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Önkéntes tűzoltók kitüntetése
A tűzrendészet terén hosz-

szabb ideje végzett eredmé
nyes munkáért a Magyar 
Népköztársaság belügyminisz
tere Trunka Mihály taajóti ön
kéntes tűzoltó alhadnagyot, 
Sántik Sándor bársonyosi 
önkéntes tűzoltó hadnagyot és 
Nagy János dadi önkéntes 
tűzoltó hadnagyot a Tűzren
dészed Érem arany fokozatá
val tüntette ki.

A belügyminiszter Vince 
Vilmos rédei önkéntes tűzoltó 
hadnagyot, Dudás Sándor tar- 
dosbányai önkéntes tűzoltó 
hadnagyot, Deák István tatai

önkéntes tűzoltó törzsőrmes
tert, Siklósi László nagysápi 
önkéntes tűzoltó főtörzsőr
mestert, Kuder József tokodi 
önkéntes tűzoltó főtörzsőrmes
tert a Tűzrendészed Érem 
ezüst fokozatával tüntette ki.

Az alábbi önkéntes tűzoltók 
a Tűzrendészed Érem bronz 
fokozatát kapták: Hideg Ti. 
bor alhadnagy Dorog, Lovászi 
Mihály hadnagy Császár, Bé
csi Sándor alhadnagy Tatabá
nyai Szénbányák, Kostyál Fe
renc alhadnagy Oroszlány, 
Vörös István törzsőrmester 
Oroszlány és Vutzl János fő
törzsőrmester Tokod.

Megváltozott szemlélet
A azomódi Március 15 Tér- hogyan és mennyi időn belül másrészt pedig azért tett ke*

hajtották végre. ményebb szemrehányást az
Az ellenőrzés ilyen körűimé- „illetékesnek”, mert annak 

nyék között konzultációvá fej- nem bántja a szemét az ilyen 
födött. Javasolták példáui, rendetlenség, s egyáltalán 
hogy ne a tűzrendészed előadó megtűri a piszkot. Ez az ap
iegyen a tűzrendészed bízott- róság talán mindennél vilá- 

Bosszankodtak ság elnöke. Jobb, ha valame- gosabban kifejezte, hogy 
megbírságoltak és lyik műszaki vezető látja e! mennyire napi feladat a tűz- 

ezt a feladatot. így a határo- rendészeti megelőzés. Elég 
zstok végrehajtását eredmé- hozzá az, hogy egy részleg, egy 
nyesebben tudják ellenőrizni, üzemág vezetője napi körútja 
Az egykor megbírságolt veze
tők vitatkoztak, érveltek és 
csak azt fogadták el, amit a 
helyi körülményeknek megfe
lelőnek találtak. Hangsúlyoz
ni szükséges, hogy a megol
dások ilyen módon mindkét 
fél számára megnyugtatókká 
váltak.

Az írásbeli anyagok ellen
őrzése után az üzemegysége- 

A közös gazdaságnál — mint két látogatták meg a tűzren- 
meggyőződhettünk róla — dészeti hatóság megbízottai, 
működik tűzrendészed bízott- Mulasztással sehol sem talál- 
ság. Hosszabb ideje ugyanaz koztak S az ellenőrzés a több tferOTd&zeFsMbáíyok“ b2ter“ 
a személy a tűzrendészed fe- szem, többet lát módszere sze- { .^ t  
Idős. Ez is hozzájárult ahhoz, rint ment végbe. Ilyen ala- 
bogy az ellenőrzést végző pon felfedtek néhány hiá- 
szakemberek a példás rend- nyosságot. Az ellenőrzés me- 
ben tartott dokumentációs netére és szellemére jellemző 
anyag révén gyorsan eügazod- volt az a pillanat, mikor a 
battak a folyamatosan megtett termelőszövetkezet vezetője

melőszövetkezet vezetői né
hány évvel ezelőtt feleslege
sen gazdagították az állam
háztartást. Tűzrendészed szar 
bálysértések miatt elég je
lentékeny bírságot kellett be
fizetniük, 
emiatt a
nem okozott ez örömet a ha
tóságoknak sem.

Az évek múltak, a termelő- 
szövetkezet fejlődése gyorsult, 
új létesítmények épültek, 
mind gyakoribbá vált a kap
csolat a Március 15 Tsz ve
zetői és a tűzrendészet szak
emberei között. A múlt hét 
utolsó napjaiban megtartott 
általános tűzrendészed ellen
őrzésen lehetett mérleget von
ni az együttműködés határá
ról,

önkéntes tűzoltóparancs
nokká nevezték ki: Partos 
Bélát Dorogon, a Május 1. 
Ruhagyárban, Szántai Istvánt 
Unyon, Molnár Józsefet Tata
bányán, a Centrum Áruház
ban, Szili Sándort Mocsán, 
Berecz Lajost Tatabányán, a 
karbidgyárban,

alkalmával felfigyeljen az ap
róságokra, hiszen ezek is a 
termelés menetének fontos 
részleteihez tartoznak.

A jegyzőkönyv aláírása után 
feltettük a kérdést a Március 
15 Termelőszövetkezet veze
tőinek, hogyan jutottak el a 
tűzrendészet irányításának er
re a fokára.

Az elnök, a főagronómus és 
a többi vezető elmondotta, 
hogy nem egyedül az anyagi 
helyzet javulása befolyásolja a

Kijelölték 
a tüzoitóversenyek helyét 

és idejét
Járási versenyt tartanak 

május 16-án Tardosbányán, 
május 23-án Lábatlanon és 
június 6-án Sáron. A megyei 
versenyt június 13-ára tűz
ték ki.

Az országos versenyt meg
előző országrészi elődöntőt 
június 18-án Esztergomban 
rendezik meg. Ide több me
gye legjobbjai jönnek eL

Augusztus 6 és 8 között Bu
dapesten kerül sor az orszá
gos versenyre.

Ennél sokital lényege
sebb a  szemlélet alakítása. Az 
elmúlt esztendőkben elsősor
ban a tűzrendészed hatóság 
képviselőinek visszatérő, tü
relmes, segítőkész látogatásai 
révén értették meg, hogy csakintézkedések bizonylatai kö- J ö t t  méregbe” Az egyik vil- az lehet jó gazda"’ aki° nem

zőit A tűzrendészed bizottság lamos kapcsolóberendezést az csak a termelés korszerűsíté-ülésének jegyzőkönyveiből ki- arra hivatottak elmulasztották sére; a takarékosságra ügyei,
derült, hogy a termeloszovet- —------
kezet szakemberei mindinkább 
napi feladatukként kezelik a 
megelőző intézkedések elren
delését Nyomon lehetett kö
vetni, hogy a határozatokat

takarítani, ki tudja mennyi 
ideje. A felgyülemlett por, 
pókháló egy kipattanó szikra 
következményeként esetleg 
tűzfészekké válhat. A gazda
ság vezetője egyrészt ezért.

T árg y ilag o s sz á m v e té se k
Több jelentős üzemben év

es számvetést készítettek a 
tűzrendészed tevékenységről. 
Az ácsi cukorgyárban például 
figyelemre méltó, hogy az id
én is megjutalmazták azokat, 
akik mint önkéntes tűzoltók 
átlagon felüli teljesítményt 
nyújtottak. Az éves tapaszta, 
latok alapján már összeállí
tották idei tűzrendészed ter
vüket. Ebből talán a  villany- 
szerelők és hegesztők tűzren-

Benjamin Franklin 
találmánya

az
ta-
zi-

Bármilyen szeszélyes 
időjárás, küszöbön áll a 
vasz, közeleg a nyár. A 
vatarok, a villámok sem ma
iadnak majd el. Itt az ideje, 
hogy felülvizsgálják, mennyi 
kárt szenvedett a tél viszon
tagságaitól Benjamin Frank
lin találmánya, az „isten nyi
lát” ártalmatlanná tevő vil
lámhárító.

dészeti vizsgájának meg
szervezését lehet kiemelni.

Az Elektronikus Mérőkészü
lékek Gyára esztergomi gyár
egységének év végi mérlegét 
a szigorú tárgyilagosság jel
lemzi'. Bátran felvetik a hiá
nyosságokat, mint például 
azt. hogy nem sikerült megfe
lelő szintű ellenőrzést szervez
ni az éjszakai műszakok ide
jén. Nem hallgatják el. hogy 
több gondatlan dolgozót fi
gyelmeztetésben részesítettek, 
2 esetben szabálysértési felje
lentést tettek.

Nagy gondot fordítottak a 
megelőzés alapvető feladatai
ra- A tűzrendészed előadó út
mutatásait például minden 
esetben figyelembe vették a 
gyár egy új részének beren
dezése alkalmával. A tűzren
dészed bizottság termelési 
technológiákat vizsgált felül 
és a biztonságot fokozó intéz
kedéseket tett.

hanem az is, aki a pusztulás
tól, így a tűztől is óvja azt, 
amit megépített, betakarított, 
felnevelt.

A szomódi Március 15 Ter
melőszövetkezetben így álltak 
be a változások. S most arra 
törekszenek, hogy még job
ban érvényesüljön az egyéni 
felelősség, és minden üzem- 
ágvezető, brigádvezető napi 
feladatai között szerepeljen a 
tűzbiztonság fokozása.

—de.

Tűz
Tornyópusztán

Jelentékeny kárt okozott a 
tűz hétfőn este a Környei Ál
lami Gazdaság tomyópusztai 
üzemegységében. Eddig még 
ismeretlen okok következté
ben kigyulladt az egyik lucer
na raktár- A lángok tovább
terjedését a gazdaság önkén
tes tűzoltói akadályozták meg, 
majd Esztergom, Komárom és 
Tatabánya tűzoltóinak több
órás kemény munkával sike
rült eloltani a tüzet. A raktár 
melletti lucemaszárító és őr
lő berendezést és a lucerna
liszt egy részét megmentették. 
A tűz keletkezésének okát a 

rendőrség vizsgálja.

Kellemes tavasz! szünetet
Még többször felelnek a 

tanulók az iskolában a tava
szi szünet kezdetéig. Ez azon
ban nem zárja ki, hogy a 
pedagógusok mind az általá
nos, mind a középiskolákban 
gondoljanak a tanulók tavaszi 
időtöltésére. Jelentős segítsé
get adnának, ha beszélnének 
arról, hogy erdőben, szabad 
területen milyen magatartás
sal lehet megelőzni tüzek ke
letkezését.

A téli zártság után a gyer
mekek kiszabadulnak az er
dőkbe, az udvarokra. Játék a 
gyufával, a tiltott helyen ra
kott tűzzel, helyrehozhatat
lan gyászt. pótolhatatlan

anyagi kárt okozhatnak. S 
ilyenre már többször volt 
példa a megyében.

A szülők példamutatással, 
a pedagógusok okos magya
rázattal csökkenthetik az 
ilyen esetek számát. Nem sza
bad megfeledkezni az erdő- 
gazdaságokra háruló tenni
valókról sem. Itt az ideje az 
erdei tűzvédelem megerősíté
sének!

A megelőző intézkedések 
remélhetően nem maradnak 
el és közrejátszanak abban, 
hogy a tanulók minden te
kintetben kellemesen tölt
hessék a tavaszi szünetet.

Vonatkozik ez minden 
épületre, hiszen a villám ki
számíthatatlan. A több éves 
tapasztalatokat feldolgozó 
statisztika szerint az átlagnál 
több a villámcsapás például 
Császár. Szák, Kisbér vidé
kén, Tata Kocs felöli hatá
rában, Dorog és Tokod kö
zött Fokozott veszélyt rejte
nek magukban a nádtetős 
építményein

Az a helyes, ha még a 
tavasz beköszöntése előtt 
szakembereket bíznak meg az 
Ipari és mezőgazdasági üze
mek vezetői, hogy kijavítsák 
a villámhárítókat.

Az egykori amerikai diplo
mata és természettudós el
gondolásai alapján készített 
villámhárítók emberek életét, 
vagyonát menthetik meg. i

Bíróság előtt
Körülbelül egy évvel ezelőtt 

egy „sűrített” bírói eljárás le
folytatása után hirdettek íté
letet Esztergomban gondatlan 
gázégetés miaft keletkezett 
tűz ügyében.

A vádlott nem volt rosszin
dulatú, csupán meggondolat
lan. Tavasszal a gaz égetése 
alkalmával nem vette figye
lembe kiskertjében a saél irá
nyát. Nem őrizte el“g gondo
san a tüzet. A lángok elhara- 
pództak és baj történt. Nem
csak a kárt kellett megtéríte
nie, hanem el kellett szenved
nie a birói Ítélet egyéb kö
vetkezményeit is-

Szeretnénk, ha a bíróság

nak nem kellene eljárnia 
ilyen ügyekben. Ezt úgy lehet 
elérni, ha mindenütt az elő
írások szerint szervezik meg a 
gaz égetését. így csaknem tel
jesen bizonyos, hogy nem tör
ténik baj és a bíróság sem 
hozhat elmarasztaló ítéletet.

A tüzet lehetőleg szélmen
tes időben gyújtsák. Az eset
leges légmozgást mindig ve
gyék figyelembe. A közelben 
lévő gyúlékony dolgokat, mint 
például kazlat, gazdasági épü
letet, kamrát, fészert, megfe
lelően védjék.

A tűz elhamvadása után a 
parazsat őrizzék, miután szét
kotorták, földdel takarják te,

hogy a zsarátnok teljesen el
haljon. Nagyobb méretű gaz
es tarló égetését jelentsék be 
a tűzrendészeti hatóságnak, a 
kazlakat vegyék körül nagy 
barázdányl védőszántással. 
Gondoskodjanak róla, hogy 
önkéntes tűzoltó jelenlétében 
gyújtsák meg a tüzet és álljon 
készenlétben a közelben erő
gép, ekével- Ha baj lenne, 
így azonnal be tudnak avat
kozni.

A gaz elégetése járjon min
denütt haszonnal és sehol se 
okozzon kárt. Csupán a mű
velet elvégzőinek gondossá
gán múlik a kívánság msg- 
valósulám.

N yom oz az OTP
Igaz, nem vérfagyasztó kri

mi hősei után kutat a ta
karékpénztár. Mindössze arról 
van szó, hogy két, kissé ha
nyag, de szerencsés nyertes 
kilétét szeretnék tudni. 
Ugyanis, a legutóbbi gépkocsi- 
nyereménybetétkönyv sorso
lás alkalmával Nyergesújfa
lun az 530 777-es számú jeli
gés takarékbetétkönyv tu
lajdonosa Wartburg de Luxe 
kocsit nyert. Csak hát — ez- 
ideig még nem jelentkezett

érte- Ugyanígy várják armMl 
a 8339-es számú takarékbe
tétkönyvnek a tulajdonosát is, 
aki egy korábbi1 sorsoláson 
Renault gépkocsit nyert. Igaz, 
neki a kocsit már nem tudják 
átadni, csak annak az ellen
értékét- Ez a szerencsés ero-i 
bér feltehetően Tatabányán 
lakik. Érdemes tehát előven
ni a gépkocsi-nyeremény be
tétkönyveket és megnézni a 
számokat... Hátha..-

A Horizont bemutatója a Turulban
Ismét filmeseket várunk a 

megyébe. Tatabányán, a Tu
rul Filmszínházban 22-én zárt 
körű bemutató előadáson ve
títik a Horizont című új ma
gyar filmet- A bemutatóra 
eljön Gábor Pál, a film ren
dezője, Marosi Gyula író, 
Zsombolyai János operatőr, 
Nemeskürty István esztéta, 
stúdióvezető, Németh And
rás főgyártásvezető és Önody

György gyártásvezető.
Gábor Pál első nagy játék

filmjével már sikert aratott a 
hazai mozikban, s a külföldi 
szakmai közvélemény előtt is- 
Ezúttal a Horizontban ismét 
munkás környezetben játszódó 
eleven társadalmi problémá
kat megfogalmazó történetet 
dolgozott fel a rendező, aki 
egyben Marosi Gyulával társ
szerzőként, a film írója.

. A P R á m a o E T - É S
Ál l a s

Az A utóközlekedési T an in tézet 
— tand íjfize tési kedvezm ény  m el
le tt — h ivatásos. áU ásvállalásra  
lososltó  szem ély- és teh e reép k o - 
zsivezetői tan fo ly am o t Ind ít T ata
bányán . Je len tkezési lehetőséB az 
in tézet k irendeltségén . T a ta  IL . 
T ópart u. IS. sz. a la tt. T e le fo n : 515.

532

A k isbé ri k ó rh áz  keres azon
nali belépésre  villanyszerelő , vlz- 
vezetékszerelő  sz ak m u n k ás és 
se g édm unkás m u n k ak ö rb e  do l
gozókat. Je len tk ezés a  k ó rh áz  
Igazgató jánál. 576

T ehergépkocsi-V ezetőt azon
nali belépéssel, m agas k erese ti 
lehetőséggel felveszünk . MÉH
Telep, T a tab án y a  I., T ata i u.

547

Több éves á ru fu v a ro zási és 
k ereskedelm i g y ak o rla tta l re n 
delkezők, m u n k ah e ly e t vá ltoz
ta tn á n a k . A ján la to k a t „1071” je 
ligére  a  ta ta b á n y a i M agyar H ir
detőbe . 566

A PIÉRT K ereskedelm i V álla
la t 14. sz. le ra k a ta  azonnali be
lépésre  keres fé rfi m u n k ae rő t k o 
csik ísérőnek . Je len tk ezés a  le ra 
k a t iro d á jáb an , T a tab án y a  I., 
K andó K. u. 25. 577

LAKÁS

H áza t v en n ék  K ecskéden  fize
tési kedvezm énnyel, vagy szo
b a-k o n y h a , a lb é rle te t k eresek . 
Szabó D ániel, T a tab án y a  n . ,  
B úzav irág  u . 3. 5 fl

Elcserélném  ta tab án y a -ú jv á ro si 
II. em eleti 2 és fé l szobás táv 
fű téses lak áso m at T a tab án y a  
k ö rn y ék i k e rte s  lak ásé rt. Cím a  
k iadóban . 570

F ia ta l h á z a sp á r  k ü lö n  b e já ra tú  
a lb é rle te t k e re s  m eg h a tá ro zo tt 
id ő re  T a tab án y a  te rü le tén . , .Meg
bízható  121 944” je lig ére  a  ta ta 
b án y a i M agyar H irdetőbe.

SS1

JAKMÜ

350-es n ag y k erek ű  Já w a  o lcsón
eladó , p lusz D una o ldalkocsi. Ta
tab án y a  H „ Jázm in  u . 71.

57«

Z aporozsec szem élygépkocsi 
sü rg ő sen  eladó . T a tab án y a  I., 
A rad i u. 23. É rd i A ttila.

«73

350-es W elorex üzem k ép es á l
lap o tb an  sü rg ő sen  eladó . M ogyo
rósb án y a , z so m b lk n á l. 07«

850-es F ia t e ladó 67 000 F t-é rt.
Je lig e : „ P iro s : 67” a  ta ta b á n y a i 
k iadóh ivata lba . 589

Az AFIT II. sz. 
Autójavító Vállalat 
Tatabányai 
Üzemegysége

f e l v e s z
karosszérialakatos, 
autószerelő 
szakmunkásokat. 
Jelentkezni lehet Autó
szerviz, Tatabánya E 5- 
ös út mellett, de. 8 órá
tól du. 15 óráig, Üzem
vezetőnél.

M E G N Y i l f f
az új 

ÓKA-
ÉS ÉKSZERBOLT

Címünk:
Tatabánya,
Felszabadulás tér 18,’c, 
az új üzletházban

AJÁNLATUNK:
— márkás, köves, kar-, íali- és ébresztőórák
— divatos bizsuk:

klipszek, gyöngysorok, tűk, gyöngyök, övék
— nívós ajándéktárgyak
— arany- és ezüsttárgyak vétele 

a legkedvezőbb áron.
Óra- és ékszerjavítást garanciával röv.d határ

időre vállalunk.


