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Rendelkezés nélkül!

Az önkéntes tűzoltótestü
letek egyesületekké alakulnak 
át. Az új szervezet lehetősé
get nyújt a  helyi anyagi és 
személyi erőforrások az eddi
ginél sokkal hatásosabb ösz- 
szefogására. Megfelel társa
dalmi fejlődésünk általános 
irányának. Az új szakasz a 
testületi, illetve az egyesületi 
közgyűléssel kezdődik. A nyi
tány tapasztalataiból k ívá
nunk részleteket bem utatni.

TARDOSBÄNYA

Tanácskozásra ültek össze 
megyénk ipari nagyüzemei
nek vezetői, tűzrendászeti elő
adói. Sok hasznos kérdés ke
rü lt szóba. Talán a legfonto
sabb, hogy az ú j előírások 
külön rendelkezések nélküli 
intézkedésekre kötelezik az 
üzem ek vezetőit.

Gondoskodniok kell arról, 
hogy m inden telephelyen a 
szükségletnek megfelelő vál
lalati tűzoltóság (önkéntesek) 
dolgozzon műszakonként. Be 
kell szerezniük a körülm é
nyeknek legjobban megfelelő 
oltó felszerelést. Az üzemi ve
zetők felelnek azért, hogy a 
technikát jól kezelő önkéntes

tűzoltók legyenek minden m ű
szakban. Gondoskodniok keli 
a kiképzésükről és ism erete
ik  állandó gyarapításáról. 
Ezért a fokozott igénybevéte
lért díjazás já r  az önkéntes 
tűzoltóknak.

S a sok fontos előírás kö
zül különösen lényeges, hogy 
az üzemek, a vállalatok szer
vezetileg hozzá tartoznak a 
körülöttük lévő területhez. 
Tervet kell készíteniük, hogy 
adott esetben m iként veszik 
ki részüket a közelben kelet
kezett tüzek oltásában. E ren 
delkezések szellemét pedig — 
ahogy erre  rám utattunk  — 
külön utasítás nélkül kell 
végrehajtani.

Emberiesség, kollektivi
tás, fiatalítás. Ez a  három 
nagyon lényeges tényező ké- SZOMÖD 
pezte a tardosbányai önkén
tes tűzoltóélet pilléreit az el
m últ években. Az átalakulást 
kimondó közgyűlést is ez je l
lemezte.

nak, hiszen az összefogást 
m ár a közgyűlés előtt meg 
lehetett volna oldani. így be
jelenthették volna, melyik 
gazdasági szerv, milyen részt 
vállalt az egyesület fenntartá
sából. Bíztató, hogy Tardos 
bányán gondoltak a társköz
ségre. A közgyűlésen részt 
vettek a vértestolnaiak kül
döttel is. A tardosbányaiak 
elmennek m ajd a szomszédok 
tanácskozására. A cél ugyanis 
az. hogy a testületi önállóság 
fenntartásával eredményes 
együttm űködés alakuljon ki.

Az együttműködés eszmei 
alap jára épüljön a gazdasági 
támogatás. Ez lehetne a mot 
tó ja  annak, am it Szomódon 
és a társközségben, Duna- 
szentmiklóson határoztak.

Tisztelettel adóztak elhunyt 
társük, Dudás Sándor em lé
kének az alakuló közgyűlé
sen. Táviratban kívántak mi- Előzményként elevenítsük 
előbbi gyógyulást parancsno- fel. hogy m indkét község ter- 
kuknak Á rendás Ignácnak, melőszövetkezetében mindig
ak! a közgyűlés előtti napok- megbecsülés övezte azban m űtéten esett át. Ezek — "  f i  megoecsuies övezte az
a lényegében term észetes — önkéntes tűzoltókat. Az uj 
emberi vonások kifejezték azt helyzetben ez öltött testet az 
a szellemet, ami mindig át- együttműködési megállapo- 
hatotta az önkéntes tűzoltóság dásban. A láírói: a közös ta- 
tevékenységét Tardosbányán. nácsú község, a szomódi M ár-

If s s z é íy e s  a z  o tth o n u n k /
Érdem es elem eznünk a m últ 

évi tűzesetek statisztikáját. 
Az elm últ 10 esztendő átlaga 
évente 144 olyan tűz, ami 
k á rt okozott. Az így keletke
zett névleges veszteség éves 
átlagban 2,7 millió forint. 
(Azért névleges, m ert a károk 
helyreállítása, az ezzel járó 
költségek az elpusztult érté
kek többszörösére rúgnak.) Ta
valy 140 — kárra l járó  — 
tűz volt megyénkben. Ez 
tehát alacsonyabb az em lített 
átlagnál. A névleges kár 
azonban „átlépte” a  szintet, 
m ert 3 m illió 767 ezer forint 
volt.

Az eddiginél nagyobb f i. 
gyeimet szükséges fordítani a 
mezőgazdaságban a tűzvéde
lemre. Az e területen kelet
kezett tüzek ugyanis több,
m int 3 m illió forin t kárt 
okoztak.

S bárm ennyire különös, de 
otthonunkban forgunk a  eg- 
nagyobb veszélyben. Az 1974.. 
évi 140 tűzből 65 lakásban, 
lakóházban keletkezett. Tűz 
okozta haláleset szintén la
kásban tö r té n t

A lakásokban „leskelődő” 
veszély megelőzésére sokat
tesznek az önkéntes tűzoltók. 
A területi ellenőrzések alkal
m ával felderítik  a  h ib á k a t

ism ertetik a legfontosabb 
rendszabályokat Városokban 
azonban nincs ilyen hálózat. 
Az állami tűzoltók, a házfel
ügyelők képtelenek m egbir
kózni ilyen nagy feladattal. 
Jó  lenne, ha a Hazafias Nép
front bizottságai felfigyelné
nek erre  a jelenségre és fel
kérnék a  lakóbizottságokat, 
kapcsolódjanak be a  tűzvé
delmi megelőzésbe

K ö sző n tfü lt  
a  sá ria k a t

A súri önkéntes tűzoltók 
működéséről szóló első h ite 
les okm ány 1874-ből való. A 
dokum entum ot az Országos 
Tűzoltómúzeumban őrzik. A 
centenárium ra a m últ évben 
lehetett volna emlékezni 
a súriak  időben tudom ást 
szereztek á  nevezetes idő
pontról, nem  rendeztek ün
nepséget. Távol álljon tőlünk, 
hogy beleártsuk m agunkat a

Ebből következik, hogv nem 
feledkeznek meg azokról sem; 
akik valam ilyen okból — pél
dául sorkatonai szolgálat mi
a tt — egy időre távol m arad
nak a kollektívától. A köz
gyűlésen jelen lévő katonavi
selt fiatalok elmondták, m eny
nyire örültek, m ikor szolgá
lati helyükön felkeresték őket 
az önkéntes tűzoltók. S arról 
is nyilatkoztak a tanácskozá
son. müven m aradandó él- 
m énv minden kirándulás, am it 
az önkéntes tűzoltók szervez
nek. Több alkalom m al já rtak  
külföldön Is.

örvendetes, hogv a  köz
gyűlésen a  jelenlevők csak
nem fele „huszonéves” fia
talok közül kerü lt ki. Tardos
bányán nem  jelent gondot az 
önkéntes tűzoltók utánpótlása. 
A tapasztalt felnőtt csapat 
m ellett kitűnően m űköd’'k  az 
ifjúsági és az iskolás csoport.

Az egyesület — m in t a 
Bár közgyűlés bizonyította — á t

veszi, fejleszti a hagyományo
kat. Szükséges azonban még 
egv lépés. Jobban meg kell 
ism erni az egyesületi forma 
tartalm át. A közgyűlés úgy

cius 15. 
Rákóczi 
vetkezet 
vezetői.

a dunaszentmiklósi 
Ferenc Termelőszö- 

és a  ta ta i ÁFÉSZ

helyi elhatározásokba. S egyál- . . .  „  , . . . . ,  .
ta lán  nem  ezt tesszük, m ikor határozott, hogy a továbbkep- 
m egem lítiük a centenáriu- zésben alaposan tanulm ányoz-

Teljes jogi pontossággal á l
lapították meg, hogy 1979 ig 
melyik szerv, milyen összeg
gel já ru l hozzá a tűzoltóegye
sület fenntartásához. A szo
módi közös gazdaság 165 ezer, 
a dunaszentmiklósi 105 ezer, 
a tanács 70 ezer, a  tatai 
ÁFÉSZ pedig 25 ezer forint 
kifizetését vállalta. Az éven
kénti részlet fedezi az egye
sület költségeit. Az összeget 
a  tanács kezeli. Kizárólag a 
tűzoltóegyesület céljaira for
díthatja . A két term előszövet
kezet vállalta, hogy tagjai 
közül 8-8 főt küld a tűzoltó
csapatba.

Ha valahol — ügy m ond
hatjuk  —, hogy az új sza
kasz egyik legsikeresebb nyi
tányát Szomőd közös tanácsú 
községben szervezték meg. 
Köszönhető ez annak, hogy a 
helyi párt-, tanácsi és gazda
sági szervek m egértették, meg
valósították az új rendelkezé
sek lényegét

BAJNA
mot, egyúttal további sikere
ket kívánunk a  100 éves 
egyesület további tevékenysé
géhez.

zák az elfogadott alapszabályt 
S ennek szellemében egyesí
tik  a helyi anyagi erőket, korrekció ju to tt kifejezésre az

Általános felelősség, okos

4 szakszervezeti választások 
előkészületei Dorogon

Ezzel bizonyos hézagot pótol-

Pártértekezleten hallottuk;

6000 tá rs a d a lm i m unkás

átszervezéskor B ajna közös 
tanácsú községben. Az egye
sület m egalakulását elhatáro
zó közgyűlésen kimondották, 
hogy vagyona arányában já 
ruljon hozzá m inden szerve
zet az önkéntes tűzoltóság 
anyagi szeméivi költségeinek 
fedezéséhez. Vállalkozott er
re  a helyi erdészet, hiszen leg- 
hngvobb vagyonnal rendelke-

— Faltainkban, városaink- társadalm i szervek. Óriási erő m egtakarítását — azaz meg
bán, üzem einkben több m in t rejlik  a tűzoltóegyesületek- védését — teszi lehetővé.
6000 aktivistából álló hálózat ben, a tűzrendészettel foglal- s z ín u n k  kell a  társadalm i zik ezen a környéken. Ugyan

unkát segítő hivatásosokról. êv kancsolód'k be a t°rm elő- 
elm ondhatjuk, hogy me- szövetkezet és az A VESZ. A 

gyénkben őket is elismerés il
letheti. Az ő nevükben és

segíti a megelőző tűzvédelm i, közök szervezetében. Ezért 
a felvilágosító és a tűzoltási fontos, hogy m indenütt von- g 
m unkát — m utato tt rá Len- ják  be a közéletbe ennek a 
gyelfi Rudolf, a tűzoltóság szervezetnek a képviselőit.
megyei parancsnoka felszóla- A megyei tűzoltóság pa- mindnyájunk ~ érdekében P ó r
iasában, a megyei tanács ap- rancsnoka beszelt arról is, dftotta S2avalt b írá la tra  a 
parátusi pártbizottságának hogy napjainkban mind job- tűzoltóság megyei parancs- 
pártértekezletén. 1—  — az-

Köztudott, hogy a 6000

befzetendő  részesedés alapja 
a m érlegben k im utato tt va
gyon.

. , . . ’ o lto tta szavait Diraiatra a
. . . . . . .  1_mln tűzoltóság megyei parancs- A gondolat nagvon figye-
ban betartják  a tuzrendés.eti noka j ogga] vetette fel, hogy lem re méltó, hiszen vitatha-

ak- ri°ésa melőgVzdasági üzém el- néhány rendelkezés késői ki- ta tlan  számszaki m utatók dön-
tivistának többszörösét képe- “^ ^ t  a  különféte f z L V  '’ tik  el a költsé^ etés ará‘
zik azok, akik különböző ta r-  intézményekben. A 6000 tagot £ 1 « “® ly  n y á t  Csupán azt szükséges
sadalm i m unkát vegeznek számláló aktivista-hálózat f ű z ő ik é n t"  Uf?vanily*n pontossággal meg-

A  tűzvédelem - szerepet tö lt be ebben A ,  , ■ :■ ' állapítani, hogv m ekkora az
is- Ta§5ai azok, akik éppen iveket kellett várni e g y e s i t  fenntartásához szük-
azért. m ert végzik egyéb na
pi feladataikat, m indenütt ott

megyénkben, 
mel, az
mégis m egkülönböztetett fi
gyelmet érdem elnek ö k  azok, 
akik állandó készenlétben áll
nak. V áüalták, hogy em ber
társaik  testi énségének, sze
méivi tulajdonának,  ̂ valam int f e lm e h e tn e k !  
a közösség vagvonanak vé
delmében bárm ikor kockára 
teszik akár életüket is. A bé
ke katonái ők.

vannak. M eglátták azt, am it 
a „hivatásosok” nem  vehet
nek észre. S ők azok. ak 'k  fi- 

Kialakítiák  
tehát azt a közhangulatot, 
ami a társadalmi kötelezett
ség rangjára emeli a tűzvé-

pedig 
hogy
szervek jogait, kötelességeit 
átfogóan előíró jogszabályo
kat. S mén ma sem adták ki 
a végrehajtási utasítást.

A  XI. kongresszus irányel
vei a többi között kim ondják

éveket kellett várni, 
kibocsássák az érin te tt séges összeg. Bajnán nem  vé

geztek elég alapos gazdasá
gossági számítást. Most a köz
gyűlés u tán  ezt „korrigálták”. 
Ehhez adott segítséget a me
gyei tűzoltóparancsnokság. El
készítette a m inta költség-

Fontos események elő tt áll 
a szakszervezeti mozgalom: a 
tavaszi és a nyári hónapokban 
ú jjá  kell választani a tisztség
viselőket, vezető testületeket, 
a bizalmiaktól egészen a szak- 
szervezeti tanácsokig.

A m unka előkészítéséhez 
m ár hozzáláttak a vállalatok
nál. A politikai élet fokozott 
aktiv itásának idejét éljük. 
Folynak a megyei pártértekez
letek, a  XI. pártkongresszus 
időpontja közeleg. Nyugodtan 
állítha tjuk : az egész ország 
megismerte a kongresszusi 
irányelveket és nyomon kö
veti a kom m unisták számveté
sét is. Olyan ünnep megülésá- 
re készülünk, am ely 30 éves 
fejlődésünk kiindulópontja, s 
am ikor e három  évtized ered
m ényeit összegezzük, nem kis 
büszkeséggel állap íthatjuk  
meg: jól sáfárkodtunk a sza
badsággal.

Amikor a szakszervezeti vá
lasztások elkezdődnek, m ár a 
XI. kongresszus határozatait 
tanulm ányozzuk majd, s  a r 
ra  törekszünk, hogy minél 
jobban alkalm azzuk a helyi 
viszonyokra, minél inkább 
m unkánk gyakorlatává tegyük 
a benne foglaltakat. Ilyen lég
körben látnak hozzá a szak- 
szervezetek a választások elő
készítéséhez. Semmi kétség, 
olyan időszak ez, am ikor 
m indenfajta tevékenység ref
lektorfényben van, s ennek 
ténye a szakszervezeti válasz
tásokat jelentősen segíti. Az 
ú jjáválaszto tt pártvezetőságek 
m inden tám ogatást megadnak,

hogy ezt a  feladatot is sike
resen oldjuk meg.

A Dorogi Szénbányák szak- 
szervezeti választási intézke
dési tervét február 25-én tá r
gyalta meg a vállalati szak- 
szervezeti bizottság, a  vszb. 
Ez is hangsúlyozza, hogy mi
közben a szakszervezeti vá
lasztások folynak, m ár a XI, 
kongresszus határozatainak 
megvalósításán m unkálkodunk 
m^jd. Nagyon fontos, hogy a  
szervezett dolgozók mind szé
lesebb körével Ismertessék 
meg azokat a tennivalókat, 
am elyek a szakszervezetre há
rulnak.

Azok a szempontok, am e
lyek ebben a választási mun
katervben szerepelnek, egyet
len célt szolgálnak: azt, hogy 
a bizalmik, tisztségviselők 
minden tekintetben élvezzék 
választóik bizalm át, em beri 
tulajdonságaiknál fogva le
gyenek képesek azoknak a 
feladatoknak a végrehajtásá
ra, am elyek reá juk  hárulnák. 
Amikor azt m ondjuk: élvez
zék m inden tekintetben vá
lasztóik bizalm át, egyszerűsí
tünk. Voltaképpen ez nagyon 
sokat je len t: szocialista elkö
telezettséget.

A szakszervezeti választá
sok előkészületeinek legelejé
nél tartunk. E nagy jelentősé-' 
gű m unka lebonyolítása a la
posságot. körültekintést és 
nagy felelősséget kíván. Na- 
gyonis szükséges tehát a meg
tervezése. Dorogon jókor hoz
záláttak ennek a  feladatnak a  
megoldásához.

Vendégek Tambovból
Harmincöt tagú szovjet tu 

ristacsoport ism erkedett hét
főn megyénkkel. Esztergom 
nevezetességeinek m egtekinté
se után délután T atára ér
keztek, a Hazafias Népfront 
városi bizottsága és a mesvei 
művelődési központ MSZBT 
tagcsoportjainak vendégeként.

A megyei művelődési köz
pont életével, m unkájával is
merkedtek. érdeklődéssel hall
gatták azt a  tájékoztatást, 
am ely a  megye ku ltú -

rális életéből hangzott 
el, majd városnézésre indul
tak. Tata m egtekintését kö
vetően a városról készült kis- 
fílmet is levetítették a  ven
déglátók. Az érdeklődő kér
dések a rra  utaltak, hogy a  
láto ttak  és hallottak meg
nyerték a vendégek tetszését, 
A tambovi turistacsoport há
rom napot tö lt még a  fővá
rosban, s azután indulnak 
haza. Előzőleg Csehszlovákiá
ban jártak , s onnan érkeztek 
átutazóban megyénkbe.

Rossz emlékű 
országúti kaland

„Erősíteni kell a központi ál- vetését. Alapul szolgált egy-
lamigazgatási szervek össze-delm i rendszabályok betar

Ez az önként vállalt sze- tását. Kevesen gondolnak ar- hangolt m unkáját.” Remélhe- 
rep fokozott fegyelm et rend- ra, hogy ez a tevékenység az tőleg megszívlelik ezt azok is,
szeres gvakorlatozást és az ésszerű takarékosság egyik akiknek kötelességük intéz-
ítlagosnál magasabb szerve- fontos tényezőié. Azt kell kedniök az em lített ügyben. 
tettséget igényel. Olyan tá r-  ugvanis m egértetnünk, meg- Az irányelvek és m ajd  a 
sadalm i testü let ez, amire, vaiősítanunk. hogy a legdrá- kongresszusi határozatok gyelembe vetete még sikere
tek feladatot lehet bízni. Szá- gább megelőző Berendezés, ugyanis ú tm utatások a m in- sebbé teszi az átalakulás ed-
m íthatnak rá ju k  a  pá$t- és a  vagy oltókészülék m illiók dennapi cselekvéshez, digi bíztató n y itá n y á t

egy község nagyságát, az en
nek megfelelő egyesületi erő
ket. Ebbői szám ította ki a 
költségeket. A jánlhatjuk  m in
den tű zol tőegyesületnek. Fi-

Xgen kem ény jelzők illenek 
önre , a CU 86-71-es Skoda 
személygépkocsi vezetőjére, 
azért, am it február 24-én, 
hétfőn 14 óra 30 perckor 
Esztergom-Kertváros ha lá rá 
ban, a  vasúti á tjáróban az 
ön jóvoltából átéltünk.

Idézzük fel a történteket. A 
vasúti á tjáróban halad t az 
IY 41-97 forgalmi rendszámú 
Polski Fiat, u tána haladt e 
sorok írója. Mind a Polski, 
m ind én, ta rto ttuk  a lakott 
területen megengedett sebes
séget. Szemben velünk két 
keréknáros közeledett. És ek
kor jö tt ö n . Jö tt?  Irtózatos 
sebességgel éppen a vasúti 
átkelőhelyen vágott elénk, a 
Polskit oldalba kapta — a 
kocsi , ,szépen” benyomó
dott . . .  — a két kerékpáros, 
akik egyébként 
egymás mögött 
ú t szélén, ijedten ugrottak le 
géoükrő l. . .

Igaz, ö n  megállt, „egyez
kedni” kezdett a Polski tu - 
'ajdonosáyal, talán sikerült 
i s . . .  Nem tudom, megér- 
tette-e azóta, milyen égbeki
áltó szabálytalanságot köve

te tt el? Vasúti átjáró, záró
vonal, szembejövő forgalom* 
a megengedett sebesség jelen
tős túllépése. K étségtelenül 
csinos hölgyek ültek az öo 
kocsijában, akiknek ta lán  Im
ponálni ak a rt a lóerőkkel. 
Azonban legkevesebb tíz em
ber életét te tte  kockára hét
főn délután. A kérdéses bal
eset után nyilván megszep
pent, m ert lépésben kocogott 
utánunk, pedig hagytam  vol
na, előzzön. Legalább meg
néztem volna, hová ta r t  ilyen 
sebesen. . ,  Enélkül is meg
tudtam  . , .

Nem remélem, bár nagyon 
szeretném, ha elolvasná ezt 
az írást. És ha fog Önön a 
szó, akkor tanul belőle.

ö 'z in té n  remélem, hogy a 
megyei rendőr-főkapitányság 

szabályosan, közlekedésrendészeti osztályé- 
haladtak  az nak m unkatársai kíváncsiak 

lesznek arra, hogy ki rejtőzik 
a  CU 86-71 rendszámú ko
csi volánja mögött és talán 
„hivatalosan” is felveszik a 
harcot az ön-, és közveszé
lyes vakmerősége, kivagyisá
ga ellen.

— es —

Cemokralizmüs -  müliékban
Az esztergomi városi tanács pontjait e  fontos kérdésben, 

bizottságai közül 4 tanácsko- M ire a  gazdálkodás tervezete 
zott hétfőn délután. A pénz- a végrehajtó bizottság, illetve
ügvi, valam int a terv- és 
költségvetési osztály vezetője

a tanács ülése elé kerül, ad
dig olyan javaslat alakul ki.

számolt be az 1974. évi gaz- amiben kifejezésre ju t a  vá-
dálkodás mérlegéről, illetve 
ism ertette az idei bevételek
ről, kiadásokról összeállított 
íavaslatot. Ez az utolsó ilyen dem okratizm ust alkalm azva 
tanácskozás, m ert a többi bi- döntenek a több millió forin- 

"zottság m ár k ifejtette állás- tos alap felhasználásáról.

ros lakossága többségének ál
lásfoglalása és érdeke. Esz
tergom ban is a legszélesebb


