
 

 

A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség  
2009. évi programjai 

 

• 2009. január 12. Közreműködtünk a Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok 

emlékére szervezett megemlékezés megszervezésében és lebonyolításában. 

• 2009. március 26. Szövetségünk több tagja is részt vett a „Mikóháza 2009” védelmi felké-

szítés megszervezésében.  

• 2009. április 07. Közreműködés az interaktív ifjúsági polgári védelmi vetélkedő megrende-

zésében.  

• 2009. április 18. részvétel „Füzér 2009” Krízisintervenciós Gyakorlaton.  

• 2009. április 23. A Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Irodával, valamint a Sátoraljaújhelyi 

Rendőrkapitánysággal közösen Szövetségünk ismételten megrendezte az országos felmenő 

rendszerű ifjúsági Katasztrófavédelmi és közlekedésbiztonsági versenyt, valamint közremű-

ködött a győztes csapatok megyei versenyre való felkészítésében.  

• 2009. április 28. Védelmi felkészítést szerveztünk a bodrogközi polgármesterek számára 

Cigándon.  

• 2009. május 29.  Sátoraljaújhely Város Önkormányzatával, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és 

Szépítő Egyesülettel, mint együttműködő partnerek közös szervezésében Hősök Napja meg-

emlékezést tartottunk.  

• 2009. június 04-én Megyei Ifjúsági Katasztrófavédelmi vetélkedő Boldván. Térségünket az 

Esze Tamás Tagintézmény és a Kossuth Lajos Gimnázium csapata képviselték. A csapatok 

az eddigi legjobb teljesítményüket nyújtották, az általános iskolások között az Esze Tamás 

Tagintézmény csapata III. helyezett lett, a Kossuth Lajos Gimnázium csapata pedig 

győztesként végzett a középiskolás kategóriában. 

• 2009. szeptember 25. Közreműködés a Sport és Barátság kispályás labdarúgó torna meg-

szervezésében.  

• 2009. október 7-én közreműködés a Tőketerebesi ifjúsági polgári védelmi vetélkedőn részt-

vevő csapat felkészítésében. A kiválóan felkészült csapat a harmadik helyen végzett.  

• 2009. november 02. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, valamint az Eöt-

vös Klubbal közösen megemlékezést tartottunk az I. és II. Világháborúban hősi halált halt 

magyar és idegen nemzetiségű katonákról. 

• 2009. november 17. a „Pálháza 2009” védelmi felkészítésen Szövetségünk egészségügyi 

felkészítést tartott. A rendezvény keretében ünnepélyesen átadásra és bemutatásra került egy 

Ford Ranger gépjármű, a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda szakfeladatainak ellátásának 

segítésére. Szövetségünk 450.000.- Ft-tal járult hozzá a beszerzés költségeihez. 



 

• 2009. november 23. védelmi felkészítést szerveztünk Pácinban, Karos, Kisrozvágy, 

Lácacséke és Semjén települések polgármesterei, valamint a települések kijelölt polgári vé-

delmi alegységei számára.  

• 2009. november 26.  Facsemete ültetésre került sor a Hősök Temetőjében az Eötvös Klub, 

Sátoraljaújhely Város Polgármesteri Hivatala, a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egye-

sület, Szövetségünk, valamint a Sátoraljaújhelyi Polgári Védelmi Iroda közös 

összefogásával.  

• 2009. december 14-15. Egészségügyi felkészítésre került sor a Zempléni Kalandpark dolgo-

zói részére, egyúttal átadásra került egy pályázati összegből beszerzett félautomata 

defibrillátor.  

 

2009. évben benyújtott pályázatok: 

Nyertes pályázatok: 

• Sátoraljaújhely város Önkormányzatának Oktatási-, Közművelődési-, Civil-, Ifjúsági és  

• Sportügyi Bizottsága   

• ÖM. „Biztonságosabb Zemplénért” pályázat   

• Országos Polgári Védelmi Szövetség „Ifjúsági katasztrófavédelmi felkészítés Zemplénben” 

pályázat   

• Országos Polgári Védelmi Szövetség „Települési polgári Védelmi szervezetek felkészítése” 

pályázat   

• NCA Észak-Magyarországi Regionális Kollégium működési pályázata   

 

Nem nyert pályázatok: 

• NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium  

• „Hősök temetője pályázat” I. forduló  

• B.A.Z. megyei Közgyűlés Által kiírt „Mecénás Sport” pályázat 

 

Folyamatban lévő pályázatok: 

• NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégium  

• „Hősök temetője pályázat” II. forduló 

• Sátoraljaújhely város Önkormányzatának Oktatási-, Közművelődési-, Civil-, Ifjúsági és  

• Sportügyi Bizottsága által kiírt pályázat 

 

 



 

 

Néhány kép főbb programjainkról, tevékenységünkről:  

 

A Don-kanyarban elesett katonák, hősök és áldozatok emlékére szervezett megemlékezés 

 

 

 

Bemutatók, felkészítések megtartása 



 

 

 

Védelmi felkészítések 

 

 

 

Ifjúsági versenyek 

 



 

 

Sport és Barátság Kispályás Labdarúgó Torna 


