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Dobi Istvánt jelölték 
országgyűlési képviselőnek Kisbérem
Kedves vendéget, régi isme

rőst, Dobi István e lv társa t 
v árták  a k isbériek az Erkel 
Ferenc kultúrotthonba hirde
te tt jelölőgyűlésre. S m int 
ilyenkor lenni szokott, sokan 
eljö ttek  a találkozóra.

Dobi István t jól ism erik 
Kom árom  megyében és így 
K isbéren is. A megyéből — 
Szőnyből — szárm azik „Pista 
bácsi”, ahogy m indenütt em

utáni nehéz harcok megyei 
listavezetőjére is, aki 1945-től 
1949-ig fáradhatatlanul küz
dö tt a  le tűn t rendszer gyűlö
letes m aradványainak felszá
m o lásáért Barátok, új isme
rősök, régi kenyerestársak, 
ügyes-baj;s dolgaikkal hozzá
forduló egyszerű em berek 
em legetik Dobi Istvánt, aki 
1949 után is szívesen foglal
kozott a  megye ügyeivel, pe-

Dobi elvtárs beszél a  gyűlés résztvevőihez. M ellette 
M usitz József elvtárs, akit 13-án jelöltek képviselőnek

legetik. Még a gyászos Hor- 
thy-rendszer küzdelmeiben 
m egism erték Dobi Istvánt, a 
m indennapi kenyérért harcoló 
parasztem bert, aki akkor sem 
h á trá lt meg, és az elnyomott 
dolgozó parasztság jogaiért 
íík raszá llt az u rak  ellen.

Em lékezlek a felszabadulás

dig akkor m áshová szólt m an
dátum a.

Sok ú j létesítm ény — m int 
a kisbéri kórház és gim ná
zium — gyorsabb felépítését 
segítette elő Dobi István. Is
m erte és ism eri dolgozótársai 
kívánságait. Ugyanis gyakran 
fordul meg a híres term elő- 
szövetkezeteknél — a kisbéri

Újra képviselőnek javasolták 
Bereszióczy Miklóst és Musitz Józsefet is
O któber 13-án m integy 180 

—200 pilisszentléleki lakos 
egyöntetű véleménye alapján 
Beresztóczy M iklóst felvették 
az országgyűlési képviselők 
jelöltlistájára.

Beresztóczy Miklós tag ja 
volt- a  nem rég feloszlott par
lam entnek is. Az elm últ évek 
során sokat te tt  azért, hogy 
fennm aradjon a béke. A val
lásos érzületű em berek között 
következetesen azt az állás
pontot képviselte, hogy a béke 
és a szocialista társadalom  
felépítése egyform án érdeke 
valam ennyi becsületes em ber
nek, bárm ilyen is legyen a 
világnézete. Ezért a k iá llá
sáért nyerte el a választók 
bizalm át, s ezért javasolták 
ú jra  képviselőnek.

A pilisszentléleki gyűlésen 
»ok szó esett az eddigi ered
ményekről. Beresztóczy Mik
lós is erre  té r t ki szavaiban, 
am ikor a község fejlődéséről 
beszélt. Pilisszentlélek elm a
radott falu volt. A népi hata
lom éveiben azonban ide is 
e lju to tt a villany, s ennek 
következtében m a m ár az 
em berek rádiót hallgathatnak, 
moziba járhatnak , s este lehe
tőségük van olvasásra, tanu 
lásra.

Országgyűlési képviselőre 
te ttek  javaslato t a koppány- 
monostoriak is. A jelöltet: 
Musitz József tsz-elnököt — 
régi országgyűlési képviselőt
— nem  kell külön bem utat
ni. Az egész megyében jól is
m erik — különösen a falusiak
— az „öreg harcost”. Legna
gyobb tette, hogy Koppány- 
monostoron vezetése alatt 
olyan tsz létesült, am ely pél
daként áll nem csak a megye, 
hanem  az ország valamennyi 
gazdálkodója előtt. Nagyon 
sok dolgozó paraszt kapott 
kedvet a  közös gazdálkodás

hoz, m iután megszemlélte a 
m onostoriak birodalm át.

M usitz József nem  rejti 
véka alá a  tsz  módszereit, 
eredm ényeit, s így nem csak 
a  hazai tsz tagságáért, hanem  
az egész ország parasztságá
nak előrehaladásáért, gazda
godásáért küzd. Ez a m un
kája, s az, hogy választóit az 
elm últ években jól képviselte, 
alkalm assá teszi, hogy to
vábbra is képviselő m aradjon. 
Ennek a véleményüknek 
ad tak  kifejezést a koppány- 
m onostoriak is, am ikor lelkes
hangú gyűlésen javasolták a 
jelö ltlistára való felvételét.

Dózsába i  és a kisbér
battyánpisztai Virágzóban 
csakúgy, m in t a falubeliek 
között. Ezért fogadta szűnni 
nem  akaó viharos taps és lel 
kés éljenés Bella Gyula pe 
dagógusnk a helyi Hazafias 
Népfrontiizotteág nevében 
te tt ja v aa tá t: „Dobi Istvánt 
je lö ljük országgyűlési kép
viselőnek novem ber 16-i vá
lasztásokol” A szívből jövő 
egyöntetű nneplés egyúttal a 
jelölőgyűlé határozatát is 
magábafogüta.

Dobi Is-án m eghatottan 
köszönte m? az előlegezett 
bizalm at ésnegfogadta, hogy 
erejétől te lhően ezután is 
m indent ellvet a szocializ
m us felépítőért, a nép élet- 
színvonalána em eléséért 
„Amióta, or ággyűlési kép  
viselő  lehetni — folytatta 
azután  — m áig teljes szí
vem m el, j  óaWattal igyekez
tem  szolgálniazámat és dol
gozó népem et Úgy igyekez
tem  megfelelna bizalomnak, 
ahogy ezt a doizók elvárhat
ják  és ahogy <-e törekedtem  
a felszabadulár.lött is.

Ha a rálátásokon újra 
m egtisztelnek  talm ukkal és 
ism ételten érdeisnek tarta
nak eddigi mbizatásomra, 
akkor bizonyosszempontból 
nehezebb dolgoilesz, m in t a 
megyében lakó épviselőtár
saimnak. A k ik  megyében  
laknak, azok kietlenül is
m erik, látják, hadk  az itte 
ni választók kívtágaL, éle
tét. Én ígérem  > valóra is 
váltom , hogy solem kím é
lem  magam, ha negye dol
gozóival való ílkozásról 
lesz szó. G ya kra n  leszek, 
hogy becsületes gyár em 
berhez illően, n tm , egy
szerű szavakkal nm ondjuk  
egymásnak m inds am i a 
szívünkön feksziksudapesti 
hivatalom  ajtaja mindig  
sarkig nyitva  lesz m int ed
dig is — m indenklőtt, aki 
igaz ügyben akar  ; emelni 
rajtam  keresztül. ’

Ezután vázolta F István 
azt a  hatalm as fejlet, am it 
az ország s benne m árom  
megye is e lé r t a l&tendő- 
ben. A továbbiakbarról a 
hatalm as és m indig sebben 
kibontakozó népfrnozga- 
lom ról beszélt, a n  népi 
egységünk egyik lezője. 
Ennek a lap ja  — f e j t  k i — 
az, hogy a  m unkásoárasz- 
tok, értelm iségiek éilgozó 
kisem berek meggyünk a 
forradalm i m unkáraszt 
korm ány politikájú: he
lyességéről.

Bányászemlékmíívet építenek 
november 7-ig Dorogon

A dorogi m úzeum barátok 
felajánlották, hogy a Nagy 
Októberi Szocialista F orra
dalom 41. évfordulójának 
ünnepére társadalm i m un
kával bányász-emlékművet 
em elnek a  József A ttila 
művelődési ház parkjábani 
A több m éter magas, szik
lahegyet ábrázoló emlékmű 
közepére fehér m árvány 
dofnborművet helyeznek el, 
amely egy XVIII. század
beli díszegyenruhás bá
nyászt ábrázol. A dombor
mű alatti évszámok, 1781— 
1958 — a  dorogi szénterm e
lés megkezdésének és az 
em lékm ű elkészülésének 
idejét m utatják  majd. A 
sziklahegy elé kandelábert 
építenek, am elyben az or
szág nagyobb ünnepein lán 
got gyújtanak a bányászge
nerációk tiszteletére. A 
m árványdom borm ű m ár el
készült. Furlán Ferenc, fia
tal bányászképzőművész al
kotása.
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Választási m unUersiftyt mdilolt 
a Komárom megyei Áilami Ípítóipari Vállalat is

A Komárom megyei Állatni Építőipari V állalat dolgozói 
elhatározták, hogy a közelgő képviselő- és tanácstag-választá
sok tiszteletére választási m unkaversenyt indítanak, hogy m un
kájuk eredményével is segítsék hazánk építését, a  választások 
sikeréi- Ezért vállalják, hogy még az ez évre tervezett 142 
lakást a szerződésben kitűzött határidő előtt átadják  az épít
tetőnek. Az éves tervüket 5 nappal előbb befejezik, önköltségi 
tervüket a  negyedik negyedévben 1 százalékkal csökkentik. Az 
épületeket minőségileg kifogástalanul ad ják  át.

Az építőipari vállalat dolgozói felhívják a megye m inden 
építőipari dolgozóját: csatlakozzanak a választások tiszteletére 
indított term elési csatához, hogy az egységesen a  Hazafias Nép
fron t jelöltjeire adott szavazataikon kívül, termelési eredmé
nyekkel is ünnepeljenek.

A versenyfelhívást alá írta  a  vállalat SZB-elnöke, párt« 
titkára  és igazgatója.

A Komárom megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozóinak 
felhívása im m ár a harm adik megyénkben. Példájuk nyom án 
egyre több üzem és iparág dolgozója határozza el, hogy 
választási m unkaversenyt indít. A versenyt össszekapcsolják 
novem ber 7-re, a  Nagy Októberi Szocialista Forradalom  
évfordulójára való készülődéssel is.

Kilenc ország rendelt a brüsszeli világkiállításon 
nagydíjat nyert esztergomi szerszámgép-típusból

Az Esztergomi Szerszám- 
gépgyár készítményei irán t 
nagy érdeklődés nyilvánul 
meg világszerte. A külföldi 
cégek köszönő levélben feje
zik ki elism erésüket. A gyár 
egyik legnagyobb vevője, Kí
na, jövőre négyszer annyi 
szerszámgépet akar vásárolni, 
m in t az idén. Legújabb gyárt
m ányuknak, a brüsszeli világ- 
kiállításon Grand P rix-t (nagy
díjat) nyert GH—400 gyalu- i

gépnek nagy a sikere. A m á
soló berendezéssel e llá to tt gé
pet, am ely botkormányos ve
zetéssel egy karra l és egy 
nyomógomb segítségével négy 
irányban nyolcféle mozgást 
végez, m ár ö t nemzetközi ki
állításon is bem utatták. Eddig 
kilenc ország, köztük K elet- 
Németország és Norvégia is 
megrendelte. Az új gépet m ár 
sorozatban gyártják.

6 0 0  siem élyes bányászszállót 
adtait át Tatabányán

Tatabányán a X-es akna 
m ellett építették fel a szénme
dence legnagyobb bányász
szállóját. A 600 személyes 
szálló főleg a X-es aknai dol
gozók részére készült, de más 
bánya dolgozói is laknak  itt. 
A nyolc különálló épületben 
a lakószobákon kívül korszerű 
gépekkel felszerelt konyha, 
mosoda és étterem  szolgálja a 
bányászok kényelmét. A min
den igényt kielégítő bányász- 
szálló építésére 12 m illió forin
to t fordított a szénbányászati 
tröszt.

Javult a munkafegyelem, 
nőtt a munkaegységek érteke a táti Vörös Csillag Tsz-ben

M egyénk egvik legjobb te r
melőszövetkezetében, a tá ti 
Vörös Csilla? Tsz-ben az idén 
egyik legfontosabb feladatnak 
a község határában felépült új 
bányász kertváros ellátását 
tarto tták . Ezért jelentősen bő
vítették gazdaságukat. A fejős
tehenek létszám át a duplájára 
növelték s a gondos takarm á
nyozással a tejhozam ot egy év 
a latt megháromszorozták. Ma 
m ár a tsz 10 000 liter te je t ad 
havonta a bányásztelepülés
nek. Nagy gondot fordítanak 
a r ra  is, hogy a term előszövet
kezet két árudájában mindig 
legyen friss zöldségáru. Ezért 
kibővítették öntözéses konyha
kertészetüket s virágkertésze
tet is létesítettek. A m elle tt,1

S ok a  bor, k evés a  h ordó
Éjjel-nappal folyik a  munka a  Borforgalmi Vállalatnál

hogy a gazdaság bővülése 
újabb m unkát kíván, s a tsz- 
tagok létszáma a tavalyi 42-ről 
60-ra em elkedett, mégis sokkal 
kevesebb munkaegységet hasz
náltak  fel az idén, m int ta 
valy. Ebben term észetesen je
lentős szerepe van a fokozott 
gépesítésnek, a gépi aratásnak* 
gépi burgonyabetakarításnak* 
de legszámottevőbb a m unka- 
fegyelem megszilárdulása. A 
közgyűlésen jóváhagyott m un. 
kaegvségnormá'kat szigorúan 
betarto tták  és jól kihasználtak 
egész évben minden egyes na
pot. így a  tervezett 17 650 
munkaegységből 1500-at meg
takarítanak  majd. Ez mintegy 
6 forinttal növeli m inden egyes 
munkaegység értékét.

Megyénk 20 községének sző
lőtermelő gazdái szállítják  a 
mustot Ászár községbe, ahol a 
Pest—Szolnok megyei Borfor
galmi V állalat veszi á t az ál
lam részére eladott m ennyisé
geket. Az udvarban hosszú ko
csisor áll. A várakozók között 
sok a  panasz. Nagyon sokat 
kell várakozniuk, míg a m ustot 
átveszik. Van, ak i fél napot is 
itt tölt, am íg sorra kerül.

O tt József elvtárs, a k iren
deltség vezetője elmondja, 
hogy a torlódásról nem tehet
nek. A vállalat jó l felkészült 
a z  évre, ké t és félszer tö b b 1

hordót állíto ttak  be, m int 
máskor. A jelek szerint azon
ban ez a  mennyiség is kevés
nek bizonyul. Olyan jó az idén 
a term és, hogy a gazdák nem 
tudnak  vele m it kezdeni, m ert 
nincs hordójuk. Ezért olyanok 
is, akiknek nem volt szándé
kukban az állam nak  bort el
adni, nagy mennyiségű te r
mést hoznak eladásra.

— Ez nem  baj —  m ondja 
O tt elvtárs —, de az igen. hogy 
a gazdálkodók között nem  elég j 
nagy a fegyelem. Ugyanis terv 
készült a rra , hogy ki m ik o r1

Major László szomódi 7 hol
das gazdát m indenki is

m eri a községben. És nemcsak 
ismerik, becsülik is. Már akkor 
m egnyilvánult ez, am ikor a 
járási népfront-bizottság el
nökségének tagjává választot
ták, tanácstag viszont még 
nem  volt eddig.

A z  elm últ hétfőn aztán, 
am ikor Szórnád község 25-ös 
választókörzete járási és köz
ségi tanácstagot jelölt, öröm
m el hallgatta az élje* zést, 
tapsot, am i az ő jelölésének 
szólt, m utatva  az iránta érzett 
bizalmat. Községi és járási 
tanácstagság: komoly, felelős 
feladat. Hogyan, m ikén t is fog 
hozzá, ha m ajd a választáson 
is ilyen lelkesedéssel állnak 
ki m ellette gazdatársai; ezen 
még — néhány napos jelölt
sége alatt — nem igen volt 
ideje töprengeni. Dehát nem  
olyan ember Major László, aki 
meghátráb a akárm ilyen ko
moly feladat elől. Szívósságra, 
makacs akaraterőre nevelte őt 
eddigi élete-sora is.

A felszabadulás előtt föld
nélküli paraszt volt. napszám
ba, vagy a környékbeli üze
m ekbe járt dolgozni, A  30-as 1

JELÖŐ LISTÁN
években „protekcióvalke- 
rült az aím ásfüzitői kár
ban elhelyezkednie.

j  jtána hét évig a duntjsi
U  kőfaragóknál dóit. 

N evéz m unka volt, de te- 
set is nagyobb. A ztán ßz 
ju to tt; nagybátyjától in  
hét holdat. Először bizoz 
sem hozott bőséget a i .  
családra, sóikat kellett-- 
cölni” kora hajnaltól ö 
estig  — és tanulni, tapt. 
ni —, amíg a földnélkü. 
rasztból m i itagazda lett.; 
ma már az örökölt 7 ho. 
lóságos kis belterjes g 
Sággá alakult. 500 négyt 
szőlő, 1000 négyszögöl 
mölcsös, a többi szántó 
Három darab szarm sm ó 
egy lovat, egy anyakoc\ 
Itat hízót tartanak.

addig zsugorgattunk, amíg  
végre teljesült a vágyunk. A  
te je t naponta hordtuk eladni, 
a fö ld  is jobban term ett a 
trágyától és egyszercsak már 
a m ásodik tehén vásárlását 
tervezgettük. A z is valóra vált. 
A term ést, gyümölcsöt, te jet 
évekig tragacson to ltuk a 
környékbeli piacokra. Ezért 
később már azon gondolkod
tunk, hogy ha van ké t tehén, 
jó lenne egy szekér is, hogy ne 
kelljen annyit cipekedni. Nem 
sokára ve ttü n k  is egyet. 
Viszont a szekérhez jobb a ló 
a tehénnél. K erült az is. Így 
aztán lassan-lassan kia lakult 
a gazdaságunk.
11/fejd arról beszélt, hogyan 
iu  változott nemcsak az ő 
élete, de a falué is a felsza
badulás után. Mennyit épített

-  Am ikor m egkaptuk a ?  tanács és m ennyit a gazdák 
det nagyon kellett vo lta  h(>üyen nőttek ki az u} porták  

■ uu /i0hnt egymásután a főidből. Vörös
‘Sándor szomódi gazda, a 
"‘nászúra — aki a jelölttel 

kezik  újból a gazda. Adggyatt éppen szüretre készülő-

alább egy tehén, 
zünk nem  volt hozzá — e:

döfi ottjártunkkor  — nyomban 
példázta is ezt:

— Én olyan cselédházban 
nevelkedtem , hogy ha apám  
odatette a kucsm áját az egyet
len szobánk ablakpárkányára, 
bizony nem  kellett külön „fír- 
hang”. Most meg saját házunk 
van, szép, takaros, v i lá g o s ..,

Most, hogy tanácstagjelölt 
lett. e z  újabb tanulni- 

valót je len t számára. Persze, 
ha — úgy, m in t a jelölésnél — 
a választáson is rászavaznak 
falubelijei. Uqy véljük, ebben 
nem  is lesz hiba, h isze l becsü
lik, tisztelik. A n n y it azért 
mégis előre megígér lakótár
sainak (és úgy véljük, ez nem  
olyan ígéret, m int am i a régi 
kortesbeszédekben szokott len
ni), hogy:

— M int járási tanácstag bi
zonyára sokat tapasztalok, hal
lak m ajd  a tanácsüléseken. 
M indezt igyekszem  itt a köz
ség javára hasznosítani. Remé
lem, hamar beletanulok ebbe 
a fontos tisztségbe. Örülök, 
hooy aazdatársaim ennyire bíz
nak bennem és ezt tettekkel, 
falum  fejlődésének elősegíté- I 
sével akarom meghálálni.

kerül sorra, m ikor hozza az el
adásra szánt m ustot. Ezt a  
tervet azonban a községi 
tanácsok egy része nem  
tartja  be. A szüretek  ösz- 
szetorlódnak, m indenki egy
szerre szedi a szőlőt; így ter
mészetes, hogy a vállalat nem 
győzi az átvételt, m ivel any- 
nyi hordója nincsen, hogy né
hány nap a la tt lebonyolítsa az 
egész vételt. Különösen a bár- 
sonyiak szegik meg az ütem - 

1 tervet, s ezzel elég nagy ga
libát, fejetlenséget okoznak;

M egtudjuk azt is, hogy nem
csak nagy m ennyiségű bor te r
m ett az idén, hanem  kitűnő a 
minősége is. Az átlag  18—19, 
de nem  ritka  a  21—22 cukor
fok sem.

A Borforgalmi V állalat a te 
lep vezetőjével az élen min
dent megtesz az átvétel 
zökkenőmentes lebonyolításá
ért. Az elm últ héten volt olyan 
nap, am ikor csak 3 óra hosszat 
aludtak, az éjszaka többi ré
szében talpon voltak. Különö
sen jól dolgoznak a  brigádve
zetők, akik a nagy m unkában 
is igyekeznek szervezettséget, 
rendet tartan i. Végh A n ta l és 
Takács György minden dicsé
retet megérdemelnek. De elis
merés illeti az időszaki dolgo
zókat, Végh Jánost. Elekes Ár
pádot és a többieket is, akik  
ha kell. 16—20 órát is talpon 
vannak egyfolytában.

A Pest—Szolnok megyei
Borforgalmi V állalat kiren
deltsége minden m ustm ennyi
séget kész átvenni, s ehhez az 
ereje is megvan. Csak arra  ké
ri a gazdákat, tartsanak ren
det. fegyelmet, s ha esetleg 
várni kell. legyenek egy kissé 
türelmesek, fgy gyorsabban, 
szervezettebben, zökkenőmen
tesebben megy a munka.


