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A m en tés  drága percei

c

A falu érdekében...
men-

mester
magát.
inkább

— Minden dekát jegyzékbe 
foglaltunk, és mikor össze
gyűlt a kerekek ára, 
tünk a bognárhoz. A 
addigra meggondolta 
Azt mondta, neki 
búza kellene.

Nagy János és társai újra 
járták a falut. Kicserélték a 
kukoricát búzára és fizette« 
a bognárnak. A kovács in
gyen készítette és verte fel a 
ráfokat. Azóta is ezeken a 
kerekeken gurul a dadiak ko
csifecskendője. Azóta is Nagy 
János vezeti a testületet.

S amilyen a parancsnok, 
olyan a le

génység. Utánpótlásra nin
csen gond. A gyakorlatok nem 
maradnak el. A szerek pél
dás rendben sorakoznak a 
gondozott szertárban. Jól 
működik a területfelelősök 
hálózata. A parancsnoknak 
mindenen rajta a szeme, mert 
ugyan ki védje gazdagodó 
életünket .ha nem mi, ma
gunk...

S z o b r á s z  r ° l a  nnintáz-
- hatná a
nyíltságot, a határozottságot.
Tartása mint a szálfa. Te
kintete őszinteséget sugároz.
Energikus mozdulatait bár
melyik középkorú férfi meg
irigyelhetné, pedig túl van 
a hatodik „X”-en. Neve Nagy 
János. Tűzoltó 1931. február 
elseje óta. A dadi önkéntes 
tűzoltótestület parancsnoki 
tisztét 1945 eleje óta tölti be.

— Azért lettem annak ide
jén tűzoltó — és ez a meg
állapítás egyúttal életfelfogá
sát fejézi ki —, mert a fa
lu lakosságának érdekeit kí
vántam szolgálni. Ugyan, ki 
védte volna szegénységünket 
a harmincas években, ha nem 
mi magunk.

És ebben a szellemben vál
lalta a parancsnoki tisztség
gel járó nagyobb felelősséget, 
akkor, azokban a nehéz idők
ben. 19‘15-ben.

— Milyen volt a testület 24 
évvel ezelőtt? — firtattuk az 
emlékeket.

A parancsnok nem tűnődött.
Mintha csak tegnap történt 
volna, olyan élénken ecsetel
te az új élet indulásával járó 
nehézségeket:

— Hiszen tudják —  kezdte 
—, akiknek volt okuk, hogy 
meneküljenek, azok vittek, 
emit tudtak. Kocsifecskendőnk 
alól eltűntek a kerekek. A 
tömlőket békében hagyták 
hiszen azokkal mit kezdtek 
volna tutás közben. Akik itt
hon maradtak, vezetésre, irá
nyításra vártak.

S akik arra vállalkoztak 
hogy megszervezzék a tűzoltó 
testületet, azok közül csu
pán hárman vannak életben 
Baranyai Imre. Farkasdi Mi
hály és Nagy János.

— Elsőként a kocsit kelleti 
rendbe hozni. A bognár ki
jelentette, csinál ő kereke
ket, de csak kukoricáért.'

A három szervező és társa
id maguk között1 mint máskor is —, hogy gon

falut. Házról házra jártak. - 
Kukoricát kértek a kerekek 
esináltatására. Nagy János, 
aki 1931-ben azért vállalta 
a tűzoltóskodást, mert úgy

NÉGY ÖNKÉNTES tűzoltó
testület parancsnokának tet
tük fel a kérdést: „Nappal, 
hogyan riasztják a tűzoltó- 
ka,. községükben?”

Válaszaik lényegében egyez
tek. Elsőként említették a 
telefont, amelynek segítségé
vel értesítik a legközelebbi 
állami erőket. Helyi riasz
tásként a templom harang
ját használják. Véleményük 
szerint a szertár ajtajának ki
nyitása akadálytalan. Hivat
koztak az otthon tartózkodó 
önkéntes tűzoltók helyzetfel
ismerésére, akik szükség ese- 

j tén bármelyik arra haladó 
1 gépkocsit megállítják. Veze

tőjét felkérik, üljön át a tűz
oltóautóba. vagy ha lovas ko
csi viszi a fecskendőt, akkor 
a megállított autó mögé kö
tik a felszerelést.

A beszélgetés után a hely
színen szerzett tapasztalatok 
elég változatosak voltak. Baj- 
nán megnyugtatónak talál
hattuk a helyzetet, A szertár 
kulcsa bárki által elérhető he
lyen feküdt. Beszéltünk ál
landóan a szertár körül dol
gozó önkéntes tűzoltóval, aki 
riasztás ‘esetén képes intéz
kedni. A templom harang
tornya is megközelíthető, ha 
vészjelet kell adni. Hasonló
ak a körülmények Piliscsé- 
ven is.

Nyugtalanító viszont a hely
zet Dorogon. A község veze
tőinek csaknem egy esztende
je gondot okoz, hová helyez
zék el a tűzoltófelszerelést, 
hogy megfelelő körülmények 
közt legyen. A régi szertárból 
ugyanis kitessékelték a tűz
oltókat, és a jelenlegi — eny
hén szólva — alkalmatlan.

A felelősség kérdését érint
ve, nem szolgálhat mentsé
gül sem az esztergomi állami 
tűzoltóság közelsége, sem 
a rövidesen elkészülő új szer-

A nnuska bá to rság a
Életmentésért járó kitünte- t állami gondozást vállaló fél

tést érdemelne Tóth Annus- j nőttek felfogásáról. A rész
ka. a  hatesztendős mária- j létezéstől éppen ezért elte- 
halmi kislány október 30-án I hintünk.
a déli órákban szülei Szé- I Annuskáról azonban érde- 
chenyi u. 20. szám alatti la- I mes többet mondani. A tá
lcásán keletkezett fűzből ki- j lálkozás első pillanata után
mentette a 2 éves Handó 
Lacikát. Még arra is volt 
gondja a kislánynak, hogy 
néhány használható holmit 
hozzon ki a szobából az ud
varra.

Ebben a vitán felüli bá
torságban mélyen elszomorí
tó, hogy a 6 éves kislány 
olyan helyzetbe kerülhetett.

senki sem mondhat róla 
mást:

— Milyen gyönyörű ez a 
] csöppség.

Rózsás kis arcocskájában 
világító értelmű szemek. Ma
gatartása vidám, kedves, 
megnyerő. Nem beszélget
tünk vele. Nem akartuk za
varni a gyermeket, csak

két illető kötelesség. A 6 
éves kislány — nem most 
először — teljesen egyedül 
maradt otthon. Rá bízták —

gondolta „ugyan ki védje sze-

dozza a 2 éves kisfiút, te
gyen a tűzre és melegítse fel 
az ebédre elkészített ételt.

Községbéli hivatalos meg
állapítás szerint a hateszten
dős Annuska több alkalom-

génységünket, ha nem mi ma- mai egész „óvodát” kény te 
fűnk”, a felszabadulás után j len gondozni. Rá bíznak hat,

nála fiatalabb 3—5 
gyermekeket. Moziba,

azzal érvelt:
— Kik támasszanak új éle

tet, ha nem mi magunk! sétálni küldik őket Annuska 
felügyeletével, hogy ne le- 

S a dadi parasztok megér- gyenek otthon láb alatt. Az 
tették az idők szavát. Nem alkalmi óvoda tagjai között. 
kellett mondani, ki, mennyi állami gondozott gyermekek 
kukoricát adjon. Tehetségéhez is vannak. 
mérten ki egy, ki több kilót! önmagukért beszélnek 
hozott Nagy ék portájára. ezek a tények, a szülők, az

mikor rá hárult a felnőtte- ; megfigyeltük, hogyan illesz
kedik be a községi napközis 
óvoda zsibongó hadába, (An
nuska ugyanis még nem jár 
iskolába, mert novemberi 
születésű.) Külön élményt 
nyújtoft, ahogy ez a kislány 
a közös foglalkozásba be
kapcsolódott, ahogy az óvó
nő kérdéseire felelt.

Annuskáruik valóban járna 
az életmentésért adható ki
tüntetés. Ugyan mit kezdene 
vele? Játszana a szép kis 

éves í éremmel. A kitüntetés mellett 
vagy j arra kellene gondolnunk, 

hogy megőrizzük játékos 
kedvét. Mentsék meg attól, 
hogy ilyen feladatokat kell
jen ellátnia. Hogyan? A he
lyes választ bizonyára meg
adná akár a máriahalmi nő- 
tanács, akár a községi ta
nács. —de.

Tűzoltó »zárszámadás"
A zárógyakoriatok lebo

nyolítása. a versenyek ered
ménye és a nagy nyári me
zőgazdasági munkák tűzren
dészet’; grafikonja jelzi az 
önkéntes testületek tevékeny
ségének színvonalát. A doro
gi járás parancsnokai ked
vező „zárszámadást” tarthat
tak a napokban

A zárógyakorlatok, a ver
senyek eredményességét az 
fejezi ki, hogy viszonyítva a 
tavalyihoz, a betakarítás be
fejezéséig csökkent a tűzese
tek czáma és a kár nagysá
ga örvendetes, hogy a tűz
oltók létszáma — járási ösz- 
szesítésben — lényegesen 
meghaladja az előírt szintet 
Nem 1ehe+ azonban elhall
gatni. hogy Dorogon. Dágon. 
T eányváron és Ünyon pót 
lésra szorul a testület állo
mánya.

Javulnak a műszaki fel
tételek. Mintegy 300 000 fo
rintot fordíthattak a dorogi 
és a mogyorósbányai szertár 
építésére. A korszerűsítéssel 
járó különös gond, hogy a 
lovas-kocsifecskendőre mére
tezett régi szertárakban nem 
fér el a gépkocsi. Lábatla
non például új szertár épí
tését tervezik emiatt. A régi 
nagyobbítása nem lenne ki
fizetődő. S mind újabb köz
ségben kell hasonló gonddal, 
megbirkózni.

Feltétlen szóvá kell tenni,- 
hogy néhány községben — 
mint például Csolnokon, Dá
gon — gondozatlan a drága 
felszerelés. Másutt — tör
vényellenesen — meg nem en
gedett célokra használják a 
fecskendőket. Ez történt 
Csolnokon, Űnyon, Epölön és 
iqásutt.

ÁRUBEMUTATÓ TATAN
tár. Lehetséges ugyanis, hogy 
az állami erők más tűzeset 
miatt esetleg nem tudnak 
azonnal kivonulni. Az épülő 
szertár miatt pedig nem 
maradhat megfelelő helyi vé
delem nélkül olyan fontos 
község, mint Dorog. Feltehet
jük azt a kérdést is, meny
nyiben megfelelő az új szer
tár számára kiválasztott falu
végi hely? Köztudott Dorog 
zsúfoltsága, de talán mégis 
lehetett volna alkalmasabb he
lyet találni a szertár számára.

Szóvá kell tenni a Toko
don észlelt hiányosságot is. 
Gépkocsival jártuk a falut, 
hogy megtaláljuk a tűzoltó
szertár kulcsát, mert az nem 
volt sem az előírásos üveg 
falú dooozban. sem a tanács
nál. A végrehajtó bizottság 
elnöke azzal biztatott bennün
ket. ha kell azonnal hivatja 
a testület parancsnokát, aki az 
Erzsébet aknán lakatos. Re
méljük. Tokodon nem lesz 
addig tűz, míg ezeket az ál
lapotokat nem szüntetik meg.

Arról sem kaphattunk meg
nyugtató képet, milyen a to- 
kodi szertár belső képe. Né
hány nappal ezelőtt az a 
panasz hangzott el, hogy 
csaknem egy esztendeje ma
gángépkocsit tartanak a szer
tárban. A tokodi községi ta
nács elnöke nem adott egy
értelmű választ, mikor kije
lentette: úgy tudja, hogy a 
kocsit eladták, és már nincs 
a szertárban. Egy esztendeig 
pedig azért kellett megtűr
niük, mert a kocsi tulajdo
nosát többen „pártfogolták”.

A NÉGY KÖZSÉGBEN ta
pasztaltak nem tükrözhetik a 
megyei helyzetet. Nem lenne 
felesleges azonban, ha kör
képünk ösztönzően hatna a 
feltárt problémák rendezésé
re, és a nappali riasztás hely
zetének általános felülvizsgá
lására Hasznos lenne példá
ul- ha minden községben ri
asztási tervet dolgoznának ki.

Tatán a Tatabányai Ven
déglátó Vállalat, a Pest— 
Komárom—Nógrád megyei

igazgatója nyitotta meg:t5l>3 
bek között elmondotta, hogy 
a rendezvény elsődleges cél-

Élelmiszer Nagykereskedel- | ja a vendéglátóiparban dol-
mi Vállalat közös rendezé
sében termék- és árubemuta- 
tó zajott le tegnap.

A bemutatón szerepeltek a | 
Magyar Konzervipar által ; 
gyártott termékek, a Délker 
Vállalat útján importált cik-

gozó szakembereknek bemu
tatni azokat a cikkeket, ame
lyeket importálunk, és ame
lyek megkönnyítik a mun
kát, tehát könnyen elkészít
hetők, tálalhatók.

Az árubemutatóknak me-
kek — többek között nyolc- i gyénkben már hagyományai

H űséges  
szo lgá la tért
November 7-e alkalmából 

osztották ki az önkéntes Tűzu 
oltószolgálatért Érmet. Húsz 
esztendős helytállásért arany 
fokozatot kapott: Balázs Fe
renc, Bajna, Tierhold József, 
Környe és Vitek Pál, Kesztölc.

A 15 éves szolgálatért járó 
érmet kapta Molnár Pál, Ke
rékteleki. Asztalos Sándor, 
Neszmély és Juhász Mihály, 
Neszmély.

Tízéves önkéntes tűzoltó- 
szolgálatért 47-en, az ötévesért 
pedig 40-en kaptak emlékér
met.

féle lengyel vodka, halkon
zerv-különlegességek, bolgár 
dohányáruk és számos kül
földi édesség, — valamint az 
állami gazdaságok kereske
delmi irodája által forgalom
ba hozott borok, tájjelegnek 
megfelelő széles választékban.

Az árubemutatót Fritz Jó
zsef, a Vendéglátó Vállalat

vannak. A mostani annyiban 
tért el a korábbiaktól, hogy 
szakosítva ismertette meg a 
különböző termékeket a 
szakemberekkel.

A kóstolással egybekötött 
bemutató a szakemberek tet
szését megnyerte, s az ered
ményeit bizonyára mi is 
észrevesszük az üzletekben, 
a szórakozóhelyeken.

Fagvoskodás lesz-e az ára 
a lovemberi tavasziak?

Az Országos
Bányagépgyártó
Vállalat

Tatabányai 
Bánvaeépgyára 
felvételre keres

gyors- és gépíróitól
Bérezés
megegyezés szerint 
Jelentkezni lehet 
a gyár 
személyzeti 
osztályán.

A dorogi járás parancsno
ki értekezletén felfigyeltek 
arra. hogy a hibák ugyan
azokban a községekben is
métlődnek. A parancsnokok 
helyeselték a járási tanács 
igazgatási osztályának és a 
járási tűzrendészet! parancs
nokságnak az elhatározását, 
hogy ezeken a helyeken ala
posan felülvizsgálják a hely
zetet. A testület közgyűlése 
elé tárják tapasztalataikat. 
Határozottan fellépnek min
den személyi ellentét ellen 
Elsősorban a testület tagjai
nak segítségével igyekeznek 
gyökeres változást elérni. 
Megegyezés született arra vo
natkozóan is, hogy a dorogi 
járás parancsnokainak legkö
zelebbi megbeszélésére meg- j 
hívják a községi tanácselnö- ! 
lsüket.

Az Állami

Biztosító

igazgatósága

értesíti ügyfeleit, hogy 

hivatalát Tatabánya I., 
Ságvári Endre út 30. 
szám alól, Tatabánya- 

Ojváros, Felszabadulás 

tér 13. szám alá helyez

te át.

Üj telefonszámok: 

11—81, 11—83, 11—83.

November első felének idő
járása sokakban aggodalmat 
váltott ki, hogy igen kemény 
télnek nézünk elébe. A nép
hit ugyanis úgy véli, hogy a 
nyáron és ősszel élvezett több
letmeleg csak kölcsön, ponto
sabban előleg, amit a rá kö
vetkező hónapokban „vissza 
kell szolgáltatnunk”. A me
teorológusok álláspontját dr. 
Koppány György, a Közpon
ti Meteorológiai Intézet tudo
mányos csoportvezetője a kö
vetkezőkben foglalta össze.

Arról természetesen nincs 
szó, mintha a különböző idő
járási tényezőket — a hőmér
sékletet, a csapadékot, stb. — 
évenként pontosan meghatáro
zott mennyiségben ,.utalná ki” 
számunkra a természet, s ezen 
beiül a különböző időszakok
ban bekövetkező kilengések 
kiegyenlítenék egymást.

Mindezek ellenére ez a nép- 
hiedelem sem teljesen alapta
lan. Mindenekelőtt a nagyon 
meleg nyár és ősz után a szab
ványos, sőt a szokásosnál né
mileg enyhébb telet is szub- 
jektíve hidegnek érezzük. Ez 
a helyzet éppen ezekben a na
pokban következett be nálunk 
is, amikor a hőmérséklet 
ugyan csupán megközelítette 
az évszaknak megfelelő átla
got, de még mindig felette 
volt. Mégis, az előző rendkí
vüli melegek miatt sokan a 
hidegre panaszkodtak.

De ezenkívül a hosszú év
tizedeken át gyűjtött statisz
tikai adatok is mutatnak olyas
mire, mintha volna valami 
tendencia a kompenzációra, 
kiegyenlítődésre. A feljegyzé
sek szerint ugyanis ha no
vember első felének átlagos

hőmérséklete legalább 3 fok* 
kai meghaladja a sok évtize
des átlagot, akkor a decem
beri hőmérséklet néhány fok
kal alacsonyabb a szokottnáL

Ami konkrétan a mostani 
helyzetet illeti, ebben az év
ben november első felének át
lagos hőmérséklete 3,2 fokkal 
volt magasabb a hat-hét fok 
körüli szokványos értéknél. A 
december havi átlag az el
múlt 100 év alatt 0,5 fok 
volt, így tehát most arra 
kell felkészülnünk, hogy de
cember átlagos hőmérséklete 
a fagypont alatt lesz 1—2 fok
kal.

Ez azonban csak követkéz- 
tetés az eddigi megfigyelések 
alapján, de semmiesetre sem 
természeti törvény. Éppen 
ezért a meteorológia tudomá
nya indokolni sem tudja ezt 
a különös kompenzációt. A 
kétségtelenül megállapított 
tény csupán annyi, hogy a 
különböző hideg és meleg 
áramlatok törvényszerűen ki
egyenlítik egymást. Így az 
idei októberre és november 
első két hetére jellemző mele
get annak a rendkívül aideg 
levegőtömegnek köszönhetjük, 
amely ebben az időszakban 
Izland tájékán helyezkedett el 
az óceán felett és egészen a 
legutóbbi napokig tartotta ma
gát. Most azután — szinte 
napra pontosan a magyaror
szági hőmérsékletcsökkenés 
bekövetkeztekor — Izland 
környékén az előbbi légtöme
gek helyét rendkívüli meleg 
árasztotta el. s ezzel meghoz
ta Európa és ezen belül ha
zánk területére is az idei ősz 
rendkívüli enyheségének vé
gét.

Trabanttal járt tynkot lopni
..Nagyüzemi” módszerrel és 

sajátos stílusban lopkodta a 
környék falvaiból a szárnya
sokat Geszton János, oroszlá
nyi lakos. A 40 éves, büntetett 
előéletű férfi rábírt egy gyen
geelméjű személyt, hogy közö
sen járjanak baromfit lopni 
Geszton a tyúkbeszerzési ak
ciókhoz személygépkocsiját is 
..harcba vetette”. Trabantjával 
megközelített egy-egy falut, s 
a határban várakozott. Ez 
alatt gyengeelméjű társa a
faluban összefogdosta és zsák 
ba gyömöszölte az aprójószá-1 főtt börtönbüntetésre 
§oti. „ - Aa ítélet jogerős,

Ezzel a módszerrel rend
szeresen járták a környékbeli 
településeket, és amerre meg
fordultak alaposan megtize
delték a majorságot. A zsák
mányt rendszerint Budapesten 
a nagycsarnokban értékesítet
ték, s hogy az üzletelés legá
lis színezetű legyen, még ős
termelői igazolványt is gyár
tottak.

Végül is rossz üzletnek bú 
zonyult a nagystílű tyűkbe' 
szerzés, és eladás, mert a mej 
gyei bíróság a Trabaetos 
tyúktolvajt három évi szigorí.

ítélte.


