
A vöröskeresztes minka 
fanias része a védelemnek 

Békében és esetleges hábo-
rúban egyaránt sokrétű fel-
ada, a lakosság védelme, az 
emberek mentése és az erre 
történő felkészülés. Különö-
sen sajátos területe ennek 
az egészségügyi tevékenység 
a lakosság körében, a felvi-
lágosítástól a sérültek ellátá-
sáig, s letéteményese a Ma-
gyar Vöröskereszt Arról be-
szélgettünk Győri Imrénével, 
a Magyar Vöröskereszt 
Csongrád megyei titkárával: 
hogyan tölti be szerepét a 
mozgalom és milyen a kap-
csolata a polgári védelem-
mel? 

— Ez a kapcsolat Igen je-
lentós, alapja pedig elsősöm 
ban az, hogy a két szervezet 
közös cél érdekében munkál-
kodik — mondotta Győri 
Imréné. — Ez a cél a dolgo-
zók, s a javak védelme, men-
tése adott esetben és az erre 
történő felkészülés. Amint a 
tavalyi árvízvédelem bebizo' 
nyitotta: a PV és a vöröske-
reszt szolgálatai szoros 
együttműködésében képesek 
betölteni hivatásukat— 

Tájékoztatást kaptunk a 
titkárságon arról is, hogy a 
vöröskeresztesek mind ered-
ményesebben dolgoznak. A 
felnőttek körében közel öt-
ezres táborra számíthatunk 
jelenleg Csongrád negyében, 
de ez a szám koránt sem ele-
gendő. A törekvés, hogy a 
létszám lényegesen növeked-
jék. Ehhez a helyi szervek 
politikai meggyőző munkájá-
ra és arra van szükség, hogy 
minél több dolgozó társunk 
megértse: napjainkban egyre 
nő az a követelmény, hogy 
felkészüljünk egymás segíté-
sére és nem csak a háború 
esetleges lehetősége miatt, 
hanem azért is, mert hiszen 
a technikai forrongás világát 
éljük, amikor gyakran meg-
sérülhet az ember. 

A tömeges felkészülést 
szolgálják a vöröskeresztes 
tanfolyamok, felvilágosító 
előadások és gyakorlatok. A 
felnőttek részére 1972 janu-
ártól ú j formájú oktatás lesz. 
Cél: bizonyos szintű képzett-
séget - adni minél több em-
bernek s utána továbbképzés 
nélkül, időnkénti gyakorlato-
kon felújítani, gyarapítani az 
ismereteket. Igen jelentős ré-
sze a felkészülésnek az isko-
lákban folyó vöröskeresztes 
munka, amely elemi egész-
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ségügyi, védelmi és segély-
nyújtási készségre nevel. 

Ez a lakosság körében fo-
lyó széleskörű tevékenység 
olymódon is kapcsolódik a 
polgári védelemmel, hogy a 
PV egészségügyi szakaszok 
tagjait igyekeznek bevonnia 
vöröskeresztes mozgalomba. 
Hódmezővásárhelyen már 
van olyan PV egység amely-
nek egész állománya tagja a 
vöröskeresztnek. 

Védeni, menteni őnmagun- . 
kat s embertársainkat, az eh-
hez kellő ismereteket meg-
szerezni egyéni és társadalmi 
érdek. Erre törekszik, erre 
hív, mozgósít a Magyar Vö-
röskereszt, amelynek munká-
ja éppen ezért alapvető ré-
sze a polgári védelemnek. 
Támogatni a legnemesebb 
hazafias tettek egyike. Sokan 
vállalják már ezt, bár a me-
gyei titkárságon hallottak 
szerint — a szükségesnél 
még sokkal kevesebben, kü-
lönösen a városi emberek kö-
réből. 
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M edgyesi Mi-
hályné a Szegcdi 
Kendergyír dol-
gozójaL Két gyer-
mek édesanyja, 
polgári védelem 
kiképzésein 19S4-
óta vesz részt. 
Férje ugyanott a 
törzs kiképzési 
helyettese. Ez azt 
jelenti, hogy a 
polgári védelem 
mindkettőjük sza-
badidejéből egy-
szerre sok időt 
vesz el. De. 10 és 
12 éves gyerme-
keik az otthoni 
munkával segíte-
nek pótolni szü-
leik polgári vé-
delemben eltöltött 
idejét. 

Medgyesiné sze-
rint a kiképzése-
ken- eltöltött idő 
nem volt haszon-
talan. 

— Mint egész-
ségügyi beosztott, 
békében, a min-
dennapi életben 
is jól hasznosít-
ható ismereteket 
szereztem, me-

lyek a felkészü-
lésen túlmenően 
egy bizonyos fokú 

magabiztossá-
got adnak az em-
bereknek, termé-
szeti katasztrófák 
esetére is. Ezt bi-
zonyította az 1970 
évi árvízveszély 
is, ahol a gyár 
polgári védelmi 
beosztottjai dere-
kasan helytálltak. 

— A polgári 
védelmi kiképzé-
sek mindenki szá-
mára fontosak, 
mert egy háború, 
vagy egy elemi 
csapás ~ mindenkit 
egyformán érint-
het és a pusztítás 
annál, kisebb, mi-
nél felkészülteb-

ben, minél szer-
vezettebben vé-
dekezünk. Ennek 
egyik fontos fel-
tétele, hogy a 
kiképzéseket kor-
szerűbbé és élet-
szerűbbé tegyük. 
Olyan filmekre 

van szükség, 
amely a valót 
helyzetet igyek-
szik megközelíte-
ni. 

Szükségesnek 
látja továbbá •a 
feladatok végre-
hajtásának meg-
könnyítése érde-
kében korszerű, 
praktikus, köny-
nyen kezelhető és 
viszkető felszere-
lések kialakítását, 
melyek megkony-
nyíWc és meg is 
gyorsítják a men-
tési munkát. A 

nagyléptekkei 
előrehaladó fej-
lődéstől• p polgá-
ri védelem sem 
maradhat el. 
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M i kell a s ouehelyen? 
Polgári védelem-lottó 

Kérjük kedves megfejtőinket, hogy a lot-
tószelvényen feltüntetett 30 tárgy közül 18 
olyan tárgyat húzzanak keresztül, amelyet 
légiriadó- elhangzásakor az óvóhelyre ma-
gukkal vinnének. A lottószelvényt az ú j -
ságból kivágva, ragasszák nyílt levelező-
lapra, vagy tegyék borítékba és 197L októ-
ber l-ig címünkre, Csongrád megyei Pol-
gári Védelem Parancsnokság, Szeged, Rá-
kóczi tér, Megyei Tanács, küld jék el. A he-
lyes megfejtők között könyveket sorsolunk 
ki. 

A május 28-án megjelent Polgári Véde-
lem melléklet rejtvényének helyes meg-

fejtése a következő volt: L. 25 fő, 2. Radio-
lógiai, biológiai, vegyi, 3. Kitelepítés, szét-
telepítés, befogadás. 4. Háromszor egymás 
utáni vijjogó, hullámszerű hang, 30 má-
sodperces megszakításokkal. 5. Forralás 
után. &. Igen. 

A helyes megfejtők közül könyvjutalmat 
nyertek: Tolnai Jánosné Szeged, Hídverő 
•u. 25,'a. Juhász Jőzsefné Kistelek, Molnár 
János u. 13/a. Czégé Imre Szolnok, Ságvári 
E. krt. 55. IIL 8. Tölgyesi Ferencné Makó, 
Lehel u. 22. 

A nyertesek címére a könyvjutalmat 
postán megküldjük. 
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1848. szeptember 29-én 
Móga altábornagy honvéd 
serege, felfegyverzett pa - ' 
rasztok segítségével a pá-
kozdi csatatéren döntő 
győzelmet aratott Jella-
sics horvát bán seregei fe-
lett. 

A 48-as honvédsereg 
nagy elődeinek — Dózsa 
György parasztseregének, 
II. Rákóczi Ferenc kuru-
cainak — szellemében 
harcolt hazánk szabadsá-
gáért. Ezért a szent esz-
méért, a Magyar Tanács-
köztársaság védelméért 
fogott fegyvert 1919-ben 
a nemzetközi intervenció 
ellen a munkásosztály 
lcgjobbjaiból álló Vörös 
Hadsereg is. 

Ami Dózsának, Rákó-
czinak, Kossuthnak és az 
első Magyar Tanácsköz-

társaságnak nem sikerült, 
1915-ben, a szovjet Vörös 
Hadsereg felszabadító har-
cainak nyomán vált va-
lóra. 

Szabadságunkat a Vö-
rös Hadsereg hozta el, de 
nekünk kell megvédeni. 
A felszabadulás óta eltelt 
idő alatt létrehoztunk egy 
korszerűen felszerelt nép-
hadsereget, melyben ha-
zánk történetében először 
a dolgozó nép fiainak pa-
rancsnoksága alatt a dol-
gozó nép fiai teljesítenék 
szolgálatot, internaciona-
lista szellemben, kegyelet-
tel emlékezve nemzeti 
múltunkra, a pákozdi hő-
sökre. 

Népi államunk a pákoz-

di győzelem emlékére 
szeptember 29-én ünnepli 
hazánk fegyveres erőit. 
Néphadseregünk, karha-
talmunk, határőrségünk 
katonáit, rendőrségünk ál-
lományát és munkásőrsé-
günket. A polgári véde-
lem ennek a védelemnek 
szerves része. Beosztottjai 
békében, munkapad, író-
asztal mellett a gyárak-
ban, földeken dolgoznak 
és nehéz fizikai munkát 
igénylő műszak, kimerítő 
szellemi tevékenység után 
ülnek iskolapadba, mun-
kások, orvosok, mérnökök, 
gyermekes anyák, hogy el-
sajátítsák a hátország vé-
delmének, dolgozó népünk 
életének, vagyonának 

megmentését célzó tudni-
valókat 

Gket is ünnepeljük 
szeptember 29-én. Az or-
szág és ezen belül me-
gyénk összes polgári vé-
delmi beosztottját. A fegy-
ver nélküli fegyveres ala-
kulatok katonáit, akik 
szervezetten, a szakszol-
gálatokban szakszolgálati 
alakulatokban, üzemi, ter-
melőszövetkezeti és intéz-
ményi önvédelmi szerve-
zetekben tevékenykednek. 

Okét is ünnepeljük a 
fegyveresen őrt álló ka-
tonának kijáró tisztelet-
tel, és kívánunk nekik bé-
kés termelő mnnkájnkhoz 
és a hátországvédelem ér-
dekében kifejtett tevé-
kenységükhöz erőt, egész-
séget. N. S. 

Polgári védelmi 
kiállítás 
a Szegedi 
Kábelgyárban 

A Magyar Kábelművek 
központi vándorkiállítása 
1971. augusztus 2-től 7-ig a 
szegedi gyáregység kultúr-
termében volt felállítva, me-
lyet a gyáregység összes dol-
gozói megtekintettek. 

A kiállítás tartalmazta a 
korszerű háború támadóesz-
közeit és az általuk okozott 
károkat illusztráló makette-
ket. Bemutatta továbbá a 
személy- és vagyonvédelem 
célszerű módjait és a polgá-
ri védelem területén használt 
védőeszközöket 

Reméljük, hogy ez a kiál-
lítás is hozzájárul polgári 
védelem céljainak jobb meg-
értéséhez és segítséget nyújt 
a korszerű védekezés elsajá-
tításához. 

Sascsin Béla 
üzemi törzsparancsnok 


