31-én, mint 1959-ben, ami azt bizonyítja, hogy a sokszor mostoha időjárási vi-.zonyok
a szinte egymást követő elemi csapások ellenére is sikerült a mezőgazdasági termeli i

növelni, s ezzel városunkban is biztosítani a párt és kormány célkitűzéseinek meg-
valósulását.

Nagymértékben növekedett a szövetkezetek árutermelése, ezzel párhuzamosan
megnövekedett a termékkibocsátás, mert összességében 247,5%-kal több árut adtak szö-
vetkezeteink a népgazdaságnak 1967-ben, mint 1959-ben.

Növekedett a tagok jövedelme, amely 1967-ben 39 %-kal volt magasabb, minfc
1959-ben.
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Az elmúlt évek mérlege elénk tárja szövetkezeti gazdaságaink történelmi jelentő-
ségű előrehaladását, fejlődését a nagyüzemi gazdálkodás útján, amely időszak azon-
ban nem volt gondtalan diadalmenet.

Az élet természetes rendje az, hogy az elért fejlődési színvonal - most az új gaz-
daságirányítási rendszer bevezetésével - új problémák megoldását kívánja meg.

Szövetkezeti gazdáink szorgalma, a szövetkezeti párt és gazdasági vezetők, szak-
emberek tapasztalata és tudása, párosulva a gazdaságirányítás új meg új tapasztalatai-
val, a legfőbb biztosíték arra, - hogy városunk mezőgazdasága a megyében betöltött
szerepe alapján, sokoldalúan keresve a legjobb megoldásokat, - hogy a párt és kor-
mány által vezetett új gazdaságirányítási politikának helyi feladatait is sikeresen tudjuk
megvalósítani.

A teljességre való törekvés nem volt célom, de főbb vonatkozásában ezekben ösz-
szegezhetők — igen röviden - városunk mezőgazdasági szövetkezeti nagyüzemeink fej-
lődésének eddigi tapasztalatai.

Ezen rövid áttekintés mindenesetre két dologra kétséget kizáróan rávilágít: egyik,
hogy sok és értékes tapasztalatot szereztünk már, s ezek megalapozottabbá és bizton-
ságosabbá teszik a további fejlődést. A másik az, hogy még számos probléma megol-
datlan, s ezek megbízható megoldásához még sok, további tapasztalatra van szükség.

Bízunk abban, hogy a jelenleg még gátló tényezők kiküszöbölődnek, s ez még ha-
tékonyabbá teszi a szövetkezetek tagságának, vezetőségének szorgalmát és gazdasági
tevékenységét, s ezen keresztül eredményeit is.

Böjti Imre
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