Tisztelt Érdeklődő!
A VIDRA önkéntes járási mentőcsoport a Gyomaendrődi
Járás (azaz Csárdaszállás, Dévaványa, Ecsegfalva,
Gyomaendrőd és Hunya települések) védelmére,
valamint Békés megye megsegítésére alakult, civil alapon
szerveződő mentőcsoport. A mentőcsoport közcélú
tevékenységet végez: a járás lakosságának védelme
érdekében, önkéntes katasztrófa-elhárítási, speciális mentési
és polgári védelmi feladatokat lát el. Oltalmazni és menteni
kívánja a járási lakosság életét és vagyontárgyait az elemi
csapások, természeti és ipari katasztrófák esetén. Az
egyesület célja a speciális mentési (vízről-vízből,
magasból-mélyből való mentés) és keresési (kutyás, lovas,
sárkányrepülős személykeresés) feladatok ellátása
mellett a mentésnél szükséges egészségügyi ellátás
biztosítása,
a
vízkárelhárítás,
a
hivatásos
katasztrófavédelmi szervek tehermentesítése, az azonnal
beavatkozó erők megerősítése, viharkárok esetén
azonnali védekezési és helyreállítási feladatok végzése,
valamint a mentőerők és a lakosság mindenoldalú
biztosítása, segítése.
A mentőcsoport szervezeti jellege kettős képet mutat:
egyrészt a mentőcsoport egy polgári védelmi szervezet
(VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport), másrészt pedig egy
egyesület (VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport
Egyesület). A polgári védelmi szervezetbe a polgármester
egyedi határozattal lépteti be a csatlakozni kívánó embereket
(minden leendő tagot a lakóhelye szerinti polgármester). A
polgári védelmi szervezeti minőség azért szükséges, hogy

szakmai – katasztrófavédelmi - szempontból minőségi
legyen a mentőcsoport munkája. A polgári védelmi szervezet
két vezetővel rendelkezik: egy szakmai parancsnokkal (aki
katasztrófavédelmi tiszt) és egy civil parancsnokkal (aki
önkéntes). Amint az a szakmai parancsnok személyéből is
kitűnik,
a
VIDRA
mentőcsoport
mindenben
a
katasztrófavédelmi szervezetrendszer szakmai iránymutatása
alapján végzi a munkáját.
A járási mentőcsoport mint polgári védelmi szervezet 2013.
augusztus 25-én egy ünnepélyes eskütétellel és rendszerbe
állító gyakorlattal jött létre, 32 fővel. Tagjaink száma azóta
folyamatosan gyarapszik, egyre többen jelzik, hogy
szeretnének a csapat része lenni.
A polgári védelmi szervezet sajnos nem rendelkezik jogi
személyiséggel, ezért szükség van egy jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti formára is, ha a VIDRA mentőcsoport
érvényesülni és fejlődni akar (pl. pályázatokon indulni, hogy
a
mentési
tevékenységhez
szükséges
eszközöket
beszerezhesse). Ezért hoztuk létre a VIDRA járási
mentőcsoport egyesületét, amely 2013. szeptember 28-án
tartotta meg az alakuló ülését, majd 2014. január 17-én
nyerte el a bírósági nyilvántartásba vételét.

szükséges anyagi és dologi források ebből fakadóan csak
igen korlátozottan állnak rendelkezésre, ezen források
kiegészítése kiemelkedő fontosságú a mentőszervezet
eredményes működése érdekében.
A VIDRA Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület éppen
ezért bármilyen összegű felajánlást nagy tisztelettel és
köszönettel elfogad. A felajánlott javak teljes mértékben a
kárelhárítást, a mentőcsoport felszerelését, kiképzését, és
ezzel a járás biztonságát szolgálják.
A mentőcsoport támogatására szánt felajánlásokat az
egyesület 53200015-11094872 számú bankszámlájára
várjuk. Egyelőre nincs arra lehetőség, hogy az adakozni
vágyók a személyi jövedelemadójuk 1%-át a VIDRA
Mentőcsoport Egyesületnek ajánlják fel, viszont a Békés
Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség
(adószáma: 18387067-1-04) részére megtehetik ezt, amellyel
nagyban
segíthetik
a
Békés
megyei
önkéntes
katasztrófavédelmi tevékenység végzését.
Adományát, támogató felajánlását előre is tisztelettel
megköszönjük.
Gyomaendrőd, 2014. július 18.

A VIDRA egyesület elnöke az egyesület tényleges
gyakorlati tevékenységében, mint az egészségügyi egység
tagja vesz részt. Természetesen a szakmai munkát - a
tényleges mentési tevékenységet - irányító személyek is
részesei az egyesület elnökségének.
Az egyesületnek jelenleg 48 tagja van, amely létszám
magában foglalja egyrészt a polgári védelmi szervezet
állományát (jelenleg 36 fő polgármesteri határozattal
beosztott személy), és egyéb, segíteni szándékozó
embereket, akik a polgári védelmi szervezeti tagsággal járó
kötöttséget nem tudják vállalni, de valamilyen módon ki
szeretnék venni a részüket az önkéntes katasztrófavédelmi
tevékenységből.
A mentőcsoport tagjai önkéntesen, teljesen ingyen végzik a
munkájukat, a saját eszközeikkel, felszereléseikkel, a
szabadidejüket feláldozva tevékenykednek a járás
lakosságáért. A VIDRA mentőcsoport működéséhez
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