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Folyik a mentés a burgaszi bemutatón

1931. május 18-án a debre
ceni járási alapfokú verse
nyen  Nyíracsád egészségügyi 
szakasza is indult. A járási 
versenyen a legjobbnak bizo
nyult, így jutott el a hajdú- 
szoboszlói polgári védelmi is
kolán június 21-én megrende
zett megyei döntőre, amikor 
kilenc polgári védelmi egész
ségügyi szakasz, a debreceni 
Gördülőcsapágygyár, Fodrász 
Ktsz, Ruhagyár, Hajdúböször
mény, Hajdúnánás, Hajdúszo
boszló, a berettyóújfalui, deb
receni és püspökladányi járás 
egészségügyi szakaszai m ér
ték össze tudásukat elméleti 
és gyakorlati felkészültségből.

A feltételezett ipari kataszt
rófa  egy „N ” üzem területén 
igazi vetélkedőnek bizonyult, 
hisz az elméleti vizsgák után 
egy-két pont választotta csak 
el egymástól a szakaszokat. A 
gyakorlati színhelyen, az 
egészségügyi felderítés végre
hajtása után, különböző sé
rültek egészségügyi ellátását 
hajtották végre a csapatok, 
normaidőn belül.

Első helyezést a debreceni 
járás nyíracsádi egysége érte 
el, a második a Gördülőcsap
ágygyár egészségügyi szaka
sza, a harmadik a Debreceni 
Fodrász Ktsz csapata lett.

Versenyről 
versenyre

A július 25-én soron követ
kező területi döntőn  Hajdú- 
Bihar megyét a nyíracsádi és 
a debreceni Gördülőcsapágy
gyár egészségügyi csapatai 
képviselték.

A  területi döntőn három 
megye (Borsod-Abaúj-Zem p- 
lén, Szabolcs-Szatmár és Haj- 
dú-Bihar) 267 versenyzője vett 
részt

Az egészségügyi szakaszok 
most természeti katasztrófát 
feltételezve hajtották végre 
feladataikat. A z első helyen a 
nyíracsádi szakasz végzett 76 
ponttal. Második: 75 ponttal 
a Szabolcs-Szatmár megyei 
vásárosnaményi ÉRDÉRT 
Vállalat fafeldolgozó gyárá
nak szakasza, míg a harma
dik, 74 ponttal, a debreceni 
MGM egysége lett. így a nyír
acsádi egységnek jutott az a 
magas elismerés, hogy a há
rom megyét az országos ver
senyen képviselje.

Nagy előkészület és izgalom 
előzte, meg az országos ver
senyt. A megyei, városi, járási 
polgári védelem és a Vörös- 
kereszt vezetői mindent meg
tettek az országos versenyre 
való felkészítés érdekében.

Augusztus 29-én a község la
kosai búcsúztatták egészség- 
ügyi szakaszukat és kívántak 
nekik jó  eredményt az orszá
gos versenyre. A z ország leg
jobb hat csapatának erőfel- 
mérő versenyén indult a Bács 
megyei Kiskunhalasi Papír
ipari Vállalat, Nyíracsád köz
ség, a Pest megyei Ikladi Ipa
ri Műszergyár, a Győr-Sop-

a felkészülésre. Nemcsak az 
ismereteket kellett bővíteni, a 
mentést gyakorolni, hanem 
mindennapi munkájukat úgy 
kellett szervezni, hogy a 
munkahelyen ne érződjön 
hiányuk. A munkahelyi fel
adatokon kívül azonban a 
második műszakra is gondol
ni kellett, mivel a csapat tag
jai főleg lányok, asszonyok,

Rózsa Tünde szakasztag és szülei

ron megyei Győri Keksz- és 
Ostyagyár, a Somogy megyei 
Igal község és Budapest 
XVIII. kerületi Kistex üzemi 
egészségügyi szakasz.

Az egészségügyi szakaszok 
országos döntőjén a feltétele
zés vasúti katasztrófa volt. A 
verseny színhelye a XVIII. 
kerületi Szálfa utcai vasúti 
pálya holtvágánya volt, ahol 
a sorsolásnak megfelelően ke
rült sor a feltételezett vasúti 
katasztrófa sérültjeinek ellá
tására. A verseny színhelyén 
— a felborult és állva maradt 
vasúti kocsikban — 15 imi- 
tátor különböző fajta és min
den esetben kombinált sérü
léssel „várta”  az ellátásukra 
érkező versenyző csapatok 
tagjait. A verseny eredmé
nye: minden szakaszparancs
nok, beosztott egyformán bi
zonyíthatta irányító, helyzet
felmérő, illetve végrehajtó 
képességeit.

Nyíracsád község csapata 
elnyerte a Polgári Védelem 
országos mb. törzsparancsno
kának különdíját és azt a jo 
got, hogy a szocialista orszá
gok Burgaszban megrendezett 
nemzetközi versenyén ha
zánkat képviselje.

Siker 
Burgaszban

A nemzetközi bemutatóra 
szeptember 20-án került sor. 
így tehát kevés idő állt ren
delkezésre a csapat tagjainak

így a férjeknek kellett gon
doskodni a gyermekek ellá
tásáról, óvodába, iskolába vi
teléről, a feladatok számon
kéréséről és az anyai szeretet 
pótlásáról.

A  felkészülés során a tár
sadalmi összefogás szép pél
dája valósult meg. A Debre
ceni Ruhagyár dolgozói so- 
ronkívül vállalták, hogy né
hány nap alatt elkészítik a 
lányoknak azt az uniformist, 
melyben leányaink az orszá
got képviselték. A Hajdúná
nási Ruhaipari Szövetkezet a 
Bulgáriába induló férfiak 
egyenruháit készítette el há
rom nap alatt.

Szeptember 20-án már Bur
gaszban volt a nyíracsádi csa
pat, s másnap városnézésen 
vettünk részt. Burgasz nem 
nagy múltú város: két-három 
évszázaddal ezelőtt szozopoli 
halászok által alapított kis te
lepülésből fejlődött ki, s a tö
rök uralom megszűnte után 
vált várossá. A  180 ezer lako
sú város ma már Várna után 
Bulgária legnagyobb, legje
lentősebb kikötője.

Szeptember 22-én folyt a 
begyakorlás. 23-án ünnepi 
felvonulással kezdetét vette a 
nemzetközi bemutató, ame
lyen Lengyelország, Bulgária, 
Románia, NDK, Kuba, Szov
jetunió, Mongólia, Csehszlo
vákia, Magyarország csapatai 
vettek részt

(Megfigyelőként foglaltak 
helyet: Angola, Vietnam, A f

ganisztán, Kambodzsa képvi
selői.)

A magyar szakasz negye
diknek kezdhette meg tevé
kenységét. A  23 fő között van 
pedagógus, tanácsi dolgozó, 
könyvelő, erdész és húsipari 
dolgozó.

A  gyakorlat földrengés 
okozta kárterületen  folyt, és 
25 sérültet kellett ellátni 40 
perc alatt. Csapatunk nagy 
szaktudást mutatva, kiválóan 
hajtotta végre bemutató gya
korlatát. A gyakorlaton részt 
vevő nemzetközi küldöttség 
és Burgasz lakosai nagy taps
sal köszönték meg a sikeres 
bemutatót, s a külföldi dele
gációk vezetői is melegen ke
zet szorítottak a kis létszá
mú magyar küldöttséggel.

A gyakorlat a szovjet és 
bolgár szakaszok bemutató
jával ért véget.

Szeptember 24-én a prog
ram befejezése után részt 
vettünk az ismeretlen katona, 
valamint a bolgár hősök em 
lékművének megkoszorúzá
sán. Nagy élmény volt szá
munkra az a 2,5 kilométeres 
útszakasz, melyet a lakosság 
ezres tömegei köszöntése köz
ben tettünk meg.

A koszorúzási ünnepség a 
részt vevő szakaszparancsno
kok barátsági fogadalmával 
ért véget.

Aznap délután megtekintet
tük a Pobjeda csokoládégyá
ra t A közös kultúrműsorban a 
szakasz tagjai ajkán felcsen
dült az „Elindultam szép ha
zámból . . c í mű dal. Nem 
felkészült színészként adták 
elő dalaikat, táncaikat, s épp 
ezért fogadta őket meleg taps.

Hazaérkezés
Szeptember 28-án érkeztek 

haza Nyíracsád községbe a 
magyar küldöttség és a részt 
vevő szakasz tagjai. A község 
lakossága méltó fogadtatás
ban részesítette a delegációt, 
üdvözlő beszédek hangzottak 
el és transzparensek köszön
tötték a község gyermekeit.

Rózsa Tünde 18 éves. Szülei 
boldogan ölelték át hazatérő 
gyermeküket. Édesanyja ál
talános iskolai tanár, édesap
ja  a takarékszövetkezet dol
gozója.

— Nagyon örültünk a so
rozatos győzelemnek — 
mondja Rózsa Gyula. — Az 
országos versenyen elért ered
ményről a televízió adásából 
tájékozódtunk, és nemcsak a 
szakasz tagjai, de mi is na
gyon meghatódtunk és egy 
kicsit büszkék voltunk Tün
dére.

-

A bemutató gyakorlat után elvonulnak a burgaszi ver
seny díszemelvénye előtt

A nemzetközi versenyen részt vett szocialista országok 
csapatainak parancsnokai barátsági fogadalmat tettek

A nyíracsádi csapat a felkészítésben részt vevő vezetőkkel az országos verseny megnyerése után

Tünde édesanyja így foly
tatja:

— Csak helyeselni tudjuk 
fiatal korban a honvédelmi 
munkára való igénybevételt. 
Szerintem gyermekünknek 
nemcsak erőnlétét növelte, 
hanem egy olyan ismeret el
sajátításához segítette, melyet 
az életben mindig hasznosíta
ni tud. Nincs-szebb feladat, 
mint bajba jutott embertár
sainknak segítséget nyújtani. 
A  nevelőtestület hozzáállása 
is példás volt, senki, sem gon
dolt arra, hogy hat fő helyett 
kell dolgozni az iskolában.

Dr. Patai Irén községi or
vosnő :
— A Vöröskereszt községi 

alapszervezetének egyik fő 
munkája ez évben a szakasá 
felkészítése volt. A  felkészí
tést szívesen végeztem, és 
nem tekintettem megterhelés
nek. A szakmai felkészítésbe 
férjemet is bevontam, és az 
érvényben levő segédletekből, 
munkatapasztalataink átadá
sával végeztük a felkészítő 
munkát. Nem maradt tétlen 
védőnőnk sem, a szakmai fel
készítés során sokat segített. 
Öröm számomra, hogy a köz
ségben van 25 olyan fiatal, 
akik bármikor el tudják lát
ni az esetleges sérülteket.

Rz elismerés 
kötelez

M oczok Gyula szakaszpa
rancsnok erélyes hangjától 
rendszeresen felvidultak a 
külföldi szakasztagok. A  29 
éves, egy gyermekes család
apa határozottságával, maga- 
biztosságával érdemelte ki, 
hogy ez évben a versenyekre 
való felkészülés során rajpa
rancsnokból szakaszparancs
nokká lépjen elő.

— A szakasz új felállású, 
az elm últ évben kovácsoló- 
dott össze. De az igazi össze- 
kovácsolódás a járási, megyei, 
területi és országos versenyen 
érte el csúcsfokát. A község 
és az üzemek vezetői és dol
gozói nemcsak kötelező jel
leggel álltak hozzá a felké

szítés kérdéséhez, hanem fon
tos honvédelmi munkának 
tartották. Hosszú ideig hason
ló szintet, illetve még foko
zottabb eredmények elérését 
tervezzük. Tájékozódtunk ar
ról Bulgáriában, hogy 1983- 
ban Magyarországon kerül 
megrendezésre a nemzetközi 
vetélkedő. Ezen is szeretnénk 
ott lenni.

Dr. Katona Gyula községi 
tanácselnök a következőket 
m ondja:

—  A z illetékes társadalmi 
és gazdasági szervek maxi
mális segítséget nyújtottak a 
gyakorlatokra való felkészü
léshez. Nagyon sokat jelentett 
a községi pártvezetőség jó 
hozzáállása és nagy-nagy se
gítsége.

A z elismerések közül is ki 
kell emelni a Magyar Szocia
lista Munkáspárt Hajdú-Bi- 
har megyei Bizottságának kö
szönetét, mely így hangzik: 

„A  m egyei pártbizottság 
nevében elismeréssel és kö
szönettel gratulálok a nyír
acsádi polgári védelmi egész
ségügyi szakasz hazai és nem
zetközi versenyen elért szép 
eredményéhez.

Ezúton mondok köszöne
tét a szakasz felkészülését 
irányító, segítő munkáért a 
megyei Polgári Védelem  pa
rancsnokságának az egész
ségügyi szakszolgálat vezeté
sének és a Vöröskereszt m e
gyei vezetőségének.

A  haza védelm ét szolgáló 
tevékenységükhöz kívánok a 
továbbiakban is sok sikert, 
erőt, egészséget.

Magyar József 
m egyei titkár”  

Az elismerés kötelez. Me
gyei, járási, városi, községi és 
üzemi parancsnokaink előtt 
most az a feladat jelentkezik, 
hogy a mindennapi munka 
mellett készüljünk a haza vé
delmére, készüljünk 1983-ra, 
hogy méltón válthassuk ki 
lakosságunk elismerését és 
párt-, tanácsi, gazdaságveze
tőink bizalm át

Dr. Hegedűs Gábor ezredes
pv-törzsparancsnok
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