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 Engedjék meg, hogy ebben a beszámolóban ismertessem egyesületünk előző évi gyakorlati 

tevékenységét. A hagyományoktól eltérően megpróbálom a legfontosabb dolgokra szűkíteni a 

beszámolót, hisz az elmúlt évben számtalan helyen és helyzetben állta meg helyét Nagycenk Község 

Önkéntes Tűzoltó Egyesülete.  

 Az alábbi események a község életében vagy az egyesület munkájában és fejlődésében is jelentős 

eseményeket eleveníti fel. A beavatkozásaink közül is csak a mérföldköveknek számító esetek, illetve a 

nagycenki érintettségűek kerülnek bővebben sorra. 

Január elején sor került a beszerezni kívánt feszítő-vágó berendezéssel kapcsolatos ausztriai körútra. 

Az utazás sikeres volt, miután több gépet is sikerült vásárolni tagi kölcsönből, sőt újabb beszerzési ötlettel 

zárult a kirándulás. 

Egy Volkswagen Transporter kisbusz beszerzési lehetősége merült fel az út során. Több alkalommal 

találkozott a vezetőség, ahol a beszerzés lehetőségének és célszerűségének megvitatása, az ár alkuja, 

illetve a finanszírozás kérdése volt a fő téma. Végül mindenben sikerült megegyezni, így január 14-én 

elutaztunk felsőausztriába, s sor került a próbaútra és a vásárlásra is. Hazafelé már egy osztrák 

előműszakit is útba ejtettünk, s indulhatott a műszakira való felkészítés tagjaink áldozatos munkájával. 

Január 18.: Hajnalban 4:53-kor érkezett hívás a soproni ügyeletről, miszerint egy raktárépület tüze 

miatt kérnék segítségünket a város védelmére. Sopronba érkezésünkre kicsit többet tudtak már az 

ügyeleten, s a déli pályaudvar épületének tüze miatt előreláthatólag délig kérték a segítségünket. 

Háttérmunkákat végeztünk a laktanyában: felszereléseket készítettünk elő a helyszínre szállításhoz, a 

légzőpalackok töltésében működtünk közre, teát főztünk a fagyos időben dolgozó hivatásos állománynak.  

A hónap közepén vezetőségi megbeszélés volt a VW regisztrációs adójának fizetése miatt, s ezzel 

kapcsolatban levelezésre és többfronti érdeklődésekre is sor került, de az adót ki kellett fizetnünk. De a 

lényeg, hogy a Transporter forgalomba állhatott, és az egyesületet szolgálja. Egyesületünk tagjai községi 

megkeresésére zongoraszállítást végeztek. Először egy soproni emeleti lakásból sakkoztuk ki egy 

zongorát, majd pedig ezt a nagycenki községháza dísztermébe szállítottuk. Az ott lévő hangszert pedig 

Pinnyére juttattuk el, ahol szintén a Hivatalba került.  

Február végén került sor egy újabb nagy munkára az egyesület életében. A Széchenyi kastélytól 20 

méteres  távolságon belüli kányafészkek leverésére adtunk be árajánlatot, mely nyertes ajánlatnak 

minősült. Külsős, darus vállalkozó bevonásával reggeltől késő délutánig sikerült a több száz fészket 

eltávolítani egyesületünk tagjainak, s az ezzel kapcsolatos szemetet összegyűjteni és elszállítani. Szintén 

ebben az időszakban került sor egyesületünk beszámolójára a Képviselő Testület előtt, melyre a soproni 

parancsnok úr is hivatalos volt, s együttes erővel adtunk tájékoztatást az ÖTE működéséről. 

Beszámolónkat a testület elfogadta, s kérte további segítségünket a falu ügyeiben, de támogatásáról is 

biztosított bennünket, amelyet az év folyamán több esetben megtapasztalhattunk. Ezután parancsnok úrral 

folytattunk megbeszélést az aktuális feladatokról. 

Március 21-én a Dózsa körútról gázömlésről érkezett jelzés. Egyesületünk a hivatásos egységekkel 

közösen a gázömlést megszüntette, a helyszínt a gázszolgáltató szakembereinek átadta. 

Március végén az adódott lehetőséget kihasználva favágási gyakorlatot tartottunk egy lábon álló 

diófán, s két fenyőfán. Elsődleges felmérés után érkeztünk ki a fákhoz, melyeknek eltávolítása a 

helyükből adódóan csak felgallyazásuk után történhetett meg. Védőfelszereléseinket, kötélbiztosítást 

használva került sor a gallyazásra, aztán a döntésre is, majd a törzs darabolására mindhárom esetben. Jó 

gyakorlási lehetőség volt ez számunkra, mind a közös munkát, mind felelős döntések közös meghozatalát, 

valamint az események figyelemmel kísérését tekintve. Április első napján újra favágási gyakorlat volt, 

ezúttal egy Vám utcai fenyőfán, újra sikeres végrehajtás mellett.  

Április 2-án megtartottuk az egyesület éves közgyűlését, melyen a tagság szép számban képviseltette 

magát, és meghívott vendégeink is elfogadták a meghívást mind önkormányzatunk, mind a 

Katasztrófavédelem részéről. Az előzetesen elkészített szakmai, pénzügyi és ellenőrző bizottsági 



beszámolók, valamint a hozzászólások és egyéb ügyek megtárgyalása után vacsorára és beszélgetésre 

került sor, amely jó hangulatban zajlott le, amit hazaindulásunk időpontja is hűen tükrözött.  

 Április elején került még sor újabb favágási akciókra a Rákóczi illetve Kiscenki utcákban. A 

Széchenyi ünnepségen koszorút helyezett el egyesületünk vezetősége, tisztelegve a legnagyobb magyar 

előtt. A falu nevezetességei köré szerveződő teljesítménytúrán is többen vettünk részt, leküzdve a kisebb 

nagyobb távokat. Sopronban vettünk részt minősítő gyakorlaton, melynek végrehajtása a várossal 

fennálló Együttműködési Megállapodás egyik alapfeltétele. Tagjaink sikerrel oldották meg az eléjük 

állított gyakorlati feladatokat úgy, hogy a tapasztalt kollégák mellett újonc tűzoltók bevonásával vettünk 

részt az eseményen. Sor került a BM által kiírt pályázat megírására is. A szükséges papírok beszerzése, 

dokumentációk elkészítése, és a múlt évi pályázat tételes elszámolása után indulhattunk a pályázaton. A 

vezetőség döntése értelmében csak szakfelszerelések beszerzése és képzések elnyerése volt a cél a múlt 

évben. Támogatási kérelmet nyújtottunk be múlt évi vonulásaink alapján is az egyesület támogatására. 

 Május elején a Csetkovics kápolnánál végeztünk faápolási munkákat, valamint az ottani 

rendezvények idején aggregátort üzemeltettünk a helyszínen. Kiscenken újabb fenyőfát vágtunk ki az 

Önkormányzat engedélyével, s a faluban szervezett Európa-futás különböző távjait is többen teljesítettük 

az egyesület színeiben. A Dózsa krt-on méhraj befogására került sor az időszak lezárásaként.  

 E hónap közepén is nagy volt a sürgés az egyesület háza táján. Megbeszéléseket folytattunk a 

fesztiválok biztosításával kapcsolatban a vállalkozóval, a vezetőségen belül. Ifjú tagjaink felkérésére egy 

kisfilm forgatásához nyújtottunk segítséget. Deutschkreutzban az ottani egyesület 125 éves jubileumán 

vettünk részt, s adtuk át ajándékunkat. Peresztegi megkeresésnek eleget téve az ottani templomkertben 

hajtottunk végre favágást, melyet újra siker koronázott. 

 Május 17-én és 19-én a 84-es főúton történt egy-egy karambol, egymástól pár száz méterre. 

Egyesületünk mindkét napon két autóval és ennek megfelelő tűzoltóval segítette a műszaki mentést az 

említett helyszíneken. Ezek voltak a Transporter első bevetései az egyesület üzemeltetésében. 

 A hónap végén  sor került a MCS pályázat megírására és leadására, Fertőbozon pedig egy fesztivál 

részeként megrendezett tűzijáték ideje alatt adtunk felügyeletet két autóval és 6 fővel. Egy korábban 

kialakított kapcsolat révén Szőkedencsre utazott az egyesület delegációja. A GySEV gyermeknapon pedig 

reggeltől késő délutánig váltották egymást az egyesület tagjai, ahol üde színfolt volt a fecskendőnk. 

 Május 26-án épp a favágásokról tértünk vissza, és beszélgettünk még ketten a szertárban, mikor 

telefonhívást kaptunk, miszerint Nagycenk és Pereszteg között két személyautó ütközött, egy sérült 

beszorult. Mire riasztott kollégáink a szertárba értek a műszaki mentővel már kezdtük a vonulást, és a 

helyszín pontosítását végeztük a megyei ügyelettel. Így elsőként érkeztünk a helyszínre a tűzoltó 

egységek közül, s a mentősökkel megkezdtük az egyeztetést a sérültek állapotáról. A tényeket jelentettük 

a megyei ügyelet felé, a soproni szolgálatparancsnoknak pedig a feszítő-vágó használatának 

szükségességét. A mentést előkészítettük az áramtalanítással, így a hivatásos kollégák kiérkezésekor a FV 

telepítése és a roncs darabolása kezdődhetett meg, Közös munkával a sérültet kiemeltük és a mentőknek 

átadtuk. A roncsok elszállításáig maradtunk a helyszínen, utána vonultunk állomáshelyünkre.    

Június 7-én egy kiscenki autótűzhöz kaptunk értesítést. Az oldtimer autó oltását rövid idő alatt 

elvégezték a rajok, de a kár így is látványos volt. 

A félév utolsó hónapjában a vízmű telepen egyeztettünk újra, s megkezdődtek a munkák is. A Steyr 

karbantartására is sor került az időszakosan cserélendő alkatrészek és kenőanyagok cseréjével, 

felkészülve ezzel a fesztivál szezonra. A múzeumok éjszakája című rendezvénysorozaton régi lóvontatású 

kocsifecskendőnkkel vettünk részt. Az év reklám szempontból a foci EB jegyében zajlott. Mi is 

elkészítettük a szurkolói fotónkat, s a községi közös szurkolásokon együtt szurkoltunk a válogatottunkért. 

Megérkeztek a beadott pályázatok eredményei is. Pozitív elbírálásnak köszönhetően 849.913 forint 

értékben jutottunk hozzá személyi védőfelszerelésekhez, tűzoltó szakfelszerelésekhez és képzésekhez. A 

vonulások után 80.000Ft támogatásban részesültünk, melyet működési költségekre fordíthattunk.  

Június 25-én a kisvasút nyomvonala közelében kapott lángra a száraz növényzet, melyről értesítést 

kaptunk. Két autóval vonultunk a helyszínre, ahol felderítés után az oltást gyorsbeavatkozóval és 

kéziszerszámokkal megkezdtük, a hivatásos kollégáknak pedig a helyszín megközelítésével kapcsolatban 

segítséget nyújtottunk. 

A hónap utolsó napjaiban megkezdődött az egyesület számára is a fesztiválszezon. Mint már 

korábban is említettem, autóinkat felkészítettük erre az időszakra, részben műszaki téren, részben pedig 

az autók átmálházásával. Nagy kihívás előtt álltunk, mivel a múlt évben nem csak a Volt, hanem a 



balatoni Sound és Strand, valamint a Sziget fesztivál biztosítását is elvállaltuk. Ez azt jelentette, hogy 

többször egyeztettünk a vállalkozóval, közgyűlési határozatot hoztunk, hogy tagjaink közös erővel 

vállalják a fesztiválok biztosítását, s szolgálattervet készítettünk a fesztiválokon szolgálatot teljesítők és a 

község védelmét ellátók számára is. Tartalék fecskendő miatt egyeztettünk, sátort kértünk, s az 

önellátáshoz szükséges felszereléseket összegyűjtöttük. Fesztiválonként 4-4 fiatalt is magunkkal tudtunk 

vinni, akik a munka fejében a fesztivál teljes idejére belépőt kaptak. Mindegyik fesztiválon felépítettük a 

saját kis sátrunkat, s ottani elöljáróink utasítása alapján végeztük munkánkat. Sopronban két-két fő adott 

szolgálatot 12 órás váltásban, a váltásokat tagjaink saját költségen vállalták. A soproni fesztiválon a 

kemping folyamatos ellenőrzését, víztartályok feltöltését kaptuk feladatul. 

Június 28-a már a fesztiválszezon alatt volt, mikor is közlekedési baleset történt kiscenken. A VW 

vonult a helyszínre az értesítést követően, ahol a helyszín biztosítása volt a fő feladat. 

Újra fesztivál előkészítése zajlott, most a balatoni Sound fesztivál volt a cél. Ide már négy fő utazott 

egyszerre, akik 12 órás váltásban dolgoztak és pihentek. Szintén a kemping felügyelete volt a fő feladat, 

de elsősegélynyújtásban, gumimatrac felfújatásban is közreműködtek a kollégák. 

Július 11-én egy peresztegi garázstűz miatt kérték a soproni ügyeletről, hogy a város védelmére 

vonuljunk Sopronba, mely kérésnek természetesen eleget tettünk. A nyári hónap közepén az 

Önkormányzat kérésére díszfák locsolását végeztük a település új részén. Aztán következett egy 

mozgalmas nap, melyhez újra darut béreltünk. Az év eleji munkához hasonlóan adtunk árajánlatot a 

kastélyépület ereszeinek tisztítására, melyet siker koronázott. Így a több száz méter hosszú esőcsatorna 

rendszer tisztítására került sor, s a laposabb tetőfelületeket is letakarítottuk a szerződésben foglaltak 

szerint. A hulladékot a park területén belüli gyűjtőhelyre szállítottuk, rendet hagyva magunk mögött. Itt 

már késő délután volt, de mivel a daru itt volt a következő munkaterületre vonultunk. A fogorvosi rendelő 

előtt gallyaztunk fel és nyestünk vissza 2 fát, a terület biztosítása mellett. Az esteledés előtt a napi 

harmadik munkát is megkezdtük. A Kossuth utcában két fa kivágását kezdtük meg, ahol a vezetékek 

nehezítették a munkát. A gallyazás megtörtént, de a törzsek döntésére már nem volt lehetőség az este 

beköszönte miatt, arra másnap került sor.  

A hónap végén újra fontos döntést hoztunk. Egy adódó lehetőséget kihasználva úgy döntöttünk, hogy 

az egyesület akkor érezheti magát a legnagyobb biztonságban, ha a még hátralévő fesztiválok alatt saját 

maga tudja egy fecskendővel ellátni a község védelmét vagy a tartalékszert biztosítani a fesztivál idejére. 

Így Hosszúperesztegre utaztunk, ahol próbaút és alku után megvásároltuk a Steyr 590-es fecskendőt. 

Július 30-án érkezett az értesítés, hogy a Mol kút előtt egy autó ég. Kiérkezés után megkezdtük az 

autó oltását, majd lefeketítését és befejeztük az oltást. 

Július 31-én vihar söpört végig a soproni járáson, a legnagyobb károkat Sopronban okozva. 

Egyesületünk segítségét is kérték, így vonultunk Sopronba. 4 helyszínen végeztek munkát a kollégák, 

főként letört ágak, kidőlt fák eltávolításával. 

Augusztus eleje a legnagyobb fesztivál előkészítése jegyében telt. Az autó műszaki átnézése, és a 

három autó újramálházása volt a fő feladat, az előre meghatározott célfeladatok alapján. Aztán a fesztivál 

kezdete is elérkezett. A budapesti Hajógyári-szigetre újra négy fő utazott az előzőekben már ismertetett 

szolgálati rendszerben. Miután ez volt a legnagyobb fesztivál a múlt évben, a feladatok száma is mutatta 

ezt. Fő feladat szintén a kemping rész felügyelete volt, de itt ez sok munkát adott. A kijelölt utak 

helyreállítása naponta több órát vett igénybe a terület teljes kihasználása miatt. Oltottunk több 

alkalommal kisebb tüzeket is, melyeket a fesztiválozók gondatlansága okozott. A tiltott sátorozási 

területről pedig egy kutyával védett sátor áttelepítését kellett megoldanunk. A fesztivált záró tűzijáték 

alatt a vezetési pontra vonultunk, s kollégáink a hivatásos egységekkel együtt megelőző céllal a 

fesztiválsátor locsolását is végezték. A fesztivál ideje alatt a váltást szintén megoldottuk, mivel ebben az 

esetben egy 11 napos rendezvényről ezzel együtt feladatvállalásról volt szó. 

A hónap közepén Leader közgyűlésen vettünk részt, s a tűzoltó bál előkészítése zajlott. Az előző évi 

sikeres rendezvény után bátorkodtunk újra megrendezni a búcsúi bált. Retropartyt szerveztünk, ami ismét 

jól sikerült, számos cenki és környékbeli ember szórakozott rendezvényünkön. 

Augusztus 19-én kaptunk értesítést, miszerint a 84-es és 85-ös főutak kereszteződésében két 

személyautó ütközött. Egyesületünk elsőként érkezett a baleset helyszínére, kiérkezését követően az autók 

áramtalanítását végezte el. A forgalmi akadály megszüntetése és az úttest letakarítása után indult az 

egyesület a szertárába.  



A hónap végén az utolsó fesztiválra készültünk fel, mely már rutinszerűen zajlott. A második balatoni 

fesztivál is mozgalmasra sikerült. Szintén a kemping felügyelete volt a fő feladat, de egy másik nagy 

munka is társult mellé. A fesztivál melletti útra rengeteg sár került az építéskor, mely a fesztivál idején a 

szárazság miatt porrá vált. Így szükség volt az úttest lemosására. Több órás munkát adott ez tagjainknak 

és fecskendőnknek egyaránt. Szintén biztosítottuk a záró tűzijátékot, s egy letört faág eltávolításában is 

közreműködtünk.  

A fesztiválokkal kapcsolatban elmondható, hogy felkészülten vágtunk bele a vállalt biztosítási 

feladatok ellátásába. A kért munkákat maradéktalanul teljesítettük, folyamatosan egyeztettünk a 

megbízónkkal. Tagjaink részéről is, akik szabadságukat áldozták fel, pozitív élményekkel zártuk a 

rendezvényt, az egyesületnek pedig itt még nem ismert feladatokkal kapcsolatban szintén hathatós forrást 

biztosított a vállalt munka. Autónk is biztonsággal teljesítette a több mint ezer kilométert a munka 

kapcsán. Így a fesztiválokat követően tartott értékelés is pozitívan minősítette az egyesület munkáját. 

Augusztus 24-e az előbb említett fesztivál első napja volt. A 84-85-ös kereszteződésben ütközött két 

autó, amelyek forgalmi akadályt képeztek. A megyei értesítést követően indultunk a helyszínre. Felderítés 

után, miközben a mentők két sérültet elszállítottak, az egyesület a gépjárművek áramtalanítását elvégezte, 

a rendőrségi helyszínelést követően forgalmi akadályt megszüntette, a kifolyt folyadékot felitatta.  

A szeptember eleje a szüreti napokkal kapcsolatos megbeszéléssel indult, majd pedig a községet 

bemutató Kisalföld cikkhez kapcsolódó fotózás volt időszerű.  

Szeptember 6-án a 84-es főúton volt fakidőlés, mely tűzoltói beavatkozást igényelt. 

A hónap közepén a soproni Tűzoltóság fennállásának 150 éves ünnepségére készültünk. A 

laktanyától induló felvonuláson, a jubileumi ünnepségen és az azt követő állófogadáson vett részt az 

egyesület vezetősége. A ceremónia után adtuk át egyesületünk ajándékát, három vászonképet, mely azóta 

Sopronban az emléktárgyakat bemutató szekrény felett megtekinthető. Szintén ekkor egyeztettünk egy 

vasszerkezetes épületet gyártó céggel. 

Szeptember vége ismét mozgalmasan indult. A Széchenyi év következő eseménye kapcsán biztosítási 

feladatokat láttunk el. Délelőtt és délután is több tagunk segítette a parkolást a valamikori focipályán és a 

temető közelében. Egyesületünk vezetősége ismét koszorúzott a hivatalos ünnepség keretein belül.  

Szeptember 22-25.: Szüreti Napok voltak községünkben, mely rendezvény előkészítésében is 

próbáltunk segíteni, s feladatokat vállalni. Az egyesület tagjai újra oroszlánrészt vállaltak a sátor 

díszítésében. A múlt évben a tűzoltó autó ismét szüreti jelmezt öltött a felvonulás idejére. Málhája újra 

sütemény, bor és üdítő volt, valamint öltözőként és ruhatárként működött. Vasárnap egyesületünk is 

vállalta, hogy a szüreti napok közönségének főtt ételt készít. Az alapanyagok előkészítését, a főzést és a 

kiszolgálást is jó hangulatban beszélgették át egyesületünk tagjai, s a főzött étellel kapcsolatban jó 

visszajelzéseket kaptunk, s jókat beszélgettünk vendégeinkkel. Közben oltási bemutatót is tartottunk az 

érdeklődők számára. Tálcatűz oltására civil jelentkezőt is bevontunk, valamint ifjú tagjaink is 

gyakorolhatták ezt a feladatot, gépjárművünkkel pedig egy bálát oltottunk. Kocsifecskendőnk ismét a 

helyszínen volt, ki lehetett próbálni. Később a díszlet éjjeli elbontásában vettük ki részünket, majd a 

dekoráció hazajuttatására került sor. 

Szeptember 28-án újabb baleset történt a két főút kereszteződésében. Egyesületünk ismét segítette a 

műszaki mentést az említett helyszínen, ahol ezúttal egy szgk és egy kisteherautó ütközött, s nem 

mellékesen egyesületünk egyik fiatal tagja tapasztalta meg, hogy kollégái segítenek a mentésében. 

A szeptember vége inkább a vezetőséget mozgatta meg. 35 db nehézbevetési nadrágot vásároltunk 

Németországból tűzoltóink védelme érdekében. Sor került az első személyes megbeszélésre az önállóan 

beavatkozó egyesület státuszról. Galumba Lajos volt a vendégünk, akivel átbeszéltük a lehetőségeket és 

feladatokat ezzel kapcsolatban, valamint a szükséges felszereléseket is számba vettük, s a hiányok is 

megállapításra kerültek. A HTP részéről ellenőrzésre került sor, mely apróbb hiányosságokat állapított 

meg. A vízműteleppel kapcsolatban a fölmérővel folyt az egyeztetés és a terület kimérésére is sor került. 

A fesztiválokat értékelő és elszámolással kapcsolatos megbeszélésre is sor került Gyenge Koppánnyal.  

Október elején újra számba vettük a felszereléseinket, s mérlegeltük, hogy mely eszközök beszerzése 

lenne fontos az egyesület előre lépéséhez, s ennek milyen anyagi vonzata lenne. A leendő szertárnál 

kialakításra került a vízmérőhely.  

A hónap közepén 48 raklap tégla került leszállításra a vízmű telepre a volt soproni téglagyár 

területéről. A múlt év legfontosabb döntését is ekkor hozta meg az egyesület közgyűlése. A tagok 

megismerték a rendelkezésre álló információkat, lehetőségeket és kötelezettségeket, és egyhangúan 



támogatták az egyesület önállóan beavatkozóvá válását, s ennek előkészítésével megbízták a vezetőséget. 

Szintén ezekben a napokban fogalmazta meg a vezetőség a képviselő testület felé azt a levelet, melyet a 

vízművel kapcsolatos első költségek fedezésére szolgáló pénzeszközök átadására kért. Egyesületünk a 

Hankook cég pályázatán is elindult, melyen gumiabroncsok elnyerésére volt lehetőség. A sikeres bírálat 

és a céggel történt egyeztetés után ekkor került sor a gumiabroncsok elhozatalára. Szintén távolabbi 

kirándulás volt a leendő tűzoltó múzeummal kapcsolatos tárgybeszerző út. A megyei tűzoltósági 

felügyelő és a soproni parancsnok úr tájékoztatása is megtörtént az egyesület döntésével kapcsolatban, 

egy pillanatig sem szerettünk volna titkolózni senki előtt. Eddig is és ezután is az őszinteség motivál 

bennünk, hosszú távon ez a legkifizetődőbb mindenki számára. 

Az utolsó tíz napban sorra került a vízóra akna betonozása majd kizsaluzása, illetve a vízbekötés 

kiásása. Ifjaink közreműködésével fotózásra kerültek az aktuális fázisok a vízmű telepen. Részt vettünk a 

testületi ülésen, ahol szóban kiegészítettük az előterjesztést, melyet a testület egyhangúan támogatott, s 

bíztatott bennünk a projekt kitartó kivitelezésére illetve a folyamatos párbeszédre a munkákkal illetve a 

finanszírozással kapcsolatban is. Részt vettünk a Lővér MCS-ot képviselve a hidegségi polgári védelmi 

gyakorlaton. Egy feltételezett villámárvíz kapcsán ároktisztítási és szivattyúzási munkálatokat végeztünk 

a gyakorlat keretében. Tagi közreműködéssel kerítéslábakhoz jutottunk egy ausztriai szőlőskertből, csak a 

lábak kiszedését kellett megoldanunk, ami nem jelenthetett problémát. 

Október 31-én szabadtéri tűzhöz kapott értesítést az egyesület. A vasútpart mellett jeleztek tüzet, 

melynek oltását gyorsbeavatkozóval és kéziszerszámokkal végeztük. 

November elején sor került a légzőkészülékek felülvizsgálatára. A VW esetében a komplett vezérlés 

és a járulékos alkatrész és kenőanyag cseréket hajtották végre tagjaink, majd a gumik cseréjére is sor 

került. A soproni utcában két nekifutásra 3 fenyőfát vágtunk ki az Önkormányzat kérésére, amelyek a 

szokásosnál nagyobb kihívást jelentettek.  

A novemberi utolsó hetekben új tartályt csináltattunk a 690-es fecskendőre, miután a többszöri javítás 

sem szüntette meg annak szivárgását. Az 590-es fecskendő felmatricázása is megtörtént, valamint a festett 

feliratok is letakarásra kerültek. A községben két helyen raktuk fel a karácsonyi fényfüzéreket a 

fenyőfákra, melyhez ismét az emelőkosár bérlésére került sor. Az aggregátor és az átemelő szivattyú 

oktatási napjai is elérkeztek, a két oktatásra 13 fő utazott el. A megrendelt nyílászárók is megérkeztek 

ezekben a napokban, melyet tagjaink az épületbe beraktároztak, s a számla is kiegyenlítésre került. 

December 2-án újra a 84-es főúton kellett motoros láncfűrésszel beavatkozni, miután fakidőlésről 

kaptunk értesítést.  

Eljött aztán az év utolsó hónapja, de a munkakedv s a tennivaló sem lett kevesebb. Parancsnoki 

továbbképzésre került sor Sopronban, s a kellemest a hasznossal összekötve tájékoztattuk a soproni 

kirendeltség vezető tagjait az egyesülettel kapcsolatos események alakulásáról. Karbantartásra és 

oktatásra került sor a téli felkészüléssel kapcsolatban. A vízműnél megkezdődött a kitört nyílászáró 

maradékok eltávolítása a keretekből, és egyidejűleg az új ablakszemek beépítésére is sor került. A terület 

karbantartása szintén kihívás volt első látásra, de szépen haladtak előre a kollégák. A láncfűrész képzésen 

részt vevő tűzoltóink a területen gyakorlati oktatáson vettek részt. Az egyesület parancsnoka a tűzoltó 

szövetség delegációjának tagjaként szlovák-cseh-magyar találkozón vett részt.  

A hónap derekán megérkeztek a megrendelt új szakfelszerelések, melyek a továbblépéshez 

hiányoztak illetve régebbiek voltak, mint ami elvárható ezen a szinten. Sor került a Községházán az év 

végi koccintásra, ahol Polgármester Úr megköszönte a civil szervezetek munkáját, így egyesületünkét is, 

utána pedig koccintásra és állófogadásra került sor, ahol a beszélgetésekre is jutott idő az ünnepek előtti 

lassításban. A pályázaton elnyert felszerelések átadásáról is értesítést kaptunk, ahova a környező 

települések képviselőit is magunkkal vittük a falubusszal. Az év utolsó nagy munkájára is ekkor került 

sor. A vízmű telepen folytatódott az ablakok beépítése, sor került a bejárati ajtó cseréjére, a külső körlet 

munkái is nagyot haladtak előre, az épületben lévő szemét pedig teljes egészében kikerült az udvarra.  

Szabadidő eltöltés és csapatépítés céljából részt vettünk a község utcabajnokságán, ahol az ötödik helyet 

szereztük meg.  

Az év utolsó napjaiban aktív részt vállaltunk a falukarácsonyon. Hagyományteremtő szándékkal 

kolbászt sütöttünk az ünneplőknek, akik szép számmal álltak meg az egyesület pavilonjánál, és a kolbász 

elfogyasztása közben ismét jókat beszélgettünk az ünnepi hangulatban.  

December 27-én újra a vihar adott munkát a tűzoltó egységeknek. Két helyszínen dolgoztak a 

tűzoltók a 84-es főút nagycenki külterületén hivatásos és önkéntes állományból. 



Elkészültek a karácsonyi üdvözlő lapok és az adventi koszorúnk is. A munka is csaknem az utolsó 

napig tartott. 29-én még igazgató úrnál voltunk az előzetesen kérelmezett és OKF által megítélt 

szertárépítési támogatás szerződésének aláírása céljából, s természetesen a jövőről is váltottunk néhány 

szót. Ezt követően Hegykőre utaztunk, ahol a kollégák már a labdát kergették, s csatlakoztunk a tűzoltó 

focitornán résztvevő csapatunkhoz. 

A múlt év eseményeinek áttekintése után pár mondatban a legfontosabbak: a 2016-os évben 25 

alkalommal vettünk részt tűzeseteknél vagy műszaki mentési munkálatoknál, melyek közül több 

esetben kellett helyben segítenünk, ami elsődleges vállalt feladatunk, illetve a balesetek között is 

volt nagycenki érintettségű. 

Sopron város védelmére szintén több esetben kaptunk lehetőséget, melyet mérlegelve az éppen 

aktuális szabad kollégáink száma alapján, minden alkalommal el tudtunk vállalni.  

Az év folyamán a vizesgyakorlat mellett több gyakorlaton vettünk részt. Saját berkeken belül 

szervezett szerelési gyakorlaton és vezetési gyakorlaton voltunk jelen, favágási és darabolási témában 

szintén felkészítettük az állományt. A Lővér Mentőcsoport Hidegségen megtartott gyakorlatán szintén 

részt vettünk.  

A HTP részéről folyamatosan végrehajtandó ellenőrzések szintén rendszeresen megérkeztek hozzánk. 

Ezeken a felmerült értékelési szempontok szerint bemutattuk felszereléseinket, a gépek üzemképességét 

igazoltuk, dokumentációinkat átnézték. Az ellenőrzések kapcsán rendre beszélgettünk is az éppen aktuális 

feladatokról, problémákról, lehetőségekről. Jó kapcsolatot ápolunk a Kirendeltséggel és a tűzoltósággal is, 

mind szervezeti mind személyi téren, s a múlt évben a megyei elöljáróinkkal is többször találkoztunk 

mint az elmúlt években, s ott is jó kapcsolat van kialakulóban. 

Szintén folyamatosan elvégzett feladat a számlák, kifizetések, számlakivonatok és a levelezés 

folyamatos rendszerezése, iktatása. A különböző felmérések és kérdőívek kitöltése. 

 Képzéseken az egyesület tagjai 250 órát vettek részt, ami az alapfokú képzés és a kisgépes képzések 

oktatási napjait összegzi. Gyakorlatokon 110 órát, a beavatkozásoknál pedig 225 óra munkát végeztünk. 

Ezeken a teljesített, de önként vállalt munkaórákon kívül végeztük az egyesület mindennapi életével 

kapcsolatos feladatokat, valamint az előbbre jutást lehetővé tevő egyeztetéseket, a vízműépülettel 

kapcsolatos munkákat,  csakúgy mint a cenki közéletben vállalt feladataink megvalósítását. Mindemellett 

megemlíteném tagjaink élénk civil részvételét a község rendezvényein és eseményein, legyen szó a 

futóversenyről, Halloween partyról, az utcabajnokságon való részvételről vagy a különböző bálokról. A 

megvalósult eseményeket folyamatosan próbáltuk dokumentálni és a köztudatba is bevinni.  

Az egyesület tagjai a feljegyzések alapján több mint 5200 munkaórát töltöttek el az egyesület 

életével kapcsolatos tevékenységek során. 

Ezek voltak egyesületünk működésével összefüggő gyakorlati tevékenységeink a teljesség igénye 

nélkül, most pedig pár szó a pénzügyi helyzetről. Az elmúlt évben bevételként az önkormányzati 

támogatást, a BM KOK pályázatán elnyert pénzügyi támogatást, tagi adományokat, tagdíjat valamint a 

tagok által elvégzett munkák árát könyveltük el, kiadásként pedig a közüzemi-, posta- és bankköltségek, 

valamint a gépjárművekkel – beszerzés, javítás, karbantartás - összefüggő költségek kerültek rendezésre. 

A vízmű épületének kiadásai szintén jelentkeztek már a múlt év végén. A kiadásokról és a bevételekről a 

melléklet tartalmaz pontos információkat. 

Az elmúlt években többször mondtam már, hogy sikeres évet zárt az egyesület, amit a következő év 

nem biztos, hogy felül tud múlni. Most azonban a múlt év eseményei azt vetítik elő, hogy biztosak 

lehetünk abban, hogy az egyesület fejlődésében továbbra is pozitív változások következhetnek be, amire a 

várható esemény és esetszám lehet a garancia, munka tekintetében pedig bizonyosan még több órát 

fogunk együtt tölteni. 

 Köszönetet szeretnék mondani a Képviselő Testületnek az egyesület kiemelt erkölcsi és anyagi 

támogatásáért, és kérném szépen, hogy az egyesület további fejlődését, fejlesztéseit támogatni 

szíveskedjenek! Munkájukhoz sok sikert kívánok, és bízom a további sikeres együttműködésben! 

 

Nagycenk, 2017. május 09. 
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