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Cl mentl5szeÍUezetelr
A hazai katasztrófavéde-
lem megerősítését és
hatékonVságának
növelését szolgálja az
utóbbi éVek azon törek-
vése, hogY az önkéntes
mentőszervezetek mind
nagyobb mértékben
legyenek bevonhatók a
veszélyelhárítási, illetve a
kárfelszámolási munkála-
tokba a lakosságvédelem
és vagyonmentés
érdekében. Az önkéntes
mentőszervezetek egy
része-ahogya Közép-
budai önkéntes Polgári
Védelmi Egyesület
(öpve ) - képes arra,
hogy a hivatásos szervek-
kel való együttműködé-
sen túlmenően, önálló
alkalmazásban, vagy
nagyobb önkéntes
mentőcsoport részeként
bevonható legyen
ezekbe a feladatokba.

zOPVE-aFEMER-
AID Budapesti Egy-
sége -, a főVáros Xll'
keriiletében és az

észak-budai régióban a

katasztrófaelhárítás teriiletén
műkódő ijnkéntes szervezet,
amely 2004-ben jött létre. Je-

lenleg 75 főből álló önkéntes

állományával a kozelmúltban
jó eredménnyel teljesítette a
nemzeti minősítés kritériuma-
it és sikeresen helytállta nem-
zetközi 5egít5é8nyújtásban'

Az egyesület a tavalyi éV-
ben csatlakozott az Észak-bu-
dai Önkéntes Mentőcsoport'
hoz, amely területileg az l_ll_
lll_Xll. kerületeket fedi le.

A mentőcsoport keretein
belül 2013 novemberében
részt Vett egy rendszerbeállí-
tó gyakorlaton, idén június-
ban pedig egyedüli tagszerve-
zetként szerezte meg a nem-
zeti minősÍtést vízkárelhárí-
tá5, Vezetésbiztosítás és lo-
gisztika területeken is.

2014..iúnius 19-én 20.00-kor
fokozott alkalmazási készen-
lét elrendeléséVel kezdődött
a gyakorlat, amelynek kereté-
ben az egyesület önkéntesei
otthon készültek fel az eset-
leges beavatkozásra. Június
20-án reggel 8'00-kor jött a
riasztás a gyakorlatra a FőVá-
ro5i Katasztrófavédelmi lgaz-
gatóságtól. Az önkéntes men-
tőszervezeteknek 24 óra á||

rendelkezésre, hogy elérjék a
teljes alkalmazási készenlétet.

Ennek értelmében 21-én reg-
gel 8.00 órakor az egyesület
Kék Golyó utcai bázisán 40
fővel megalakult a mentő-
szervezet.

A 8.00 órai megnyitót és
munkavédelmi oktatást kö-
Vetően 9 gép.járműVel, egy
utánfutóVal és az Egyesület
Mozgó Vezetési Pontjával
megindulta menet a gyakor-
lat helyszínére, a XXll. kerÜ-
leti Budafok-Tétény HorBász-
telepre' A feltételezés szerint
a Dunán árhullám vonult le,
a dél-budai Védvonal meg-
erősítésre szorult, így az
észak-budai Védekezési fel-
adatok ellátá5a után, a men-
tócsoport átvonult segítség-
nyÚjtásra. A gyakorlaton egy
időben az Észak-budai és a
Délbudai Mentőcsoport is
_ egymástól függetlenül _
minősítést szerzett'

Kiérkezés után a Közép-bu-
dai onkéntes Polgári Védelmi
Egyesület telepítette Vezetési
pontját, saját hkadását, orvo-
si segélyhelyét, sebesültgyűj_
tő helyét, Valamint étkező-pi
henő sátrait. A gyakorlat során
főként árvízvédelmi feladato_
kat kellett ellátniuk az önkén-

teseknek: depót működtettek,
homokzsákot töltöttek, azokat
elszáIlították a felhasználási
helyre, majd másodlagos Véd-
Vonalat építettek' Az Í8y kiala-
kított nyúlgátat bordás meg-
támasztá55a l erősítették meg.

A gvakorlatot a helVszínen
_ több hivatásos katasztrófa_
Védelmi munkatárs mellett _
figyelemmel kísérte Varga
Ferenc tűzoltó dandártábor-
nok, a Fővárosi Katasztrófavé-
deImi l8azgatóság igazgatója,
Valamint csepregi Péter tűzol-
tó őrnagy, a főváros polgári
védelmi főfelügyelője is' Az
értékelés során mindketten
elismerően nyilatkoztak az ön-
kéntesek szerVezettségéról,
felkészÜltsé8éről, a pontos é5
fegyel mezett munkavégzésről.

A Közép_budai Önkéntes
PolBári Védelmi EgyesÜlet on-
kénteseia nap folyamán kivá-
lóan Vizsgáztak. A felkészülési
folyamat, a ka pott feladatok
végreha.jtása sok időt és ener-
giát emésztenek fel, mindezt
önkéntesen, szabadidejÜkből
vállalják azok, akiknek fontos
a közösség életében való ak-
tív szerepvállalás, a segítség-
nVÚjtás.

Nemzeti minősítést szereztek többek közt a vízká relhá rítás teÍii lérén is

Boszniá_Herce8ovinában áz áívíz utánifertőtl€níÉsben is jele5kedtek
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AZ EGYESÜLET ELÉRHerosÉcEt:
+36-30t269-761O

ww'facebook com/0PVE.h!
kozpont@opve.hu
ilIetve á támo8atások eljuttathatóak az AXA Bankná]
Vezetett 17000019_12126747 számla5zámÍa, va8y a
1126 Budapest Kék oolyó utca 19' szám ál.ttimŰVe]eti
bázisf a (előzetesen egyeztetetl időpontban)

]únius 9 én az e8yesÜlet
ismét felkérést kapott a
FENlERA|D Europe'tól, hogy
a Boszniába Visszatérő szlo'
vák cs3patot egészítse kiön_
kéntesekkel'

Ezútt.l 2 fő Válla1kozott
a kiküldetésre' ók jún ius
11 én délután indultak út
nak felszerelésükkel és az
éjszaká folyamán érk€ztek
meg orasje, majd Bok Vá_

MahaIa és Tolisa telepü]é5e
ken Végzett kárfe]srámojási
munkálatokat' A má5odik
misszión résztvevő közel 30
önkéntes június 18_án érke_
zett haza, ezzelteljesen befe-
jezve tevékenységét Boszn ia
Helcegovinában.

A Körép budai onkéntes
Polgári VédelÍni EgyesÚlet
fennállásának e]ső külföldi al'
kalmaása Volt a Bosznia_Her'

Az egyesület életében
gyakran előfordulnak
Vízkárelhárítási feladatok,
legutóbb 2014 tavaszán,
amikol a szervezet önkén'
tesei a Bosznia-Hercegovi-
nát 5Újtó, soha nem tapas2_
ta]t mértékű árvízkataszt_
rófa kárfelszámolási mun
ká|ataiból Vették ki aktíVan
ré5züket' A károk nagVságát

elinduljon Bosznia-Herceso-
Vinába, hogy segítse a kárfel
számolást.

A kontingens má5nap
reggel érkezett mec a hor
Vát-bosrnjai határtól né_
hány kilométerre t.]álható
orasjete epülésre, ahol e8y
het€t töltöttek' ltt Volt kije_
lölve a bázis és a szállás a
segítségnyújtásban részt
Vevő csapatok számála, V3_
lamint iti kapott helyet az
osocc (on site opeÍation5
coordination couÍse), VagV'
is a He]yszíni KárterÜIetj
(oordinációs Központ js'

A kontingens egyszerre
több hely5zÍnen dolgozott,
az önkéntesek a hét folva
mán felVáltva Végeztek ve_
zetési, srivattyúrási és fer'
tőtlenítési munkálátokai
az elöntótt településeken'
A szloVák-magyar ónkén_
tes csapat a kint töhött egv
hét alatt több mint 600
házat fertőtlenített, és
több r.int 50 udvart, árkot,
Útszakaszt sikerü t vÍznren_
tesítenie Donjé Mahala,
Vidovice é5 To/isa te]epü'

rosába, ahol a szállá5he_
lyük Volt.

A sziwttyúzás melleti a
második misszión már. fer-
tőtlenÍtés Volt hangsÚlyosabb
feladai a VÍz levonulás3 után'
Míg az első csapat napi 6 8
főVel 150 200 házat fertőtle
nÍtett, e2Úttal 18 2o_.n, na_
pont. akár400 450lakóépü
lete! a, egy hét al3tt pedig
ósszesen több mint 11oo
házat tudtak használható ál
lapotb.n visszaadni a tulajdo-

A csapat Domatjevac,
Kopanice, Vidovice, Donja

cegovinában pusztitó, nagy
kiterjedésű árVí, kárfe számo_
lási mun káiban Való aktív rész
Vétel, amely összesen öt főVel,
önkéntes alapon Való5ult me&
mintegy két hét időtartamban'

Az egyesület szíVesen lát
nrindenkit, aki szeretne be
kapcsolódnia nunkába, bár_
milYen anyaci, erkölcsi Va8y
e8yéb támogatással' Akinek
fontos az önkéntes katasz
trófaelhárÍtás ügye' csatIakoz_
zon' Vagy jehetőségejhez
mérten támogassa az egyesÜ
lettörekVéseit'

PoPPerAnná

mutatja, ho8y az ország te_
rületének e8yharm.da ke'
rült VÍz alá, és a lakosok
egynegyedét érintette köz_
Vetlenü/a pusztítás'

2014. május 30_án regsel
a Közép buda i Ö nkéntes Pol
gári Védelmi EgyesÜlet, nrint
a FEMERAID Budapestj Esv-
sége, 3 Önkéntese jelentke
zett a FEMERAID Europe fel-
híVásárá, hogv csat/ákozva a
bősi Központi speciá lj5 Mer
tők (Komplexná centrálna
Záchrannásluiba FEMER_
AlD slovakia) c5oportjához, udváÉ, árkot, Utátv'zn€ntésitettek

Az egyesüIet szivesen lát hindénkit, akiszéretné ségíteni

Az öPvE jélenle8 75 foból álló önLénies állománny.l bn

Boszniában égy hétalatt 50
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