
R légoltalomtól a polgári védelemig 
A fejlődés útja a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat központi gyárában 

Gyáregységünkben 
1951-ben alakítot tuk meg a 
légoltalmi szervezetet. Az 
azóta eltelt 20 év alat t ez a 
szervezet, létszám, összetétel 
es tar ta lom szempontjából 
sokat változott és nagy fe j -
lődésen ment keresztül. 1954-
ben alakul t meg a mai tu la j -
donképpeni polgári védelem. 

Létrehoztunk egy lelkes, 
összekovácsolt üzemi pa-
rancsnokságot, megfelelő, az 
egység, alegységparancsnoki 
gárdánk és a személyi állo-
mány összetétele is. Szerve-
zetünket úgy építet tük fel, 
hogy a vezetők és beosztot-. 
tak a munkában is egymás 
melle t t dolgoznak. Fegyel-
mezettséggel és áldozatválla-
lással szép eredményeket ér-
tünk el a kiképzés folyamán 
és a gyakorlatok végrehaj tá-
sa során. 1964-ben a polgári 
védelem megszervezése nem-
csak egyszerű névváltoztatást 
jelentet t számunkra, mun-
kánk ta r ta lmában is megvál-
tozott. 

Közelebb - kerül tünk az 
élethez, kiképzési módszere-
ink a szükséges elméleti fel-
készítés mellet t mindinkább 
a gyakorlatok vonalára tevő-
dik át. Gyáregységünk pol-
gári védelmi szervezete 
igyekszik ál landóan követni 
a fejlődés ú t já t . A kiképzé-
sek végnélküliségének meg-
szüntetése érdekében 1968-
ban megpróbálkoztunk egy 
bizonyos szint elérését bizo-
nyító vizsgáztatási módszert 
alkalmazni. Tettük ezt azért, 
hogy a k ívánt szintet elért 
alegységek részére a kikép-
zést befejezet tnek t ud juk te-
kinteni. A gyakorlati tapasz-
talatok azt muta t ták , hogy a 
fe ladatok megoldása során 
éles ellentét volt a régi és ú j 
beosztottak között. 

A továbbiakban me
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dásként azt a módszert a l -
kalmazzuk, hogy az ú jonnan 
beosztott dolgozóknak alap-
képzést, a régebbi beosztot-
t aknak pedig, főleg gyakorla-
ti foglalkozás fo rmájában 
magasabb színívonalú to-
vábbképzést ta r tunk. Mód-
szerünk helyességét az 1969 
nyarán a Könnyűipari Mi-
nisztér ium utasítása a lapján 
végreha j to t t polgári védelmi 
bemuta tó harcászati gyakor-
la t s ikere ls mu ta t j a . Ezen a 

gyakorlaton mintegy 400 pol-
gári védelmi beosztott Vett 
részt, kiknek felkészültségé-
ről elismerően nyilatkoztak 
felügyeleti szervünk, és a 
polgári védelem parancsnok-
ság jelenlevő képviselői ls. 

Fejlődésünk fontosnál-
lomásóhoz 1969 decemberé-
ben érkeztünk el. Ekkor ha j -
tot tuk végre a Polgári Vé-
delem Országos Parancsnok-
sága által meghatározott á t -
szervezést. Az átszervezés 
előkészítő munká jában és a 
végrehaj tás során nagy se-
gítséget kaptunk az MSZMP 
üzemi végrehaj tó bizottságá-
tól. 

Ezzel párhuzamosan a gaz-
dasági vezetők is megértették 

Így közehő) figyelemmel 
tVldja kísérni beosztottjai 
szakmai és polgári védelmi 
m u n k á j á t Másik elvként a 
szakosítást vettük figyelembe 
üzemünk önvédelmi szerve-
zetében, szakképzettségeknek 
megfelelően az elsötétítő egy-
séghez az erőmű telep dolgo-
zóit. a műszaki-mentő óvó-
hely egységekbe az építő, a 
lakatos és a csőszerelő brigá-
dok tagjai t osztottuk be. Ki-
Jelöltük — és a munka során 
nagy hasznát vet tük — é 
pár tmunkás gyakorlattal ren-
delkező politikai helyettese-
ket. 

Tekintettel arra , hogy gyá-
runk dolgozóinak többsége 
nő, ezért a beosztottak kivá-
logatását az üzemvezető pa-
rancsnokokra és azok törzsé-

polgári védelem szervezeté-
ben ls úl dolgozókat kell be-
osztani. Szervezetünk 20 éves 
fennál lása során mintegy 30 
polgári védelmi beosztott ka-
pott a honvédelmi miniszter 
elvtárstól „Honvédelmi Ér-
demérmet" , ezeknek és a ki-
képzési év során kiemelkedő 
munká t végző elvtársaknak 
gyárvezetőségünk pénz- és 
tá rgyju ta lmat is adott. 

Üzemi parancsnokságunk 
az e lmúlt évek során sok 
munkatapaszta la t ra tett 
szert. Ezt a tapasztalatot kí-
ván juk hasznosítani az elkö-
vetkezendő Időkben előttünk 
álló feladatok maradéktalan 
végrehaj tásánál . Gyáregysé-
günk kollekt ívája a Jövőben 
is megtesz mindent azért, 

a munka fontosságát, azt 
hogy az átszervezéssel alapo-
ka t rakunk le és további 
munkánkban er re kell, hogy 
támaszkodjunk. Az átszerve-
zési m u n k a ú j vonásokat is 
tartalmazott . Most a lkalmaz-
tuk először az „egy üzemrész 
egy alegység" szervezési el-
vét. Ez a gyakorlatban azt 
Jelenti, hogy az üzemrész ve-
zetője egyben a polgári vé-
delmi alegység vezetője is. 

re bíztuk. Ezzel kettős célt 
ér tünk el. A parancsnokok 
megismerték beosztottjaikat, 
azok fizikai és szellemi rá te r -
mettségét és elejét vet tük a 
szervezés után Jelentkező 
problémáknak. Ma elmond-
ha t juk , hogy az üzemünkben 
szervezett önálló egészség-
ügyi századok létszámban és 
összetételben megfelelnek"" a 
követelményeknek. 

Nagy problémánk ai-
landó munkaerőv&ndorlás, 
mer t ezzel párhuzamosan * 

hogy honvédelmi kötelezett-
ségének a szakmai vezetés, A 
dolgozókkal vállvetve eleget 
tegyen, mindig kész legyen 
szocializmust építő hazánjt 
v ívmányainak védelmére, 
dolgozó népünk életének éa 
közös vagyonúnknak megvé-
désére. 

Franyó István 
« Kenderfonó és Szövőipari 
Vállalat Központi Gyáregy. 

cégének igazgatója 

O N K E N T V A I L A L T A & 
Huszonhét fiatalasszony és lány ül az iskolapadban. 

Egyforma kék köpenyükben bármely középiskola végzős 
osztályának vélhetné őket az ember. Az önkéntes vöröske-
resztes ápolónőképző tanfolyam hallgatói ők, akik ez év má-
jusában munkagépet, íróasztalt, termelőszövetkezetet cse-
réltek fel iskolapaddal, Szegedről és a megye városaiból, 
községeiből jöttek el, hogy elsajátítsák a betegápolási és el-
sősegélynyújtást ismereteket, azért, hogy munkahelyükön 
bármikor segíteni tudjanak megsérült, balesetet szenvedett 
embertársaikon, és ha a szükség úgy kívánja, a polgári vé-
delem rendelkezésére állnak, segítik az orvosok munkáját, a 
legfontosabbat, az emberi életet mentik és a gyógyítást se-
gítik elő. 

A négyhónapos tanfolyam-
i a k , melyet a megyei Vörös-
kereszt szervezett, az Állami 
Védőnőképző Intézet adott 
otthont. A tanfolyam vezető-
fe az intézet igazgatóhelyet-
tese. Először őt kérdeztük meg 
az eddig eltelt, mintegy há-
fom hónap tapasztalatairól. 
Vecsernyés Béláné nagyon 
ínég van elégedve. 

r- A lányok komolyan ve-
szik a tanulást, óráról órára 
lelkiismeretesen készülnek. 
Anatómiából és élettanból — 
amit dr. Széli Éva az intézet 
igazgatója adott elő — már 
túl vannak a vizsgán, az 
eredmény ebből a nehéz 
tárgyból is nagyon jó. A töb-
bi tantárgyat is szakavatott 
előadók adják elő. A sebésze-
tet dr. Hunyadi János sebész 
főorvos, a járványtant dr. 
Vetró János, a Szegedi KÖ-
JÁL igazgatója tanítja. 

A tanteremben közben bel-
gyógyászati foglalkozás fo-
lyik, dr. Simon Pál főorvos 
vezetésével. Közeleg a vizs-
ga, a főorvos úr Ismétléskép-
pen a szív, a művese műkö-
désével és a rádióaktív su-

gárzás élettani hatásaival 
kapcsolatban tesz fel kérdé-
seket. A válaszok — a főor-
vos úr helyesléséből ítélve — 
pontosak, szabatosak. Bel-
gyógyászatból m á r biztosan 
nem lesz ba j a vizsgán. 

Az óraközi szünetben az 
Intézet társalgójában beszél-
getünk a hallgatókkal. Mó-
nus Is tvánná a Szegedi Ecset-
és Seprűgyár szakmunkása 
két gyermek édesanyja. Négy 
hónapra nemcsak a gépet 
hagyta ott, hanem a család, 
a háztartás gondjainak egy-
részét is a f é r j é re kellett át-
ruházni. Férje, akivel egy 
vállalatnál dolgozik, szíve-
sen segít a háztartási mun-
kában, mer t ahogy Mónusné 
mondja , a tanulnivalót, külö-
nösen a vizsgaidőszakokban 
haza is kell vinni. 

Májusban, a tanfolyam 
kezdetén, a hallgatók osztály-
t i tkáruknak Balecz Máriát 
választották, aki a Délma-
gyarországi Építőipari Válla-
lat bérelszámolója. A tanulás 
mellett az asszonyok és lá-
nyok gondjait is szívesen vál-
lalta. Munkahelyén KlSZ-Ut-

kár, ott 40 fiú tartozik hatás-
körébe. 

— Szeretek az emberek 
ügyes-bajos dolgaival foglal-
kozni — mondja . — Itt a tan-
folyamon a problémák kö-
zéppontjában a tanulás, a 
vizsgákra való felkészülés áll. 
A társaság nagyon jól össze-
szokott, megismertük egy-
mást, és ha látjuk, hogy egy-
egy tárgy valakinek nehezeb-
ben megy, akkor tanulópáro-
kat alakítunk és segítünk a 
felkészülésben. Emellett, ahol 
ennyi nő, családanya négy 
hónapra kiszakad a megszo-
kott környezetéből, nem tud 
családjával foglalkozni, egyé-

kozás lesz és addig át ls kell 
öltözniük. A kékköpenyes „lő* 
koláslányok" helyett a gya-
korlati tanteremben már kék-
ruhás, fehérkötényes, fehér-
főkötős ápolónőket találok. 

» X 
Rácz Gyuláné, aki az In-

tézet tanára, ápolástanra é> 
elsősegélynyújtásra oktat ja « 
lányokat. A mostani foglal-
kozáson a szájból-szájba tör-
ténő mesterséges lélegeztetést 
és a különböző sérülések el-
látását gyakorolják. Itt mu-
tatkozik meg az elmélet 4* 
gyakorlat egységének a fon-
tossága, és ha az elméleti fe-
leleteknél néha a nyelvtörő 
latin és görög szavak pontos 

ni problémák is adódhatnak, 
ezeket is igyekszünk a lehe-
tőségek határain belül meg-
oldani. 

Hajnal Istvánná, aki a 
Földeáki Kossuth Tsz admi-
nisztrátora, mindennap 4 
órakor kel, 8 éves kisfiát a 
sógornője viszi a bölcsődébe. 
Autóbuszon já r be Szegedre, 
Este 6—7 óra, mire hazaér. 

— A férjem Hódmezővá-
sárhelyre utazik naponta — 
mondja —, még szerencse, 
hogy 6 már fél négyre otthon 
van, elmegy a gyerekért, va-
csorát készit. 

Hajna lné a tanfolyam el-
végzése után hivatásának vá-
lasztja az egészségügyi pá-
lyát. Munkahelyén, a Földe-
áki Kossuth Tsz-ben ő lesz 
az egészségőr. 

A hallgatók közben elmen-
nek. Beszélgető partnereim is 
az órá juka t nézfk. A követ-
kező órán gyakorlati foglal-

kiejtése problémákat is okoz, 
itt a gyakorlati feladatok 
végrehajtása semmi kívánni-
valót nem hagy maga után. 

Szeptemberben a 27 asa-
szony és lány visszamegy a 
gép, a munkapad és az Író-
asztal mellé. Tudásukat az 
üzemi vöröskeresztes munka, 
a polgári védelmi felkészítés 
során hasznosítják. Mónusné, 
Hajnalné, Balecz Mária és A 
többiek önként vállalták A 
család gondjai mellett azt, 
hogy részt vesznek a tanfo-
lyamon, Itt becsülettel helyt-
állnak. Szocializmust építő 
hazánkban legfőbb érték az 
ember, és ők bármikor ké-
szek most békében és ha a 
szükség úgy kívánja, bármi-
kor a tanfolyamon szerzett 
szakismereteiket az életmen-
tés és a gyógyítás nemes 
ügyének szolgálatába állíta--
ni. 

Nagy Sanda* ; 


