
Hozzászólás
Nyíracsád község és a polgári védelem

Nyíracsád község 4200 fős település 
a Nyírség déli részén, Debrecentől 35 
km-re Hajdú-Bihar megyében. Régészeti 
kutatások bizonyítják, hogy a település 
már a honfoglalás előtt is - avarok által - 
lakott volt. A falu történetétől el
választhatatlan a főtéren álló Árpád 
korabeli műemléktemplom, mely jelen
leg a falu ékessége is. A községnek nincs 
vasútvonala, de a főtérről 7 irányba 
indulnak a főutak, melyek a szomszédos 
településekkel terem tenek összekötte
tést. Korábbi, fejlett tanyavilága nagy
részt elsorvadt, jelenleg két jelentősebb 
tanyacsoport (Asszonyrész és Buzita) 
tartozik a faluhoz.

A község infrastruktúrája a 70-es évek
ben indult fejlődésnek. Jelenleg már tel
jes az ivóvízhálózat és a vezetékes gáz
hálózat, 8 km a szennyvízhálózat, 840 
telefonállomás és viszonylag kiépített 
úthálózat szolgálja az itt élőket. 24 tan
termes iskola, 180 férőhelyes óvoda, 
2 tornaterem, 2 konyha, művelődési ház, 
könyvtár áll a tanulók rendelkezésére. 
Vállalkozó háziorvosok, fogorvos, gyó
gyszertár, orvosi ügyelet biztosítja az 
egészségügyi alapellátást, 11 fős 
képviselőtestület irányítja az önkor
mányzati munkát.

A községi Tanács elnökeként 1973-tól 
hivatalból is közel kerültem a polgári 
védelm i munkához. R észt vettem 
a különféle tervek elkészítésében, a szak- 
szolgálatok és a lakosság felkészí
tésében, magam pedig Hajdúszoboszlón 
kaptam meg a munkámhoz szükséges 
ismereteket. A községben szervezett

szakszolgálatok rendszeresen részt vet
tek az akkori járási versenyeken, bemu
tatókon, majd a Vöröskereszt m ega
lakulásának 100. évfordulójára meghird
etett versenysorozathoz csatlakozott az 
egészségügyi szakszolgálatunk, a me
gyei, területi döntőt megnyerve orszá
gosan első helyezést ért el. A sza
kasz képviselte hazánkat a bul
gáriai Burgasz városában a N em 
zetközi Bemutatón  1981. szeptem ber 
22-28. között.

M int 1990-ben és 1994-ben 
megválasztott polgármester érzékeltem 
és érzékelem a polgári védelmi munka 
vitelének gondjait, az átszervezések 
hatásait. Az utób-bi években az önkor
mányzatok és így a polgármesterek e- 
lőtt m egsokasodott feladatok keve
sebb teret engedtek a polgári védelmi 
igazgatásnak, különösen a felkészítő 
m unkának, de hiszem azt, hogy 
egy fejlett civil társadalom  ér
tékei m egőrzése végett m indig kel
lő figyelmet fog fordítani az emberi 
élet védelm ének, az anyagi javak 
mentésének.

A Polgári Védelmi Szövetségről szól
va kívánom elmondani, hogy mint a pol
gári védelem  m ögöttes civil szer
veződése katasztrófa és béke idején 
egyaránt integrálni tudja a lakosságot 
akár a felkészítő munkában, akár 
a keletkezett károk elhárításában. 
A Szövetségnek sokkal szélesebbkörű 
lehetőségei vannak a különböző nemű 
és korú személyekkel való együttmű
ködésre, mint az egyébként szervezett 
szakszolgálatoknak. A Szövetség jobban 
nyithat az egészségügyi intézmények 
felé, ahonnan a szellemi értékek ára
molhatnak a lakosság minden rétege 
felé még akkor is, hogyha mindezek 
csak a legszükségesebb egészségügyi 
alapismereteket jelentik.

A lakosság (állam polgárok) fel
készítésében a lehetőségek szinte kor
látlanok. Már iskolás korban elkezdőd
het a játékos felkészítés és szinte ész
revétlenül szerezhetik meg az ism e
reteket a fiatalok, melyet felnőtt korban 
hasznosíthatnak. Vonatkozhat ez az 
egészségügyi alapism erettől kezdve

a radiológiai mérésekre egyaránt.
N agyon sok emberi élet megmenthető 

lett volna, ha egy-egy balesetnél a közel
ben tartózkodó szem ély rendelkezik 
megfelelő alapismeretekkel és szakszerű 
ellátást tudott volna nyújtani. 
A Szövetség összefoghatja a közleke
dőktől kezdve mindazon személyeket, 
akik „veszélyes üzemben” dolgoznak, 
teljesítenek szolgálatot.

Az állampolgárokat rá kell ébreszteni 
arra, hogy még a legnagyobb béke idején 
is adódhatnak olyan katasztrófák, 
melyek felérhetnek egy háború borzal
maival. Tehát minden időben szükség 
van a felkészültségre. Szükség van 
olyan ismeretekre, amikor az állam 
polgár egy földrengés esetén, vagy su
gárveszély keletkezésekor is szaksze
rűen tud védekezni, tehát az emberi 
élet menthető, csak rendelkezni kell 
a veszély elhárításához szükséges 
ismerettel, tu-dással. A polgári védelem
nek erre rá kell ébreszteni a lakosságot, 
hiszen e nélkül nincs önkéntesség 
és áldozatvállalás.

A Megyei Polgári Védelmi Szövet
ség lehetőségei az iskolás korúak felé 
kiegészítő oktatás keretében is m eg
vannak, hiszen a gyermekek fogéko
nyak a Szövetség által továbbított 
ism eretek iránt, érdeklődésük előbb- 
utóbb önszerveződést is elindíthat. Vé
gül a pedagógusok támogatásával köny- 
nyen kialakíthatók az önkéntes alegy
ségek „szakszolgálati kiscsoportok”.

A versenyek szervezése minden eset
ben költséget is igényel, tehát elkerül
hetetlen, hogy a Polgári Védelmi 
Szövetség anyagi téren áldozatot ne hoz
zon. Célszerű a Szövetség részéről 
a felkészítő m unkában részt venni, 
díjakat kitűzni, az önkéntes szerve- 
ződé-seket külön jutalm azni. 
A Szövetségnek keresni kell a le
hetőséget vándorkiállítások m eg
szervezéséhez, iskolás gyermekek ré
szére a különféle polgári védel
mi objektum ok bem utatását is meg 
lehet oldani.
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