Tisztelt Vépi Lakosok!
Önkéntes katasztrófavédelmi mentőcsoport alakul városunkban. A polgári védelmi szolgálatra
önkéntesen jelentkező személy a rendelkezésre állásának tartalmát és az alkalmazásának
feltételeit maga szabja meg az alábbiak szerint:
a) határozott időtartamú rendelkezésre állás esetén a polgármester a beosztó határozatban rögzíti, hogy
a megjelölt időpontban a beosztás megszűnik,
b) a határozatlan időtartamú rendelkezésre állás esetén az önkéntes írásban kérheti – a lakóhelye
szerint illetékes polgármesternek címzett nyilatkozatban – a beosztás megszüntetését.
A mentőcsoport megalakulásának célja, hogy a település lakói is csatlakoznak a jogszabályokban
lefektetett azon alapelvnek, mely szerint „A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezés
Nemzeti ügy”! Az alapelv mellett mindannyiunk – fiatalok, idősek, férfiak, nők – közös feladata
Magyarország állampolgárainak védelme. Ezáltal saját magunk, családtagjaink, barátaink védelme.
Fontos szempont, hogy az önkéntesség motiváló erejével, az egymásért és lakókörnyezetükért
felelősséget vállaló állampolgárok közössége alakul ki a mentőcsoport által. Mindezt az emberi élet és
méltóság tiszteletben tartása mellett!
A mentőcsoport tagok lehetőséget kapnak, hogy részt vegyenek „éles” helyzetek esetén az emberi élet
és anyagi javak mentésében, megismerjék az ENSZ INSARAG kutatási-mentési alapelveit, és
készségszinten el is sajátíthatják.
A mentőcsoport tagság alapesetben évente kettő nap elfoglaltságot jelent, ami rendszerbentartó
gyakorlatok és értesítési gyakorlatok formájában valósul meg. Ezen kívül lehetőség van szakköri,
szemináriumi foglalkozás keretében mélyebb ismeretanyag elsajátítására.
Hölgyek is jelentkezhetnek a mentőcsoportba, hiszen vannak olyan feladatai a mentőcsoportnak,
melyet a nők lelkiismeretesebben, empatikusabban tudnak ellátni, mint a férfiak. Ilyen például a
logisztikai feladatok ellátása, elsősegélynyújtás, lelki segély nyújtása a bajba jutott embertársaknak.
Mindenki olyan feladatot választhat a mentőcsoport feladatai közül, melyre személyisége, testi
adottságai alkalmassá teszik. Ugyanolyan fontos feladat egy irányító, vagy informatikai háttér
biztosítási feladat is, mint a homokzsák cipelés. Ugyancsak kiemelkedő jelentőségű a felderítési
feladatok ellátása, melynek során a felderítő az első, aki belép egy kárhelyszínre. Ez bizony nem kis
bátorságot kíván meg az embertől.
A jelentkező egy aktív, a környezetéért és embertársaiért felelősséget vállaló állampolgárokból
alakult csapathoz csatlakozik. A csupa nagy betűvel írt CSAPAT, egy önszerveződésű a
katasztrófavédelem szakmai támogatását, a város elismerését és támogatását bíró mentőcsoport lesz,
mely képes a település és szűkebb pátriája védelmében részt venni. A mentőcsoport saját maga alakítja
ki kiképzési, munka és naptári tervét. Természetesen a támogató szervezetek (katasztrófavédelem,
önkormányzat) tájékoztatása mellett.
Mindezek mellett, a kiképzett mentőcsoport tag az otthoni lakókörnyezetben is tud segíteni
családtagjainak, barátainak, begyűjtve a társadalom elismerését!
Fentiek alapján várjuk a 18. életévüket betöltött, állandó bejelentett vépi lakóhellyel rendelkező
magyar állampolgárok jelentkezését.
Jelentkezni lehet személyi azonosító okmányokkal a Vépi Közös Önkormányzati Hivatalban (Vép,
Rákóczi u. 8. telefon: 94/543-067/110 mellék) Nagy Tiborné közbiztonsági referenshelyettesnél.

