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Amikor adója 1 %-áról dönt, gondoljon arra, hogy a
veszélyhelyzetek, katasztrófahelyzetek kezelésével
kapcsolatos ismeretek, az ilyenkor betartandó magatartási
szabályok elsajátítása a potenciális áldozatból potenciális
mentőerőt alkothat. Emlékezzünk csak arra a tízéves brit
diáklányra (Tilly Smith), aki a Délkelet-Ázsiai szökőár
idején, ismerve a katasztrófa előjeleit, közel száz turista
életét mentette meg.
Kérjük, hogy célkitűzéseink megvalósítását adójának
1%-ával, vagy külön, eseti céltámogatásával, esetleg
tagjaink körébe történő belépéssel támogassa!
A rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez szükséges
adatok:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi
Szövetség
5000 Szolnok, József Attila út 14.
Adószám: 18835429-1-16
Kérjük, látogasson el honlapunkra is:
www.jnszmpvsz.hu
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JÁSZ -NAGYKUN -SZOLNOK MEGYEI
POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG
* kiemelten közhasznú társadalmi szervezet *

5000 Szolnok, József Attila út 14.
Tel.: 56/510-043 Fax: 56/513-400
E-mail: info@jnszmpvsz.hu
Web: www.jnszmpvsz.hu
Elnök: Kovács Antal nyá. pv. alezredes
70/345-9203
Adószám: 18835429-1-16
Bírósági bejegyzés száma:
PK. 62.850/2001/2
Ez a kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram
pályázati támogatásának felhasználásával készült.

Kérjük támogasson minket adója 1 %-ának
felajánlásával!

JÁSZ -NAGYKUN -SZOLNOK MEGYEI POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG

Szövetségünk költségvetési támogatásban nem részesül,
ezért a tevékenységünkhöz szükséges anyagi támogatás
megszerzése az egyik legnehezebb feladatunk. A Szövetség
minimális tagdíja a működés feltételeinek költségét sem
fedezi, így igyekszünk pályázatok útján működési
kiadásainkhoz és szakmai céljaink eléréséhez támogatást
szerezni.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
2001. október 10-én a megyei,
valamint több önkormányzat és
magánszemélyek kezdeményezésére
megalakult szövetségünk, a JászNagykun-Szolnok Megyei Polgári
Védelmi Szövetség.
Megyénk az ország talán leginkább
katasztrófaveszélyes területe,
amelyet gyakorlatilag minden
hazánkban szóba jöhető
katasztrófatípus veszélyeztet.
Gondoljunk akár az elmúlt évek
árvíz, illetve belvízkáraira, a
pusztító szélviharokra, tüzekre, vagy arra, hogy a Jászság
hazánk leginkább földrengés által veszélyeztetett területe. A
természeti katasztrófákon kívül a civilizáció is nagyon sok
veszélyforrást tartogat számunkra. Elég azt megemlíteni, hogy
megyénkben két felső küszöbértékű veszélyes üzem is
működik, illetve mind vasúton, mind közúton rendszeresen
szállítanak veszélyes anyagokat térségünkben.
A nagymértékű veszélyeztetettségből kiindulva, Szövetségünk
alapszabály szerinti feladata, hogy kiemelten közhasznú
tevékenysége során közreműködjön Jász-Nagykun-Szolnok
Megye állampolgárainak polgári védelmi, katasztrófavédelmi
felkészítésében, védelmük szervezésében azzal a céllal, hogy az
állampolgárok képesek legyenek önmagukat, életüket,
vagyontárgyaikat eredményesen oltalmazni, menteni az elemi
csapások, természeti és ipari katasztrófák esetén.
Az általunk felvállalt feladatok fontosságát és szükségességét
jól mutatja, hogy tagjaink közé 35 önkormányzat, 30
magánszemély és egy intézmény lépett be.
Bízom abban, hogy Szövetségünk a jövőben egyre nagyobb
létszámmal látja el feladatait a megye polgárainak biztonsága
érdekében.
Tisztelettel: Kovács Antal nyá. pv. alezredes, elnök

Tevékenységünk, eddigi eredményeink:
Polgári védelmi felkészítést segítő könyvek, kiadványok
készítése:

Hagyományőrzés, szakmai kiállítások rendezése:
ð Kunszentmártonban a Légoltalom és a Polgári Védelem

ð Polgári védelmi vezetőképzési és szakkiképzési segédlet -

múltját bemutató állandó kiállítást sikerült létesítenünk,
amelyet folyamatosan fejlesztünk.
ð A 2009. évben megrendezett „Légoltalomtól a
Katasztrófavédelemig” címet viselő kiállításunk nagy sikert
aratott a szolnoki polgárok, különösen a diákok körében.

önkormányzatok és polgári védelmi szervezetek felkészítési
segédlete.
ð Katasztrófavédelmi segédlet – általános és középiskolás
tanulók veszélyhelyzetekre történő felkészüléséhez.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság és polgári védelmi kirendeltségei mindennapi
munkájának segítése, felszereléseik korszerűsítése.

ð Polgári védelmi alapismeretek – önkormányzatok és polgári

védelmi szervezetek felkészítési segédlete.

Katasztrófavédelmi Ifjúsági Verseny támogatása:
ð Megalakulásunktól

kezdve, pályázati források
felhasználásával és támogatók bevonásával minden évben
gyakorlatilag teljes egészében finanszírozzuk a kirendeltségi
katasztrófavédelmi versenyek lebonyolítását, illetve az azt
megelőző felkészítések szervezését, amelyeken évente közel
száz iskola 600 tanulója szerezhet jártasságot a
veszélyelhárítási ismeretekben.

Céljaink:
ð A Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyek kirendeltségi,
valamint megyei fordulóinak szervezése, végrehajtása és
a versenyzési feltételek minél nagyobb mértékű
biztosítása.
ð Az önkormányzatok munkáját elősegítő olyan további
útmutatók, segédletek kidolgozása és megjelentetése,
amely a veszélyhelyzetek kezelését, és a polgári védelmi
szervezetek felkészítését teszi hatékonyabbá és
szakmailag megalapozottabbá.
ð A lakosság tájékoztatását, illetve a polgárok
veszélyhelyzeti felkészülését elősegítő kiadványok
készítése.
ð Városi rendezvényeken való aktív részvétel, a polgári
védelem népszerűsítése és munkájának megismertetése
érdekében.
ð Katasztrófavédelmi nyári tábor szervezése diákoknak.

