
Bővítik a polgári védelmi szervezetet
Eredményesen szerepeltek az utánpótlást jelentő fiatalok az országos versenyen

Debrecen (HBN -  Ü. Sz.) -  
A polgári védelem nagy sze
repet játszik a megelőzésben, 
különös tekintettel a veszé
lyes áruk szállítására. Mivel 
az Isztambul-Gdansk tranzit- 
útvonal megyénken halad 
keresztül, az utóbbi időszak
ban többször ellenőrizték a 
közúton szállítókat.

Nem szabad ugyanakkor meg
feledkezni arról, hogy több olyan 
üzem is működik a megyében, 
amely potenciális veszélyforrás 
-  mondta el Czéh István, a Haj- 
dú-Bihar Megyei Katasztrófavé
delmi Igazgatóság igazgatója a 
Magyar Polgári Védelmi Szövet
ség megyei elnökségének múlt 
heti ülésén.

Az elmúlt hónapok legjelentő
sebb katasztrófavédelmi esemé
nye a hortobágyi tűz volt, mely

alapvetően a tűzoltók hatásköré
be tartozott. A  polgári védelem
nek ilyen esetekben akkor van 
teendője, ha a lángok lakott te
rületeket veszélyeztetnek. Nyá
ron ebből a szempontból három
szor fordult kritikusra a helyzet: 
amikor a tűz körbefogta Szász
telket -  aggasztóan megközelítve 
egy épületet és egy gáztartályt 
amikor a 33-as számú utat le kel
lett zárni, s amikor Hortobágy 
települést betakarta a füst, és a 
légszennyezés miatt szóba került 
a község kitelepítése. A honvéd
ségi helikopterek sikeres beavat
kozásának és az esőnek köszön
hetően azonban a kiürítésre nem 
volt szükség.

Segítőket képeznek ki

Négy megyében szerveztek 
tanfolyamot önkéntes lakosság

felkészítőknek az idén, s jövőre 
Hajdú-Bihar megye is jelentkez
ni szeretne -  fejtette ki Szendrei 
György, a polgári védelmi szö
vetség megyei elnöke. Ha sike
rül elnyerni az ehhez szükséges 
támogatást, húsz embert képez
nek ki, akik az egyes települé
seken a polgármestert és a he
lyi lakosságot segíthetik polgári 
védelmi kérdésekben.

A 2003-as tervek között szere
pel a szervezet bővítése és a szö
vetség önállóságának növelése. 
Szendrei György arról is beszélt, 
hogy az országos polgári védel
mi versenyen szépen helytálltak 
a megye diákjai: a nyíracsádi ál
talános iskola csapata‘a máso
dik, a debreceni Gábor Dénes 
Elektronikai Műszaki Középisko
láé pedig -  nagyon szoros ver
senyben -  a kilencedik helyen 
végzett.

A polgári védelem országos el
nöksége egyébként alapszabály
módosítást tervez az október 
közepi küldöttgyűlésen.

Átszervezik a szövetség veze
tését is -  így részben tisztújítás
ra is lesz -, s létre akarnak hoz
ni egy tudományos és szakértői 
intézetet, illetve archívumot -  tá
jékoztatta a jelenlévőket Körön
di Csaba, az országos elnökség 
főtitkára.

Miniszteri elismerés

Az ülés belügyminiszteri ki
tüntetés átadásával zárult. Az 
elismerést Kocsis Elemér, a Ti
szántúli Református Egyházke
rület nyugalmazott püspöke, a 
polgári védelem Hajdú-Bihar me
gyei szövetségének alapító tagja 
és tiszteletbeli elnöke vehetett 
át.


