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A  K O N G R E S S Z U S  U T Á N A  h a z a s z e r e te t  is k o lá ja

A  dadi népfront-bizottság 
a falu répénck Jólétéért

Dad főutcáján betongyűrűk 
sorakoznak. Megkezdődött a 
csatorna építése, hogy a kör- 
nyék magaslatairól lezúduló 
víz szabályozott, rendes irány
ban hagyja el a falut. Eddig 
árvízveszélyt jelentett a laposi 
házaknak minden nagyobb 
esőzés. Megrongálódott a köz
ség főútvonala, kimosta a víz. 
Az utcák olyanok voltak, hogy 
lehúzta a járókelők lábbelijét 
a sár.

A tanács megszerezte az 
anyagot. A népfront-bizottság 
tagjai házról-házra járva meg
beszélték, melyik család tud 
fogatot biztosítani, melyik gya
logmunkaerőt. összeírták és 
megkezdődött a csatornázás. 
A járdák rendbehozását úgy 
végzik, hogy a tanács megren
delte a szegélyköveket és a 
salakot, társadalmi munkával 
széthordják a faluban és min
den család saját háza előtt 
rendbeteszi a járdát.

Móró István, a Hazafias 
Népfront-bizottság elnökségé
nek egyik tagja elmondta, 
hogy egyelőre csak ezeket a 
munkákat tudták elkezdeni, 
mert "a faluban a legfontosabb 
pillanatnyilag a vetés. Ha el
végzik a vetést, hozzáfognak 
még a hét folyamán a faluvégi 
tó rendbehozásához is. Egészen 
leeresztik a vizet, a tó fene-

Tatán is aktív segítője a 
dolgozóknak a Hazafias Nép
front-bizottság. Nagy szorga
lommal és körültekintéssel in
tézi a dolgozók ügyes-bajos 
dolgait. Az egyik jelölőgyűlé
sen, a Fazekas-utcában felszó
lalt Mazalin György ipari dol
gozó, hogy az esőzések miatt 
kezd egészségtelenné válni la
kása, mivel a tetőszerkezet 
rossz, beázik a lakás. A beázás 
miatt a bútor is kezd tönkre
menni. Kérte a népfront-bi-

két mélyítik és sóderrel meg
hordják. Társadalmi munkával 
fürdőt építenek ide. Az a pisz
kos kacsaúsztató, amit most 
látni, strand lesz a nyárra.

Most, a nagy őszi munkák 
idején is talál módot a dadi 
népfront-bizottság arra, hogy 
„gyűlést“ tartson. Még pedig 
olyan formában, hogy eljár
nak az estéli kukoricafosztá- 
sokra. Ott sok mindenre fordul 
a szó munkaközben: házassá
gok, asszonyi pletykás ügyek, 
gondok, bajok — minden elő
kerül. Sok mindent meg lehet 
ott tudni.

— Jáger Ferenc bokodi la
kos, de földje itt van a dadi 
határban, 800 négyszögölön 28 
mázsa kukoricája termett, 
mert a heterózis művelést al
kalmazta. Ezt is szeretnénk el
terjeszteni a faluban — mond
ta Móró István elvtárs.

A tervek mellett sok olyan 
probléma kerül napirendre, 
amire eddig nem figyeltek. A 
falu lakói egymásután keresik 
fel a népfront-bizottság tag
jait. így derült fény arra is, 
hogy Szabó Imre boltvezető 
nem olyan árukat rendelt, 
amire a falunak szüksége lett 
volna. Részeges is. A népfront
bizottság levelet ír a felettes 
hatóságnak, hogy intézkedje
nek ebben az ügyben.

zottságot, hogy járjon közbe a 
tanácsnál, hogy a lakása feletti 
tetőszerkezetet megjavítsák.

A Hazafias Népfront-bizott
ság javaslattal fordult a váro
si tanácshoz, hogy javítsák 
meg Mazalin Györgyék lakása 
feletti rossz tetőszerkezetet. A 
tanács helyt adott a javaslat
nak és felkereste az építőválla
latot, hogy mielőbb végezze el 
a tetőjavítást. Még az őszi 
nagy esőzések beállta előtt meg 
fogják javítani a hibás tetőt.

A tatai Hazafias Népfront
bizottság segíti a termelőszö
vetkezetek dolgozóit is. Az 
Augusztus 20 tsz elnöke pa
nasszal fordult a népfront-bi
zottsághoz, hogy a gépállomás 
hátráltatja munkájukat és a 
szerződésben megjelölt határ
időre nem végzi el az őszi

Egy hete alakult meg a 
szendi népfront-bizottság. Egy 
hét nem nagy idő, de ilyen 
őszi időszakban egy hét is so
kat változtat a határ arcula
tán. Tarkábbak lesznek a fa
lombok, kopaszodnak a fák, a 
fekete földeket pedig zöld ve
téstakaró borítja el. Az embe
rek dolgoznak. Szántanak, vet
nek, kukoricát, vagy répát 
szednek. Ez a mindennapi 
munka. Ez szüli azokat a gon
dokat, amelyeknek megoldásá
ra sokszor nem elég egy em
ber,

A Hazafias Népfront-bizott
ságok úgy tudnak segíteni az 
embereknek, hogy összefogják 
egy-egy falu gondjait. S most, 
míg az ország szívében tanács
kozott a 200 0  küldött az ország 
gondjairól, a falvakban tovább 
folyik a munka.

A szendi népfront-bizottság 
közbenjárására a falu dolgozó 
parasztjai 250 mázsa \etőbur- 
gonyát kapnak; Minden em
bernek gondot okozott a falu
ban az, hogy a vetőburgonya 
elcsenevészedett. S most jó ve
tőburgonyát kapnak, cserébe 
ugyanolyan súlyú, étkezés cél
jára jó burgonyáért.

munkákat. Rácz György elv
társ, a népfront-bizottság el
nöke személyesen ment el a 
tatai gépállomásra, hogy be
széljen az ügyben a vezetők
kel. A beszélgetésnek az lett 
az eredménye, hogy másnap 
megkezdték a munkát a gép
állomás dolgozói a tsz föld
jein.

A másik ilyen közös gond 
az, hogy a  villanyt ki kellene 
vezetni a majorba és a Győri
ét új házaihoz. A lakosság 
megvásárolná a villanyoszlo
pokat, s le is ásná, csak az a 
baj, hogy nem lehet kapni. A 
népfront-bizottság a császári 
erdőigazgatóságnál járt ebben 
az ügyben és ott ígéretet is 
kaptak,

A népfront-bizottság tervé
ben azokkal a problémákkal 
találkozunk, amelyeket minden 
ember elmondana, ha megkér
deznék. A népfront-bizottság 
tagjai elbeszélgettek az embe
rekkel a választásokról, s már 
a jelölőgyülések előtt csopor
tokba verődve tanácskoztak ar
ról, hogy kit kellene tanács
tagnak jelölni.

Szép számmal jönnek össze 
a falu lakói csütörtök estén
ként a Szabad Föld Téli Esték 
előadásaira. Abban is nagy se
gítséget nyújt a népfront-bi
zottság, hogy ezek az előadá
sok olyanok legyenek, hogy a 
dolgozókat érdekeljék, azon 
tanuljanak, s mindennapi mun
kájukban hasznosítani tudják.

Mazalin György panaszai elintézte 
a népfront-bizottság

A népfront-bizottság javaslatára 
vrtőburgonrát cserélnek 

a szendi dolgozó parasztok
E

7VT apjaink jelentőségét kimagaslóan azcfk a falusi, városi, 
’ járási, kerületi és megyei — népünk legszélesebb 

rétegeit egybefogó — összejöveteleik határozzák meg, melyeik
nek eredményeként megalakultak a Hazafias Népfront helyi 
bizottságai. Az egész ország népe, munkások, dolgozó parasz
tok és értelmiségiek lázasan 'készülődtek a Hazafias Népfront 
országos seregszemléjére, és most ugyanolyan érdeklődéssel 
tanulmányozzák annak határozatait. E széles és céltudatos 
népi mozgolódás valahogy hasonlít a szeptember első napjai
hoz, mikor a tanulóik magasabb osztályba készülnek lépni. Egy 
olyan felsőbb osztályba — talán a legfelsőbbe — amelyben 
már egységesen fogják gyakorolni azt a sok rész-tapasztalatot 
és tudást, amit az alsóbb osztályokban tevékeny részvétellel 
magukévá tették. Es valóban így is van! Egész dolgozó népünk 
iskolába készül, a hazaszeretet nagy iskolájába: a Hazafias 
Népfrontba. Hogy gyakorolja magát a négy évszázad tanulta 
és harcolta népi egység megvalósulásában. Mert a Hazafias 
Népfront a hazaszeretet és igaz hazafiság iskolája.

lőször is abban az értelemben, hogy ez a hazaszeretet 
nem valami új dolog, de tartalmában és megvalósu

lásában mégsem a régi. Nem új abban az értelemben, ahogy 
Mátyás király, Dózsa György, a Cserni Jovánok, Gubecz 
Máiék, Karácsony Györgyi}]:, BocSkay István, Bethlen Gábor, 
a Császár Péterek, Rákócziak, Kossuth, Petőfi, Táncsics és az 
első Tanácsiköztársaság nagyjai és hősei akarták a népi egysé
get és voltak hazafiak. Nem új abban az értelemben, ahogy a 
második világháború vérzivataránalk Magyar Frontja fogja 
össze a hazafias erőket, s ahogy a Függetlenségi Front és a 
Magyar Függetlenségi Népfront országot építő hazaszereteté
ben kiszélesedett. De új abban az értelemben, hogy megvalósu
lásának feltételei ma érettek meg. Történelmünk során először 
a Hazafias Népfront forrassza eggyé azt, ami eddig Ikettő volt: 
a népet és a nemzetet, a dolgozó népet és értelmiségét.

IIA ásodszor abban az értelemben iskola, hogy ez a haza* 
szeretet nem puszta elmélet, melyről gondolkodva el 

lehet lágyulni, hanem cselékvő, gondolkodó szeretet. Hiszen 
magunk, családunk, gyermekeink, országunk, békénk, jövőnk 
sorsa nem tőlünk független dolgok. Mindezek a mi hűségesebb, 
fegyelmezettebb és szervezettebb munkánktól függenek, 
Tőlüvlk függ a több ruha, kenyér, zsír, iskola, kórház, egyetem, 
lakás és a többi. A hazaszeretet iskolája a Hazafias Népfront 
abban az értelemben is tehát, hogy legszemélyesebb ügyünkké 
teszi a virágzóbb, boldogabb magyar életet.

VT armadszor abban az értelemben is iskola, hogy nem 
öncélú hazaszeretetre nevel. Országunk, népünk, ter

veink és eredményeink munkálása és szeretete nem elválaszt 
más népektől és nemzetektől a sovinizmus és nacionalizmus 
átkos gőgjében, hanem felelőssé tesz saját törekvéseinkben és 
előrehaladásunkban a többi nép, mindén dolgozó ember sza
badságáért, függetlenségéért és békességéért. A széles össze
függésekre nézés és látás, a valóságos életszemléletnek nagy 
iskolája. Az embertestvérért is felelős hazafiságra nevel.

ár célkitűzéseiben és állandóságában messze túl
haladja az előttünk lévő tanácsválasztásckat, mégis 

ebben az iskolában a választások lesznek az első lecl<ák. Fel
adatunk az, hogy első feleletünk jeles legyen. A hazaszeretet 
iskolájának kapui tárva. Kéz a kézben lépjünk be rajta. Min
den becsületes, hazáját és népét szerető magyarnak a Hazafias 
Népfrontban a helye. Az első jeles felelet a záloga annak* 
hogy a továbbszilárduló egységben újabb leckékből még job
ban feleljünk.

B

Egyszer régen a keleti bölcs, 
halála előtt így oktatta fiait: 
„Látjátok ezt a vesszőnyalábot, 
ebből egy szálat kiveszek, köny- 
nyűszerrel eltöröm —  így jár 
az a család, ahol széthúzás, 
megnemértés az úr, egyenként 
töri össze azokat a zsarnok 
nagy úr" —  példázott a bölcs 
öreg. Majd így folylatta: ..Jól 
figyeljetek, sohasem feledjétek: 
összefogom két kezemmel a 
vesszők kötegét és így próbá
lom eltörni azt, tátjátok, nem 
megy. Nehéz ott a zsarnok 
dolga, hol összetart a nép s fiai 
között nem a széthilzás, de meg
értés, egyetértés az erény” — 
fejezte be tanítását a bölcs 
öreg.

Népünk történelmében a Ha
zafias Népfront létrejötte első 
olyan eset, ahol a nemzet min
den vesszejét, minden becsüle
tes, hazáját szerető fiát, legyen 
az munkás, vagy értelmiségi 
dolgozó, parasztember, vagy kis
iparos, pap vagy katona, eggyé, 
a nemzet egy közösakaraiú, kö
zös célért harcoló nagy család
ba tömörítetté. Volt már példa 
a magyar nép történetében arra, 
hogy a közös ellenség, az azo
nos feladat, a szabadság közös 
eszméje a haza minden fiát egy- 
sorba állította, de ennek egy
sége népet formáló ereie soha
sem volt olyan, mint a Hazafias 
Népfronté. Sokat tanácskozott, 
sokat ült már össze ez a kilenc
millió magyar, hogy jobb sorsát 
megbeszélje, de okosan és okos 
szóra most először. Okosan, 
mert egy évezred óta először

pártállásra, vallásra, nemre, 
nemzetiségekre való tekintet 
nélkül egy célért, egy nép jövő
jéért, boldogulásáért, kulturális 
és gazdasági felemelkedéséért 
indult közös harcba.

A most megszületett nagy 
nemzeti mozgalom bölcsőjénél 
ott volt a nemzet minden kép
viselője, a magyar földek tulaj
donosa, a bányák és gyárak ura, 
a kidtúra harcosai, az egyházak 
papjai, és népünk védelmezői. Óit 
voltak megyénk küldöttei, ott 
volt Nyirő József, Császár köz
ség küldötte, ez az energikus- 
beszédű öreg. Hatvanhat eszten
dőt számlálnak évei, de aki még 
mindig azt mondja magáröt: ,az 
idén is ment még a kaszám”. 
Igyekvő, szorgalmas, faluját 
szerető parasztember, hét hold 
gazdája. Öt volt néki, kettőt a  
nép adott. Fél szemét az első, 
egy gyermekét a második há
ború vitte el. „Kell hát az erő, 
nagyon kell —  mondja Nyíró 
bácsi, — hogy soha ne menje
nek háborúba gyermekeink.”

A szóra nemigen kell biztatni 
a császári küldöttet.

—  Ennékem azért kell a Ha
zafias Népfront, mert így eggyé 
lehet tenni a népet, ha a nép 
széthúz, elvész —  szaván, fél
szeme villanásán érezni, ez nála 
nem közhely, ezt parancsolja a 
szive.

—  Én tudom, hogy segítséget 
ad a népfront útjaink megjaví- 
tására, kútjalnk rendbehozásá
hoz. Tudom. Tudia nálunk rossz 
a víz —  ágy mondja mintha 
kételkednék szavában.

—  Más hiba nincs Nyirő bácsi, 
mert ezen könnyen lehet segí
teni.

— Nincs-e? Már hogyne lenne, 
csak nagyobb baj sohse legyen 
— szava most megakad, gondol
kodik: kimondja, ne mondja. 
Aztán lassan böki a szót:

—  Kevés az állatunk.. .  
Aszályosak voltak az esztendők. 
Kevés volt az élet. Kenyerünkön 
kívül minden elment beadásra. 
Az adó meg maradt. A paraszt- 
embernek kevés a pénze. Jött a 
végrehajtó —  tudom nem min
denhol volt ez így, de nálunk 
így volt —  elvitte a tehenünk,

M egyénk kü ldö tte ivel 
a Hazafias N épfront első  kongresszusán

üszőnk —  adóba. Kicsinyenként
úgyis kifizettük volna.

Ez fájt hát annyira az öreg 
Nyirőnek. meg a falujának. 
Megmondta, őszintén, tudja nem 
hiába. Van már panaszára or
vos, akinek hazudni nem lehet, 
ha gyógyulást várnak tőle.

—  Talán megérik az eszünk... 
Rájövünk lassan: összetartásban 
az erő. Ne mondja hát többet az 
iparos ember: én iparos vagyok, 
te meg kopottruhájú földtúró 
paraszt. Becsüljük meg egymást 
végre . . .

. . .  Ott volt Török István szta
hanovista vájár, ö  hozta el a 
tatabányai Xll-es akna bányá
szainak üdvözletét, tolmácsolta 
kívánságát és ígérte segítségéi, 
nagy nemzeti mozgalmunk fel
virágoztatásához.

Török elvtárs kongresszusi 
hozzászólásában ezeket mon
dotta: „Tisztelt kongresszusi
Engedjék meg, hogy a tatabá
nyai Xll-es akna bányászainak 
harcos üdvözletét tolmácsoljam, 
és egyben azt a kívánságát, 
hogy tanácskozásunk segítse elő 
népünk egységének megszilárdí
tását. Amikor e kongresszusra 
elindultam, az akna bányászai 
azzal engedtek utamra, mond
jam el a kongresszus részvevői 
előtt, hogy mi bányászok nem
csak helyeseljük a Hazafias Nép
front létrejöttét, de jó munkánk

kal, a tervek teljesítésével, az 
önköltség csökkentésével, a mi
nőségi termelés megjavításával 
támogatjuk a z t . . .  Tudjuk, hogy 
a bányászok nagymennyiségű

szénnel adósai hazánknak. Eh
hez az adóssághoz hozzájárult 
a bányákban lévő munkafegye
lem lazulása. En mint egyszerű 
bányász látom ezt a hiányossá
got nálunk is. Ugyan Tatabánya 
ebben az évben mindig teljest 
tette tervét, mégsem mondhat
juk el azt, hogy mindent elkö
vettünk azért hogy az országos 
adósságot kisebbre csökkentsük. 
Országos adósságaik csökken
tésére váltattuk, hogy havi ter
veinket az utolsó negyedévben 
110 százalékra teljesítjük. A fel
ajánlás teljesítéséhez azonban 
szükséges, hogy a Hazafias Nép
front helyi szervezete olyan se
gítséget adjon számunkra a 
bányászok felvilágosításában, 
amely biztosítja, hogy feladatát 
mindenki maradék nélkül telje
sítse. Mi tettekkel kívánjuk be
bizonyítani, hogy egyek vagyunk 
a népfronttal, egyek vagyunk a 
feladatok megoldásában, hazánk 
javára” —  fejezte be felszólalá
sát Tőrök elvtárs.

Török elvtársnak szavai nem
csak a Xll-es akna bányászai
nak közös akaratáról, közös 
szándékáról szólnak. Szavai 
mögött ott áll a tatai és a do
rogi szénmedence minden becsü

letes, egy nagy nemzeti jövőt 
akaró bányásza, ipari munkása.

.. .O t t  volt Molnár János a 
megye értelmiségi dolgozóinak 
egyik küldötte. Tanárember. A 
szép szó tanítója. A tatabányai 
Rákosi Mátyás gimnázium nö
vendékei közűi sók fiatal szívébe 
oltotta be az irodalom-, a szép 
szónak a szeretetét.

—  Értelmiségünk egy része 
még mindig elszigeteltségben él 
—  mondja Molnár elvtárs. —  A 
Hazafias Népfront mindent át
fogó cseiekvő ereje lehetőséget 
ad minden értelmiségi dolgozó 
számára a nép ügyének segíté
séhez, nemzeti és a nemzetközi 
kultúrkincsek terjesztéséhez. E 
lehetőség valósággá csak akkor 
válik, ha a Hazafias Népfront 
most elplántált magja dús lom
bot hajt, ha megtelik tartalom
mal. Nemcsak beszélünk róla, 
de teszünk is érte. Az értelmi
ség, hogy hasznára váljék a nép
nek, adja át minden tudását 
annak, hozza a két testvért ezzel 
is közelebb egymáshoz. Adjon 
tanácsot minden rászorulónak, 
s hogy ez így legyen, merjen is 
kérni minden orr aszoruló. Hogy 
alkotni tudj unj: tudás kell, a tu
dáshoz akarót, rajtunk múlik, 
h°gy így legyen.

. . .  Git voltak a nagy. nemzeti 
kongresszus küldöttei között 
megyénk fiataljainak képviselői. 
Ifjú bányászok, parasztok, ta
nulók, s az új értelmiség. Ott 
volt vélük az Erkel Színház 
erkélyén Demó Júlia a nyerges- 
újfalusi Viscosa-gyár fiatal ve
gyésztechnikusa. A testet öltött 
vidámság ez a fiatal lány. — 
Azt mondja örül, hogy itt 
lehet e történelmi napon. Ter
vezget. Mit lesz majd a Haza
fias Népfront-mozgalom sikeré
ért, ha visszatér övéi közé. Úgy 
gondolja, a leghelyesebb tenni
való az, ha a DISZ jó szervezeti 
és klubéletével maga köré tömö
ríti az eddig még passzív maga
tartást tanúsító fiatalokat. Kul- 
túretőadásokat szerveznek majd 
s még sűrűbben járnak a kör
nyező falvakba mint eddig. Ez
zel is erősítik a megye lakóinak 
kapcsolatát, segítve az egymás
ra találást, a közös lervezgetés

közös megvalósításában. „Le
gyünk egyek, találjunk végre 
egymásra, erőben akaratban, 
egy nagyszerű jövő hitében. En 
ezt kívánom minden fiatalnak.“ 

Soha a közös megbeszélések
ről, kongresszusokról annyi 
vággyal, annyi hittel, akarattal 
még nem tért haza az óda- 
küldött, mint most. Mindenki 
vitt valamit —  a vágyát egy 
jobb, boldogabb haza iránt. 
Mindenki hozott el onnan vala
mit: a tiszta jövő képét szívé
ben. Ezt így egyszerűen pátosz 
nélkül leírni nem lehet. Ehhez

f a r t 
őit kellett lenni. Ez juttatta 
eszembe a minden idők legna
gyobb magyar forradalmár köl
tőjének Petőfinek szavait:

„Bizony mondom, hogy győz 
most a magyar, 

Habár az ég s föld ellenkezőt 
akart

Azért nem győzött eddig is • 
hon,

Mert sohasem volt egy aka
raton;

Most egy a lélek, egy a szív a 
k ar...

Mikor győznél, ha most sem, ó 
magyar

Egy ember a haza, s ez halni
kész,

S ezért, ó népem, épp ezért 
megélsz.

S dicső lesz élted boldog és 
szabad,

Amilyen senkié a nap alatt!” 

ÁRMAI BÉLA


