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A szerkesztőség postájából
A Komáromi Fíítőház d olgozói e lind ították  

a m ásodik 3000  tonnás vonatot

A Komáromi Fütóház dolgozói elhatározták, hogy a vasutas
napig nyolc háromezertonnás vonatot indítanak. Vállalásukat tett 
követte. Július 15-én Komáromból Hegyeshalomba elindult az első 
háromezertonnás szerelvény. A vonatot a 411—457 sz. mozdony 
továbbította. Tamasits István mozdonyvezető és Peiöcz Sándor 
fűtő gondos munkát végeztek A vonat 90 kocsiból állt Komárom
ból 14.45-kor indult és Hegyeshalomba 18.05 órakor érkeze:’. 
Tamasits mozdonyvezető és Peröcz Sándor fűtő az első három
ezertonnás szerelvény továbbításánál 54 mázsa szenet takarítot
tak meg.

Az első kezdeményezés: követte a többi. Július 18-án elindult 
a másod.k háromezertonnás vonal Újból Tamasits István és 
Petöcz Sándor továbbította. A komáromi fíítőház dolgozói az élen
járók példáján fellelkesülve elhatározták, hogy a vasutasnapig 
túlteljesítik korábbi vállalásukat.

HORVATH GYULA ÜB-elnök

A gyenge csilleellátás csökkenti Erzsébet-aknán 
a péntek-mozgalom eredményeit

A tokodi E rzsébet-aknán az elm últ hetekben nyolc brigád  csatlakozott 
8 péntek-m ozgalom hoz. A legjobb eredm ényt eddig a 119-es csapat. Kei! 
G yörgy b rigád ja  é rte  el. A heti 154 csillés te rve lő irányzatát 246 csiliere 
te ljesíte tte  C sütörtökön befejezte heti tervét. Csákvárf Károly b rigád ja  
nyomon követi a Keil-brigádot. A heti 154 csillés tervét 234 csillére telje 
sítette. A két brigád  ezt az eredm ényt a ió időbeosztásával érte el. A 
miinkaidö m inden percét k ihasználják . Lent váltanak a m unkahelyen. A 
v á ltá sn á l m egbeszélik hogy a brigád  tag ja in ak  mi lesz a m unkája. A 
fü s trevá rás  ideje a la tt az ácsoláshoz szükséges .fát készítik elő. így nincs 
egyetlen elveszett ó rá juk  sem a term elésből

A többi brigád  azonban nem ér el ilyen eredm ényeket. M unkájukat h á t
rá lta tja  a gyenge csilleellá tás, am elyet a rossz vágatok  nehezítenek meg. 
A péntek-m ozgalom  további terjedése érdekében ió lenne, ha az Erzsébet 
akna vezetői többet törődnének a fenn tartássa l. G ondosabb m unkává a 
péntek-m ozgalom m al nagyobb eredm ényeket érnénk el és akkoi nem nyolc 
csapat hanem  sokkal több csatlakozna hozzá

Herbei M átyás. Erzsébet-akna

A Timföldqvár népkor.siveifitöi segítenek 
a Pcrjéspusitai Állami Gazdaság traktorainak kijavításában

A Periéspuszta i Álla 
íam i G azdaság  dolgo
zóinak gyors a ra tá sa  és 
be takarítása  érdekében 
a D unavölgvi Timföld 
gyárban  Füle Károly 
gépkocsivezető brigádja  
fe la ján lo tta , hogy a kor- 
m ánvprogram m  m egva 
ló sításáért, az a lko t
m ány tisz tele tére  seg í

tenek az állam i g azd a 
ság  trak to rainak , kom 
báin ia inak  k ijavítása 
ban. Amikor az egyik 
arató- és cséplőkom 
b á ja  leállt a mezőn 
Füle Károly brigádiá  
nak tag ja i azonnal se 
g ítségére siettek és ki 
jav íto tták  a kom bájnt.

Füle Károly brigádja  
nak kezdem ényezéséhez 
csatlakoztak  a gépészeti 
bővítés esztergályosai 
is akik válla lták , ha 
a gazdaságnak  szűk 
sége van esz te rgá lyos
m unkára. segítenek.

Vanyó János 
Tim földgyár

Gondoskodjon jobban a Mezó'ker 
a tatabányai napköziotthonok áruellátásáról

A V árosi Tanács O kta
tá si Intézm ények Köz
ponti R aktárához és a n 
nak vezetőségéhez nai) 
m int nap jönnek a naD- 
köziotthonokban lévő 
gvermekek szülei jogos 
kérelm eikkel. Azt sze
retnék. azt kérik á lla n 
dóan. hogy gyermekeik 
nyáron v itam indús. szén 
gyüm ölcsöket, friss zöld 
főzelékféléket kapjanak 
a napköziotthonokban.

A MEZÖKER azonban 
nem érzi. hogy leg d rá 
gább kincsünk a gyer
mek és legfontosabb a n 
nak egészsége. Annak 
ellenére, hogy a köz 
ponti rak tár hét nappal 
előbb adia  be igényié 
sét. Breier Ferenc áru 
elosztó ezt gyakran 
nem veszi figyelembe. 
A legtöbb esetben nem 
kapjuk meg a kellő 
m ennyiségű áru t és a

m inőség körül is nagy 
hibák vannak.

Nem tudunk eleget 
lenni a szülők kérésé 
nek. míg Breier Ferenc 
áruclosztó nern érzi 
szívügyének a napközi 
otthonok szép, friss áru 
val való e llá tásá t.

Lóránthalm i Jenőné.
Georgi Ferencné 

O ktatási Intézm ények 
Központi R aktára, 

T atabánya.

n c iik  H ie ^ is n ie rn í lia irá iik  sz é p  l á j a i í
Jú liu s  f9-én na gvon szép hajó- 

k iránduláson vettunk részt Yise- 
g rád ra  és vissza. Sok bányász  jött 
el csa lád jáv a l együtt. Gyönyörű 
volt a hajóút, a szervezésbe azon
ban hiba csúszott. Odafelé még 
csak egvütt m entünk, visszafelé 
azonban nem tudtunk együtt jönni, 
m ert nem ta lá ltuk  vezetőinket. A 
halóró l leszállva nem ta lá ltuk  meg 
az MSZT álta l bérelt buszokat sem. 
így ki villam oson, ki m ás járm űvel

m ent ki Kelenföldre. Egv kérésiül! 
van: rendezzenek T atabányán  a
nyáron k irándu lásokat, hogy m eg
ism erjük hazánk szép tá ja it. Ezekre 
a k irándu lásokra  azonban jöjjenek 
velünk vezetők, lehetőleg pedagó 
gusok. hogy ne csak lássuk, hanem  
előadásaikból m egism erhessük em 
lékmííveink. várrom jaink, szép tá 
jaink történetét.

Danes István 
T atabánya. XlV-es akna.

Tokod község sürgősen  apaálla t- 
gondozót keres, a gondozó csa lád i

háza t rs kap.

A T atabányai Szénbányászati 
Tröszt felvételre keres kőműves szak
m unkásokat. Jelentkezni lehet: T a ta 
bányai Szénszállító  és Szolgáltató  
V álía lat m unkaügyi osztá lyán , a fel
vételi iroda mellett.

Aláírták Koreában a fegyverszüneti egyezményt R á k ó c z i  g y ő z e l m e i
m e g y é n k b e nA koreai fegyverszüneti tár

gyalásokon részvevő koreai és 
kínai küldöttség vasárnap a 
k“vetkező közleményt adta ki:

A koreai fegyverszünti tár
gyalásokon részvevő két fél 
között létrejött a teljes meg
egyezés a koreai fegyverszüneti 
egyezményről:

A két fél elhatározta, hogy az 
egyezményt Panmindzsonban 
írják alá július 27-én, koreai 
id. szerint délelőtt 10 órakor 
(magyar idő: reggel 2 óra), 
elsőnek Nam Ir tábornok, a 
koreai és kínai küldöttség veze
tője. másodiknak William K 
Harrison altábornagy, a másik 
fél küldöttségének vezetője Az 
egyezményt ezután aláírásra 
terjesztik egyrészt Kim Ir Szén 
marsall, a koreai néphadsereg

Július 30-án délelőtt 9 órakor 
tartja Komárom megye taná
csa ezévi llf. rendes ülését.

Az ülésen megvitatják a vég
rehajtó bizottság II. negyedévi

Augusztus t-én és 2-án Kis
béren vidám, kultúrműsorra) 
egybekötött vásárt rendeznek a 
földmű vesszővel kezetek A vá
sáron már értékesíthetik gabona- 
feleslegeiket is azok a dolgo-

A bakonyszombathelyi iskolás 
gyerekek már tavasz óta arról 
beszélnek, milyen ió lesz az is
kolát i tanulni.

Az új, kéttantermes iskola 
építését befejezték. 21-én adták

A tatai szénmedencében eb
ben az évben összesen 2o0. a 
dorogi szénmedencében pedig 
290 bányász költözik be saját 
kétszobás, kertes családi házá
ba. A bányászok a családi há
zak építéséhez ingyen telket 
kapnak és az építési anyagok 
árát húsz év alatt törleszthetik. 
Ezenkívül többszáz lakás -épül 
Tatabányán állami beruházá-

Július 29-én öt kemencével új 
kenyérgyár kezdi meg működé
sét Oroszlányon. Az új gyár 
1,520.330 ezer forintos beruhá
zással épü't. A gyárban próba
ként e hó 24-én sütöttek először 
kenyeret. Az új tisztből készült, 
szép magas, hófehér kenyér min
den dolgozónak nagyon ízlett.

íőnarancsnoka és Peng Teh-huai 
tábornok, a kínai népi önkénte
sek parancsnoka elé, másrészt 
Mark W Clark tábornok, az 
ENSZ-erők főparancsnoka elé.

A két fél elhatározta, hogy « 
fegyverszüneti egyezmény hiva
talos aláírása időpontjának azt 
az időpontot kell tekinteni, ami 
kor a fegyverszüncli küldöttsé
gek vezetői írják alá az egyez 
ményt. A hivatalos aláírástól 
szá nítoít 12 óra múlva, tehát 
július 27-én, koreai Mő szerint 
22 órakor (magyar idő: 14.00 
óra A szerk.) lépnek életbe a 
fegyverszüneti egyezménynek 
a tűzszünetre vonatkozó előírá
sai és kivétel nélkül egyéb elő
írásai is, a két fél által elfoga
dott kiegészítésekkel és módo

munkáját és meghatározzák a 
tanácsok előtt álló feladatokat.

A beszámolót Istók Vilmos 
elvtárs, a megyei tanács elnöke 
tartja.

z ó  parasztok, afoitoek községe 
beadási kötelezettségének ele
get tett. A szövetkezetek nagy 
mennyiségű textilárut, cipőt, 
edényt és egyéb iparcikkeket

sokkal szebb a régieknél. Nem 
csoda, ha már most azon áb
rándoznak a gyerekek, hogy 
melyikük kerül oda. A nagv- 
ablakos, világos teremben öröm 
lesz tanulni.

sokból. Tatabánva üiváros épí
tői elhatározták bogv megrövi
dítik a lakóházak építésének 
ideiét. Október végéig 431 bá
nyászcsalád költözik be az úi 
egv-, két- és háromszobá* kor
szerű lakásokba. Az Üiváros 
építői még az ősz folyamán 
megkezdik a 236 család szá-

Az új gyár megindulásai Tata
bánya kenyérellátása szempont
jából is nagyjelentőségű,* mert 
az a napi 30—40 mázsa kenyér, 
amit eddig Tatabányáról szállí
tottak Oroszlányra, az új gyár
ban készül majd.

N.
A „grófi" tábornokok (Károlyi 

Sándor és Forgách Simon) ered
ménytelenül távoztak Dunántúl
ról. Ez a fontos országrész még 
két évvel a Rákóczi szabadság- 
harc megkezdése után is laban
cok kezében volt. A császáriak 
garázdálkodása és sarcolása 
mérhetetlen nyomorba döntötte 
Dunántúl dolgozó népét. Karolyi 
és Forgách kudarcai megmutat
ták, hogy a Dunántúlt csak erős, 
jól szervezett sereggel, képzett, 
bátor vezetővel, a lakosság szo
ros együttműködésével és támo
gatásával lehet felszabadítani. 
A Dunántúl elfoglalásának 
nagyfoníosságú feladatával a 
fejedelem Bottyán Jánost (vagy 
ahogyan a közelebbi források 
emlegetik, Vak Bottyán táborno
kot) bízza meg. Rákóczi jól is
merte Bottyánt. Emlékiratában 
így jellemzi: „nem volt sem jó 
származású, sem művelt, ezért 
igen nyers volt, de józan, éber, 
szorgalmas. Szerette a népet és 
az is rendkívül szerette öt, mert 
katonáit szigorú fegyelemben 
tartotta, de mindenben ,gazságot 
szolgáltatott nekik." Természe
tes, hogy ai dolgozó nép fia. 
Bottyán szerette a népet s a nép 
is rendkívül szerette őt. Amikor 
megkezdi hadjáratát, a nép sze
reidének ezer jelével találkozik. 
A császári kézben lévő őrségek 
magyar vitézei bizalommal kül
dik jelentéseiket Bottyánnak. A 
tatai császári őrség négy ma
gyar katonája. Zámbó János és 
társai levélben értesítik ai tatai 
viszonyokról. A nép támogatása 
nagyon fontos Bottyán számára, 
mert serege számban és felsze
relésben messze mögötte marad* 
a császáriak dunántúli hadi ere
jének.

Bottyán tábornok mindenre 
kiterjedő gondos előkészítés 
után 1705 november 4-én átkelt 
a Dunán, elfoglalta a nagyfon
tosságú Földvárt, megszervezte 
az uíánváltást és az összekötte
tést. Ha kellett, csellel, ha kel
lett, mindent elsöprő rohammal 
egymásután foglalta el a Dunán
túl fontos várait. Bercsényi 
büszkén írhatja a fejedelemnek 
Bottyán álig kétheti hadjárata 
után: „Bottyán már tatába 
gyűlt, Szekeres (Bottyán al- 
vezére) Pécset, Siklóst, Simon- 
tornyál megvette, az németeket 
kivagdalta, Bezerédy Kőszegre 
szorította Haisztert" Tata no
vember 23-án szabadult fel. 
Bottyánnak biztos értesülései 
voltak a tatai viszonyokról. Ösz- 
szeköítetésben állott a város Io- 
vasvitézeivel. Megírták Bottyán
nak. csak jöjjön a városhoz csa
pataival ck mindannyian a kuru
cokhoz pártolnak. A német vár
őrség bizalmatlan volt a város
ban lévő lovasokkal szemben. A 
tatai vitéz magyar lovasok szá
mítottak arra, hogy az ostrom
mal járó zűrzavarban könnyű
szerre! bemennek a várkapun s 
ahogy levelükben írták. „gondját 
viselik az németeknek" ügy is 
történt. A lovasság Bottyánhoz

pártolt, a német őrség az első 
kuruc rohamra feladta' a várat. 
Bottyán örömmel írta Rákóczi
nak: „írhatom azt is Fejedelem
ségednek: a tatai sereg egészen 
m.nd hadnagyostul, zászlóstul, 
Fejedelemséged hűségére és az 
ország szolgálatára kigyüvén 
mellettem vannak; ki is igen jó 
katonaság."

Tata elfoglalása után Pápái, 
Kőszeget veszik be a Bottyán 
kitűnő vezetése alatt harcoló 
hős kurucok. A szentgotthárdi 
mezőn ragyogó haditaktikával 
megsemmisítették Heister had
erejét is, így 1705 végére a 
Dunántúl felszabadul. A la
kosság örömujjongását tükrözi 
a kurucok dunántúli harcait 
megéneklö vers:
,,lm  m ár reánk derült ó ira  szén

szabadság i
Mert gyözedelm eket vívott az

kuruezság.
V igasságban vagyon ezen darab

ország«
Aranyos zász ló iá t szelek R51

hordozzák ."
(Vak B ottyánnak való ének” )

Egyetlen vár maradt csak csá
szári kézben: Esztergom. A Fel
vidék és a Kis-Aiíöld télé biztos 
őrhelyet jelentő, rendkívül meg
erősített várat maga a fejedelem 
veszi ostrom alá 1706 augusztus 
9-én A kurucok hatalmas os- 
‘.romlövegei nagy kárt tesznek a 
vár védőműveiben. A várból 
nagy tűzerővel viszonozzák a> ki
tűnően célzó kuruc tüzérek 
ágyúzását. De a kurucok aknát 
is ásnak a várfalak alá. Eszter
gom védőparancsnoka: Kucblän- 
der hiába kísérli meg ki
rohanásával az aknákat elfog
lalni: ai hős kurucok elszánt bá
torsággal verik vissza a táma
dást. Kü'cbländer erre alkudozni 
kezd és szeptember 13-án kapi
tulál. Rákóczi átveszi a fontos 
várat s Bonafous és Horváth 
Tamás ezredesekre bízzam
..H asad a szép ha jna l, piros az

heevo ldal . . .
Esztergom  várában  Rákóczi

fe lnyargal.
Esztergom utcáin szik rát hány

patkója
Esztergom  bástyáin  lobocr az

zász ló ja ."
(Thalv: ..Sebes víz a G aram ” )

A Dunántúl felszabadítása
nemcsak a sokat szenvedett nép 
számára hozta meg a szabadsá
got, de kiegyenlítette az erő
viszonyokat. úi lendületet adott 
a Rákóczl-szabadságharcnak.

Bárdos László

KOM A ROM MEG VEI 
DOLGOZÖH L A P JA

M eg je le n ik  h e te n k é n t  k é ts z e r .  
S z e rk e sz ti  a s z e rk e s z tő b iz o t ts á g .  

F e le lő s  k ia d ó : NAGY KALMAN.

S z e r k e s z tő s é i  é s  k ia d ó h iv a ta l :  

T a ta b á n y a . I. kér 
Tóth B u e s o k tű t  362. sz. 

T e lefon : S z e rk  380. K iad ó h tv  428. 
E lő fiz e té s t d fj: 1 h ó ra  3 .5 0  Ft. 

S z ik ra  t a n n y o m d a  
B u d a p e s t,  Vili. Röktk S z ilá rd - a .  S. 

W v  . K u lcsé i M ihály

sításokkal együtt.

Csütörtökön ülést tart a megyei tanács

Augusztus 1-én és 2-án 
országos vásárt tartanak Kisbéren

visznek a vaséira.

É P Ü L Ő  M E G Y É N K
épült UalM»iiT«z«niha<licl>cn

at ünnepélyesen. Az úi iskola 

540 bányász családi ház épül föl az idén megyénkben

mára épülő tömbök építését is.

Szerdán megkezdi működését 
Oroszlányon az új kenyérgyár

datott
nám.

Nehezen aludt 
lel. Vaiszívét 
maid szétvetette 

3 az öröm.
— Ó, csak 

, mondaná el 
párszor. Csak 

~  ^ azt az egv mon- 
Reggelig is elhaligat-

A rádió azonban befejezte a 
közvetítést. Elhangzott a kor
mányprogramul. Maga ismétel
gette hát Csonka János a mon
datot:

hajladozó, kezetcsókoló cselédek 
százait látta Csőn káné nemze-
tesasszonv is.

*

Élete legszebb 
vasárnapiéra 

iébredt. Könv- 
nyezve ölelte 
magához az 
egymásután ér
kező sorstársa
kat. akikkel szo

ros egységbe kötötte a tegnap 
óta nem létező — lista.

— „A kuláklistát meg kell 
szüntetni.“ ...Istenem , milyen 
ragyogó jövő! Hiszen akkor is
mét én leszek a bíró. megint 
lehet lesz . . .

. . .É s  amikor elaludt, moso
lyogva hallgatta Csonkánénem- 
zetes asszony, bogv miről be
szél, miről álmodik élete pária.

— A falu csatornázása? Ráér 
a-z még. De a pénz jól jön. Lesz 
belőle tíz hold föld. Nekem.

— Már tervez is a lelkem —1 
kulcsolta össze kezeit a nem- 
zetes asszony és neki is eszébe 
jutott a tíz hold föld. amit 
abból a pénzből vettek még 
bíró korukban, amit csatorna- 
építésre kapott a község.

— Hogy müven ió szíve voft 
ennek a- drága, ió embernek 
akkor is! Megosztotta a pénzt 
Szakálla!, azzal a lump jegyző
vel, aki Svájcba ment üdülni és 
elverte a másik tíz hold árát. 
Megállj csak, azután jobban vi
gyázok rád! Nem osztozunk.

És álmában száz holdakon

Szinte csodálkoztak, — »mi
kor Csonka János vezetésével 
templomba indult * Csonka- 
család és velük Rokosz István, 
Szűcs Bálint és a többi listá
ról szabadult — hogy senki 
sem fektetett eléjük szőnyeget, 
nem szórtak útjukra virágszir
mokat.

★
Tetszett Csonka Jánosnak a 

hálaadó istentisztelet. Még 
könnyezett is. A Miatvánkmak 
azonban azzal a  mondatával, 
hogy „bocsásd meg a mi bűnein

ket, mint ahogy 
mi is meg- 
bocsáittmk az 
ellenünk vétők
nek1’. nem ér
tett egvet. mert 
ő keményen el
határozta. hogy 
nem bocsát 
meg senkinek. 

Mindenkin bosszút áll.
*

Listával vagy lista nélkül
Régen látott olvan vígságoí e 

dadi földmű vessz övei kezet kocs
mája. mint ez emlékezetes va
sárnap estén. Csonka Évike 
kisasszony csillogott az öröm
től és az előszedett családi ék
szerektől. újjnyi vastagságú 
aranyláncoktól. Táncoltak vi
gadtak. mulattak Dad kuiákiai 
és nagyokat ittak a lista bő- 
rire.

■k

Tervez getéssel tett a hét. 
Csonka János kijelölte birtoká
ban, gondolatban » tanács
házán a saját irodáiét, a bírói 
szobát, szétosztotta a szerepe
ket is a megszűnt lista meg
maradt „áldozatai” közöli.

*

Itven önfeledt, 
boldog tervez
tetés közben ta
lálta Dad listát-
temető kulák- 
iait Rákosi elv- 
társ beszéde.

— .,A kulák 
Huták marad listával, vagy lista 
nélkül. Akinek effelöl valami 
kétsége lett volna, azt tapasz
talhatta most, az utóbbi na

pokban amikor megnőtt a ku- 
lákok szarva." (Csonka János 
önkénytelemii « homlokához 
nyúlt.) „A mi dolgunk most, 
hog letörjük a megnőtt szarva
kat.'’

Ez volt az igazi villamos apáé 
a derült égből.

— Hiszen holnap akkor min
ket nevet mindenki! Na de ne
vessetek, maid megtudjátok ti 
még, hogy kicsoda Csonka Já 
nos. Adok én nektek „élet
színvonalait". Az én búzámból, 
rozsomból kevés kenyeret esz
tek. az árpámból nem sok disz
nót hizlaltok.

Es Csonka János összeszedve 
minden leleményességét, bosz- 
settt forralt, bosszút tervezett,

*

A gazdaiaisí- 
rom szerint 
Csonka János
iak 55 holdja1. 
70 éves anyjá
nak 28 hold, 
anyósának pe
dig 16 hold föld

ié van. Hojrv * 99 holdat egye

dül 5 müveit a jövedelmet egv 
háztartásban foorvasztlák el. ez 
nem szerepel a gazdalaitsro- 
mon, ez csak olvan kis „kulák- 
csiny”. Az ilyen kis dologból 
azonban egv kis hozzáértéssel 
nagy gazemberséget lehet ö s 
szehozni.

Csonka Janos termését jég- 
kár érte. A 99 holdból számít
va összesen 5 hold búzát ért 
jég, 2 hold rozsot és a.z árpa- 
vetés felét. Na most már hai a 
jégkár megoszlik a három gazda 
között — mint ahogy a való
ságban megoszlott —. akkor az 
olyan csekély, hogy szinte em
lítésre sem méltó, mindhárman 
teljesíthetik beadási kötelezett
ségüket. De ha egv szenvedi a 
kárt. akkor az komoly... És 
hát azért kutak a kulák, hogy 
ki tudja magát az ilyen ügyek
ben. Csonka János most jól 
összekeverte a családi földeket 
és a gabona-földekből csak azt 
vallotta magáénak amit jégkár 
ért. A jó termés az anyjáé és 
az anyósáé, ö, az 55 holdból 
semmit sem tud beadni még 
fő, ha a fejadagja megmarad. 
A 28 hold után és a 16 után 
pedig aránytalanul kisebb a be
adási kötelezettség — és hát

mindegyik az 5 padlására 
megy. . .

★

Csonka tervez, a tanác« vé
gez. És mé" be 6em fejeződött 
a cséplés. egész lett a Osonka- 
esa-lád, egv a-kol. egv pásztor, 
egy gazdalaistrom és egv be
adási kötelezettség. így intéz
kedett nagyon helyesen a 
tanács.

így hozta a véletlen, hogy a 
Csonka-család régi vágva ismét 
teljesült. Mert a házassági 
anyakönyvek azt mutatják, hogy 
mindennél szen-tebb törekvése 
voft minden Csonkának, hogy 
meg ne csonkuljon, egybe- 
maradjon a birtok. Ezért tör
ténhetett meg. hogy Csonka Já
nos felesége leánykori neve 
Csonka Erzsébet, apja Csonka 
János anvja Csonka Zsuzsánna, 
apósa pedig Csonka Mihály. 
Csupán az anyós nem Csonka,

Szegény anyós! Amikor meg' 
tudta, hogy közös lett a föld 
és a termés, szomorúan sóhaj
tott tel:

— Még ezt a kis örömöt is 
megtagadta tőlem a demokrá
cia. Életemben először tapasz
taltam vöm ióhiszem Őségét és 
ebből sem lett hasznom ...


