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Mezőfényi Fogyasztási Szövetkezet
Közgyűlésének
Mezőfény
Tisztelt Közgyűlés!
Közgyűlésük mai napon történő megtartásának híre túl lépett szép
hangzású településűk határán, Magyarországra, Budapestre is eljutott.
Helyeseljük azt az utat, amelyet választottak. Az eddig elért
eredmények további gyarapításában, a létező gondok és nehézségek
leküzdésében a jövőben is segíthet az összefogás, az egymás
támogatása, az önsegély, a szolidaritás. Az ilyen gyakorlat a jövőben
is akkor hoz többletet, ha a közös ügyet minden szövetkezeti tag
magáénak érzi, abban saját boldogulását látja. Helyi tapasztalataikra
támaszkodva, a társadalom támogatását is feltételezve, keressék a
szövetségeseket, együttműködésre törekedjenek, hasznosítsák a
szövetkezésben rejlő lehetőségeket. Tudjuk azt is, hogy nem kis
nehézségekkel találják szemben magukat. A közismerten sok akadály
ellenére haladjanak a maguk választotta úton tovább.
Ösztönözhet mindnyájunkat a régmúlt. Erdély az ős szövetkezők
hazája volt, a magyar szövetkezés jórészt ebben a földben
gyökeredzik.
Mostani számvetésük azért fontos hír, mert a szövetkezés nagy
fáján egy rügy hajtássá válásának lehetünk tanúi, példájuk sokak
számára nyújthat reményt és jövőt.
Felelősség teljes munkájukhoz, terveik megvalósításához sok
sikert kívánunk.
Budapest, 20012. március 14
Szövetkezeti barátsággal és tisztelettel:
B a r t u s P á l s.k.
az Alapítvány Elnöke
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Dr. Fekete József s. k
az Intézet Igazgatója

az üzenetet folyóiratunk 2011. évi külön kiadásának Mellékletében
(83. old.) már közöltük. Most a válsz értelmezése (a teljesség) okán
ismételjük meg.
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Feladó: Consumcoop Foieni
Mezőfény 20012. március 20
Tisztelt Bartus Úr!
Tisztelt Dr. Fekete József Úr!
„Sikeresen zajlott le tegnapi közgyűlésünk. A szövetkezeti tagok,
alkalmazottak, a község polgármestere és helyettese, a szövetkezetek
megyei szövetsége részéről. az elnökhelyettes és főkönyvelő voltak
jelen.
A vezető tanács és felügyelő bizottság beszámolóját követően, 2011
profit felosztását, 2012 üzleti tervét, a kollektív munkaszerződés
feltételeit tárgyaltuk, illetve fogadtuk el. A hozzászólások után
következett az Önök üzenetének felolvasása. Nem tudom mi volt
erőseb, a meglepetés, a szatmári román feletteseink csodálkozása, a
jelenlévők fölcsillanó szeme a magyar szövetkezeti üzenet hallatán, a
polgármester és jómagam meghatottsága. Mindenre választ ad a taps,
ami a felolvasást követte.
Aztán a szatmáriak kérésére elmondtam mind azt amit Önökről és a
szövetkezetről tudok. Az elnökhelyettes kért egy román nyelvű
fordítást, hogy átadja az elnöknek.
Egyetlen mondattal így fejezhetném ki az Önök üzenete révén
kialakult hangulatot: 2012. március 19.-én a mezőfényi szövetkezet
közgyűlésén jó volt szövetkezetesnek és magyarnak lenni. Finom ebéd
és finom bor következett, az Önök egészségére is koccintottunk.
Önnek pedig névnapja alkalmából közösségünk egészséget, további
sikereket és minden jót kíván:”
Tisztelettel és köszönettel :
A s z t a l o s V a l é r i a s k.
a Mezőfényi Fogyasztási Szövetkezet elnöke

