
!

1962. JANUAR 13. SZOMBAT Komárom m egyei DOLGOZÓK < APJA

Friss szél Lábatlanon
A p árttitk á r hangja tisztán, 

határozottan csengett. A tag
gyűlés feszült figyelemmel 
hallgatta  az új vezetőség véle
m ényét, elgondolásait.

— Hosszabb idő óta je llem 
ző üzem ünkre, hogy értekez
leteinken, gyűléseinken nem  
m erik  bírálni sem  a vezető
ket, sem  a hibát elkövető dol
gozókat. Uralkodóvá vált az 
opportunizmus, a „te se bánts 
engem, én sem bántalak té
ged” szem lélete . . .  Most, a 
X X II. kongresszus után maga
sabbra kell állítanunk a kom 
m unista bírálat és önbírálat 
mércéjét. Félre kell tenni 
r>égre az időtrabló pletykát, 
suttogást, in trikát, s egészsé
ges légkört kell kialakítani 
üzem ünkben.

Kapkodás . 
és tekintélyféllés

Igen, a  lábatlan i cem entm ű
vek pártvezetősége kem ényen 
és határozottan szólt a  veze
tők  és a  dolgozók kapcsolatá
ban, a gazdasági vezetésben és 
a  pártéletben eluralkodott 
hibákról. S e rre  a  ny ílt hang
ra  bizony nagy szükség is volt. 
A gyárban ugyanis 1961-ben 
„elveszett egy hónap”, m int
egy négyheti tervnek  megfele
lő cem enttel m arad tak  adó
sak. A költségszint 20—25 
m illió fo rin tta l volt m aga
sabb a  te rveze ttné l Nyere
ségrészesedésről szó sem le
het, de a  prém ium ból sem  gaz
dagodik meg m ostanában 
egyetlen cem entgyári műszaki 
sem.

V annak objektív  okai is en 
nek az  elm aradásnak, de — 
hadd idézzük ism ét a  pártve- 
vetőség vélem ényét — „a 
fennálló nehézségek ellenére 
is jobb eredm ényeket lehetett 
volna elérni, ha nem  válik  
jellem zővé ná lunk a hibák 
magyar ázgatása, s ha jobb 
kapcsolat a lakult volna ki a 
dolgozókkal”. — A vezetésre 
eddig gyakran a  kapkodás és 
a  fejetlenség nyom ta rá  a  bé
lyegét — m ondotta például 
beszélgetésünk során Fekete 
Ferenc tervosztályvezető,
pártvezetőségi tag. — A dön
tések m eghozatalakor sokszor 
nem  kérdezték meg azok vé
lem ényét, akik  az ado tt te rü 
leten  dolgoztak. Az ellenőrzés 
a  felelősségrevonás pedig tel
jesen elm aradt.

Az üzemekben k ia laku lt a  
*,tekin tély” teljesen ham is é r 
telmezése. Többen úgy vélték, 
hogy ha a  vezetőt nyíltan, a  
„plénum ” elő tt éri b írálat, ez 
aláássa tekintélyét a dolgozók 
előtt. Ezért a  felelősökről jó*

| form án sohasem esett a  nyil
vánosság elő tt konkréten szó, 
csak olyasmi hangzott e l m in
dig, hogy „egyes” vezetők, 
vagy dolgozók rosszul végzik 
m unkájukat. S ilyenkor m in
denki úgy vélte, hogy ez őrá 
nem  vonatkozik, ő — ahogy 
m ondani szoktuk — a  „kette
sek” közé tartozik.

Az is hibás, aki elnézi
Jogosan teheti fe l bárkai a  

kérdést: vajon m it te tt m ind 
ez ideig a  pártszervezet ez el
len? A djuk meg m in d járt rá  
a választ is: sem m iképpen
sem  eleget! Igaz, a  pártveze
tőség b írá lt egy-ikét helyte
len intézkedést, például a  
széleskörű diszpécser-szolgá
la t megszervezését, am i jóné- 
hány szakem bert elvont a  te r
melés közvetlen irányításától, 
vagy a  karban tartás — am i a 
többségükben régi, öreg gé

pek m ia tt az egyik középpon
ti kérdés az üzemben — szét- 
forgácsolását. Véleményünket 
azonban nem igen vették fi
gyelembe. Csakhogy ebbe 
nem  kellett volna éveken át 
belenyugodni! Igaza van Bar- 
tos Rezső üzemvezetőnek, aki 
így sum m ázta a pártszervezet 
felelősségéről alko to tt vélemé
nyét: „nemcsak az a hibás, 
aki rossz irányba húzza a 
gyeplőt, de az is, aki ezt en 
gedi.”

Ebben a  légkörben a  m un
kások ak tiv itása  is /c sö k k e n t.
— A zt nem  mondhatnám, 
hogy nem  hallgattak meg 
bennünket — m agyarázza 
Horváth Im re  klinkerégető.
— M eghallgatták, fe l is je 
gyezték, am it m ondtunk, csak 
éppen nem  in tézked tek. Hány 
esetben fordult elő, hogy hiába 
szorgalmaztuk az elrom lott 
gépek megjavítását, csak ak
kor fogtak neki, am ikor a tar
talék-berendezés sem volt 
m ár használható. Persze, egy 
csomó idő kiesett ilyenkor a 
termelésből.

A kom m unisták kezdetben 
sürgették  a  pártvezetőséget, 
lépjen fel az ilyen jelenségek 
ellen. Ám foganatja nem  n a
gyon lett. E m iatt azután ké
sőbb m ár inkább csak legyin
tettek, s — m in t Honvári Já
nos elv társ is elm ondta — a  
taggyűléseken is jobbára hall
gattak, nem  nyilváníto ttak  vé
lem ény t /

A gyümölcs már 
érlelődik

Az új pártvezetőségnek ké t
ségtelenül nagy érdeme, hogy 
nem  hallgato tt tovább e  jelen
ségekről, hanem  a  decem ber
1-i párttaggyűlésen nyíltan és 
b á tra n  fe ltá rta  ezeket. S bár 
nem  te lt e l hosszú idő azóta, 
m áris m utatkozik a  hatás. 
Igaz, i t t  nagy szerepet játszik 
az is, hogy időközben változás 
tö rtén t az igazgató személyé
ben. (Hadd tegyük hozzá: a
párttaggyűlés idöppntjában 
még Török e lv társ volt az 
igazgató, tehát nem  arról van 
szó, hogy az új pártvezetőség 
csak az ő távozása u tán  m ert 
•beszélni a  gazdasági vezetés 
hibáiról.)

Egynéhány olyan elgondo
lást. am elyet korábban a  párt- 
szervezet vete tt fel, de nem  
ta lá lt m eghallgatásra, m áris 
megvalósítottak. Így például a  
hé t elején m egszüntették a 
kőbányában a diszpécser- 
szolgálatot, s  tagjai művezetői 
beosztást kap tak  a  délu tán i és 
az  esti m űszakban. Így ezek a 
hozzáértő em berek újból köz
vetlenül foglalkozhatnak a 
term előm unka irányításával. 
Az intézkedések m eghozatala 
elő tt m ost m ár alaposan m eg
v ita tják  azokat az érdekeltek
kel. A m ikor o tt já rtunk , ép
pen a  klinkerégetőkkel ta 
nácskoztak a  vezetőls, hogyan 
változtassák meg bérezésüket.

A m unka java, az egész 
légkör m egváltoztatása azon
ban még h á tra  van. — A  ko
rábbi egészségtelen jelensége
ket felszám olni és a bíráló 
készséget kialakítani nem  le
het máról holnapra — véle
kedik Borsodi András elv- 
társ, a  pártvezetőség egyik 
tagja, s ebben igaza is van. 
Ehhez hosszabb idő szükséges. 
Az előjelek azonban bizta
tóak. M egm utatkozik ez a 
pártvezetőségi üléseken is, 
am elyek alaposabbak, b írá 
lóbb szellem űek lettek, a  kom
m unisták  ak tiv itásának  növe-

Új tudományos mű a német imperializmusról
A ném et im perializm usnak 

és m iliterizm usnak az első 
világháború u táni viszonylag 
gyors ta lp raállása sokat fog
lalkoztatta nem csak a  tö rté
netírást, hanem  a  politikai 
közvéleményt is. A kérdés 
ak tualitását a  m ásodik világ
háború, m ajd  nap ja ink  ese
ményei csak növelték, külö
nös tek in te tte l a rra  a  folya
m atra, am elynek tanúi lehe
tünk Nyugat-Németországban, 
m ásrészt a rra  a  politikára, 
am elyet az egykori hitlerelle- 
nes koalíció kap italista hata l
mai, m indenekelőtt az Egye
sült Államok, Nagy B ritannia, 
Franciaország foly tatták  és 
folytatnak. Minthogy a  fe j
lemények a m últ végzetszerű 
megismétlése irányába m u
tatnak, jogosult a  kérdésfelte

vés: egyszerű történések vé
letlen egybeeséséről, vagy 
megismétlődő, b ár m ás tö rté
neti viszonyok között végbe
menő törvényszerű folyam at
ról van-e szó. E rre a  kérdés
re  ad választ Zsigmond Lász
ló egyetemi tanár, Kossuth- 
d íjas történész. A  ném et im 
perializmus és m ilitarizm us  
újjáéledésének gazdasági és 
nem zetközi tényezői (1918— 
1923) című nagyszabású m un
kája, am ely csaknem  m ara-, 
déktalanul feldolgozza a  kér
déskom plexum ra vonatkozó 
irodalm at és széleskörű, eddig 
részben ism eretlen forrás
anyagra támaszkodik. A mű 
az Akadém iai K iadó gondozá
sában most kerü lt k i a  sajtó  
alól. 1

kedésében, s m ás területeken 
is. /

Lábatlan a  Duna m ellett 
fekszik, s ilyenkor télidőbeh 
elég gyakran csapja meg az 
ott dolgozókat az  a r ra  nyar
galó hűvös szél. Ilyen friss, 
tisztító^ szél kezdi m ost á t
já rn i az üzem egész életét. 
Van, ak i fázósan borzong meg 
tőle, de a  többség őszinte 
örömmel üdvözli. S ha a  párt- 
szervezet elég következetes 
lesz és gyökeresen végig vi
szi elgondolásait, akkor 1962. 
a m egújhodás éve lesz ebben 
a  fontos Duna-m enti nagy
üzemben. Gyenes László

T A T Á N

új klubot kap tak  a  nyugdí
jasok. A szépen festett, hangu
latos helyiségben felú jíto tták  
a  berendezést, s új televíziós 
készülék áll az idős klubtagok 
rendelkezésére.

Jelenleg m ár mintegy 150 
tag ja van ,a nyugdíjasok klub
jának. Különösen népszerűek, 
a  részükre rendezett heti is
m eretterjesztő előadások. A 
TIT előadói szívesen já rn ak  el 
a  klubba. A nyugdíjasok 
ugyanis nem csak figyelmes 
hallgatók, de gyakran és 
hozzáértéssel szólnak hozzá a  
tém ákhoz is.

TANÁCSI VEZETŐK 
KITÜNTETÉSE

A hét kommentárja

Hiábavaló mesterkedések
színpadáról, az t bizonyítják az 
eheti események is. A holland 
kormánykörök m indenféle m a
nőverekkel próbálják  megaka
dályozni. vagy legalábbis el
odázni N yugat-M án Indoné
ziához való csatlakozását. Nem 
átallanak  egyszeriben felcsap
ni ak á r az önrendelkezés baj
nokainak is, de em ellett — biz
tos, ami biztos — lázasan von
ják  össze fegyveres erőiket is, 
hogy ado tt esetben katonai 
erővel, háború ú tján  akadá
lyozzák meg a nyugat-m ám ak 
felszabadulását

A francia uralkodó körök is 
húzzák-halasztják az érdem le
ges tárgyalások megkezdését 
az algériai korm ánnyal, noha 
ez utóbbi ism ételten kifejezte, 
hogy hajlandó ésszerűen fi
gyelembe venni Franciaország 
és az A lgériában élő európai 
lakosság érdekeit. S  a  m ás né
pek kizsákm ányolására való 
törekvést tükrözik a K uba e l
leni am erikai m esterkedések, 
am elyek egy ny ílt agresszió 
szentesítését szeretnék kierő
szakolni a  latin-am erikai álla
moktól, vagy az im perialisták 
és kiszolgálóik laoszi cselszö
vései, m elyek ú jra  lángra 
löhbantha.tják Délkelet-Ázsia 
e „viharsarkában” a  háborút.

E próbálkozásokra azonban 
nem  nagy jövő vár. Goa pél
d á ja  is tanúsítja: a  történelem  
m enetét nem  lehet feltartóztat
n i  A gyarm atosítást ugyan 
még nem  tem ették el m inde
n ü tt de a halálos íté let teljes 
végrehajtása m ár nem  késik  
*saká. ,

AMI ÖNMAGÁÉRT BESZÉL...
A M unkaügyi M inisztéri

um  ta tabányai 314-es számú 
intézetének igazgatója az 
alábbi levelet kap ta  a  na
pokban:
j Tisztelt Igazgató Ür!

Engedje meg. hogy köszö
netét m ondjak azért a jó n e
velésért, am iben tanítvánvai- 
Imt részesítik az iskolában. 
K ét tanuló, Pankasi Károly 
és Czigánv Sándor magatar
tása válto tta  ki belőlem ezt 
a megállapítást.

Fiam 1962. december 22-én 
kapta m eg kétheti fizetését. 
Útban hazafelé a vonaton el
vesztette tárcáját m inden  
pénzével és összes irataival. 
K épzelheti a  gyerek elkesere
dettségét. A  bánat azonban 
hamar örömre változott, m ert 
leét becsületes fiatalember, a 
karácsonyi szünetre haza uta
zó Pankasi Károly és Czigány 
Sándor, az ön által vezetett 
iskola tanulói m egtalálták a 
tárcát. A  gyerekek m indent 
érintetlenül átadtak a kálauz-

nak. Fiam CeUdömölkön kel
lő igazolás után visszakapta  
elvesztett értékeit.

Ez a ké t fiú  n ekü n k  leír
hatatlan boldog karácsoiwi 
ünnepeket csinált, ö röm ün
ket, a tanulók magatartását 
itthon  m indenkinek elmondd 
tűk. K érem  önt. igazgató úr. 
részesítse d icséretben . az osz
tály  előtt a  becsületes m eg
ta lá lóka t A z  igazgató urat 
m ég arra kérem , hogy m u n 
katársaival együtt m ég sok  
ilyen  derék ipari tanulót ne
veljen  szakmunkássá.

Továbbra is erőt. egészséget 
és boldog ú jéve t kívánok.

Bóka Lajosné
/ *

Ez az  eset önm agáért b e 
szél. Ezért csak rövid meg
jegyzést fűzünk hozzá. A  két 
ipari tanu ló  elsőéves kőm ű
ves, KISZ-tagok és jó l '• ta 
nulnak. Azóta m egkapták a 
feledékeny felpéci fiatalem 
ber köszönő levelét és baráti 
ajándékát: száz forintot.

Határozottabban segítse a községi tanács 
a term előszövetkezetet!

A tatai járási tanács vb-ülése Dadon

A ta tai járási tanács az  év 
első végrehajtó  'bizottsági ülé
sét Dadon tarto tta. Napiren
den szerepelt többek között a  
községi tanács állam i irányító  
tevékenysége a  termelőszövet
kezetben. Az ülésen részt vett 
Kovács György elvtárs, a  já 
rási pártbizottság titk á ra  és 
több járási és községi vezető 
is.

Kollár Ferenc etvtárs, a 
községi tanács vb-einöke is-

Az ifjúság háza lett
A  klubszobában lányok se

rege hajol a  hímzés fölé, az 
előcsarnokban asztalitenisz
csata folyik, a  nagyterem ben 
vagy kétszáz fiatal az im ént 
bem utato tt film ről vitatkozik, 
itt  ugyanis éppen film szem i
nárium  van. Ilyen kép fo
gadja a  látogatót egy hétköz
nap a  tatabányai Mező Im re 
Ifjúság Házában.

S hadd  tegyük hozzá m ind
já rt: nem  m indig volt ez egé
szen így. Az ifjúsági ház éle
te

főleg a  m últ esztendőben
lendült fel, különösen,
am ióta ú j vezető áll az 

élen.
Azóta m egindult a  politikai 
oktatás, különböző ism eretter
jesztő előadásokat rendeznek 
— ezeket gyakran 150—200 
fiatal hallgatja  meg —, bonto
gatja  szárnyait a  színjátszó 
csoport, s m ost próbálgatja az 
első lépéseket — a  szó szo
ros és á tv itt értelm ében egy
arán t — az új tánccsoport. 
Az ú ttö rők  is helyet kaptak  
az Ifjúság Házában: őrsveze
tői tanfolyam  folyik, ifiveze- 
tőkl k lub ja ta r t  összejövetele
ket falain belül. A m ár m ű
ködő szakkörök is fejlődtek: 
a  fényképész körben m ár a 
színes filmezéssel , foglalatos
kodnak, a  modellezők orszá
gos versenyen értek  el helye
zéseket, s a  varró  szakkörben 
is eredm ényesen sa já títják  el 
a lányok-fiatalasszonyok a ké
zimunka, a  ruhaszabás forté
lyait. S ezen felül klubestek 
és más érdekes rendezvények 
is ta rk ítják  időnkimt a  m ű
sort*

Nem csoda hát, hogy az  if
júsági ház egyre népszerűbbé

— s még jobban az lehet!
válik. Ma m ár az a  helyzet, 
hogy több látogatót jóform án 
nem  is tudna befogadni több 
szakkor, kultúrcsoport nem  is 
indulhatna, m ert a  helyiségek 
szánna ú tjá t á llja  ennek. Ez 
azonban nem  az t jelenti, hogy 
az Ifjúság H ázának vezetői 
ne akarnák  még vátozatosab- 
bá form álni a  program ot. 
Rendszeressé k íván ják  tenni 
az ism eretterjesztő előadáso
kat, tánciskolát, m ajd  a  leg
jobb hallgatókból szalon-tánc
együttest terveznek, szó van 
egy irodalm i színpad, s  egy vá
rosi — hogy úgy m ondjuk: 
„reprezentatív” — ifjúsági 
énekkar létrehozásáról is. 

A m ikor az Ifjúság Háza 
létrejö tt, az elgondolás az 
volt, hogy

ne csak az o ttani terü leti 
KISZ-szervezet tagsága ta 
láljon i t t  o tthonra, hanem  
az egész környező város

rész ifjúsága.
Ez az elgondolás azonban még 
csak kis részben vált való
ra. S bár a  fen t em líte tt he
lyiséggond korlátokat á llít az 
elé, mégis a  m eglevő lehe
tőségek m ellett is többet le
hetne — és kellene — tenni 
ezért. A KISZ megyei végre
hajtó  bizottsága nem rég fel
h ív ta az ifjúsági ház vezetői 
és a  ta tabányai bizottság fi
gyelm ét erre. így  például ja 
vasolta, hogy a  vezetésben, a 
program  összeállításában kap
janak  helyet m ás KlSZ-szer- 
vezetek tag jai és vezetői is, s 
az eddiginél többször rendez
zenek o tt klubdélutánokat, 
összejöveteleket egyéb alap- 
szervezetek isi, Ez

különösen a  bányaüzemi 
kiszcsekre vonatkozik, hi
szen ők általában  nem  
m aradnak  ott az aknánál 

m unkaidő u tán
kulturális életet élni, szóra
kozn i

Ha a  KISZ városi bizottsága 
segít megszervezni, az Ifjúság 
Háza m ég inkább betöltheti 
nevéhez illő hivatásét. P e r
sze, az é rin te tt alapszerveze
teken is m úlik ez. Közös erő
vel m egtalálhatják  a  mód
ját, hogyan váljék még in
kább otthonává ez az épület 
a  ta tabányai ifjúságnak*

m ertette, m ilyen segítséget je 
len te tt az A ranykalász Term e
lőszövetkezetben az állam i irá
nyítást Javultak a gazdasági 
eredm ények, szilárdabb lett a 
m unkafegyelem . A további 
teendőkről szólva elmondotta* 
hogy a  községi tanács végre
h a jtó  bizottságának tagjai te
vékenyebben kapcsolódhatná
nak  be ebbe a  m unkába.

Kovács György elvtáns a  vi
ta  során  főleg az áruterm elés 
fokozásának jelentőségére m u
tatott rá. Javasolta, hogy m ég  
jobban használják ki a ház
tá ji lehetőségeit, tegyék ered
ményesebbé a  prem izálást és 
okvetlenül teljesítsék a  vetés
tervet.

A végrehajtó  bizottság a  ta 
nácskozás eredm ényeként u ta
síto tta a  mezőgazdasági osz
tályt, segítse a  dadi tanács 
végrehajtó bizottságát a  term e
lőszövetkezet állam i irányítá
sának tökéletesítésében. Kö
zösen vizsgálják meg, hogyan 
lehetne a term előszövetkezeti 
tagok háztáji fö ld jein  fokozni 
az áruterm elést. A  helyi tanács 
végrehajtó bizottságának köte
lességévé tették, hogy a term e
lőszövetkezet és m ás községi 
szervek vezetőivel együtt te
gyen javaslato t a  prem izálásra. 
A kidolgozott m ódszereket te r
jesszék m egvitatásra m ind a  
községi pártszervezet m ind a 
szövetkezeti közgyűlés elé.

A város minden termelőszövetkezetében 
segítenek

A helyszínen, a  kappánm o- 
nostori tsz-ben ta rto tt vég
rehajtóba zottsági ü lést a ko
m árom i városi nőtanács ja 
nuár első napjaiban. A ta 
nácskozáson részt vettek  a 
koppánm onostari nőtanács és 
a  Dózsa Termelőszövetkezet 
nőbizottságának tagjai is. A 
végrehajtó  bizottság többek 
között a  „200 m unkaegysé
gért” mozgalom eredm ényeit 
és m ódszereit tárgyalta . El
határozták, hogy hasonló
tanácskozásokat folytatnak 
a város többi term előszövet
kezetében is. A „Jókad”-ban 
a  nőbizottság éfletrehfvásához 
nyú jtanak  segítséget, az
Előre Tsz-ben m ódszertani 
tapasztalatok á tadását tekin

tik  m ajd  a  legfontosabbnak. 
A megyei nőtanácsnak pe
dig javasolták, hogy a  „200 
m unkaegységért” mozgalom 
idei feltételei közé az okta
tásban való részvételit is ve
gyék fel.

Ez volt a  kom árom i városi 
nőtanács m ásodik „házon 
kívü li” ülése. Az elsőt a 
Szőnyi Kőolajipari Vállalat
nál tarto tták . M indkettő ered
ményes volt. A vendéglátók 
jó  tapasztalatokat szereztek* 
jelentős segítséget kaptak. A 
vb tag jai pedig még közvet
lenebbül m egism erkedtek a 
helyi adottságokból adódó 
kérdésekkel és nehézségek
kel,

A gyarm atosítás m ár tu la j
donképpen a  m últé — fej te
gette a  m inap  az egyik am eri
kai lap. Hiszen m a m ár alig 
léteznek gyarm atok — folyta
tódott a  fejtegetés —, s  a  volt 
„anyaországok” m indenütt ön
kéntesen ad ják  m eg a  szabad
ságot a  korábban uralm uk 
a la tt ta rto tt terü letek  lakossá
gának.

Nos, az bizonyos, hogy a 
gyarm ati rendszer valóban 
végóráit éli. M a m ár a  földke
rekség lakóinak nem  sokkal 
több m in t ké t százaléka, 
mimtégy 75 m illió em ber él 
csupán ilyen sorban. S az utób
bi hetekben valóban tanúi le
hettünk  k é t vo lt gyámsági te 
rület, Tanganyika és Nyugat- 
Samoia békés körülm ények kö
zepette történő felszabadulásá
nak. De h a  m ár az t kezdjük 
vizsgálni, vajon valóban te lje
sen önként, jószándékukiból 
ad ták-e m eg a  függetlenséget 
vo lt uraik  e  területeknek, ak 
k o r m ár aligha adhatunk iga
za t a  gyarm atosítók nemesszí- 
vűségéről áradozó am erikai ú j
ságnak. Sokkal közelebb já 
runk  az igazsághoz, h a  azt 
m ondjuk, hogy a nem zeti fe l
szabadító harc hatalmas len
dülete, a világ közvélem ényé
nek  im m ár az ENSZ-ben is 
tükröződő és gyakorta érvény
re ju tó  nyomása késztette őket 
e lépésre. Hiszen így legalább 
a gazdasági pozíciók — vagy 
ezek jelentős része — m egőr
zésére m arad  remény.

S  hogy m ennyire nem  szán
dékoznak a  gyarm attartók  ön
ként levonulrji < a  történelem

1 Kedves ünnepség színhelye 
volt jan u ár 4-én a  Komárom 
megyei Tűzrendészed Osz
tályparancsnokság székháza. 
Dr. Micskó Rudolf tűzoltó 
vezérőrnagy, a  Belügyminisz
térium  Országos Tűzrendé
szet! Parancsnokságának ve
zetője a tűzrendészed m un
kában példam utató tanácsi 
vezetőket részesített m iniszte
ri" kitüntetésben. A  tűzrendé
szed em lékérem  aranyfokoza
tá t kapta: S za lii Já/nos, a Ta
tai Já rási Tanács vb-elnöke, 
Greiner Tibor, a  Tatai Járási 
Tanács vb-titkára, dr. Bom- 
bicz József, a  Dorogi Járási 
Tanács vb-titkára, Varga Já
nos, a  Komáromi Járási Ta
nács vb-titkára  és dr. K ele
men Béla, a  megyei tanács 
vb. igazgatási osztályának íő- 
e'őadója. A  tűzrendészeti em
lékérem  ezüst fokozatát kap
ta : Paróczai Imre, a  Tát köz
ségi tanács vb-elnöke, Súlyok  
Ferencné, a  Vértessomló köz- 

! ségi tanács vb-elnöke és K raj- 
czár György, az Ács községi 
tanács vb-elnöke. A  kitün te
te ttek  nevében Varga János 

elv társ m ondott köszönetét, 
megígérve, hogy még jobban 
fognak dolgozni a  megelőző 
tűzrendészed m unka további 
m egjavításán.


