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

tevékenységét. 

 2012. Január 01.: Újév tiszteletére nemzeti színű zászló kitétele, ellenőrzés a szertárépületben, BÙÈK 

bejegyzés az erre a célra rendszeresített szertárlátogatási naplóban. 

 Január 14.: I. Önkéntes Tűzoltó Egyesületek Parancsnoki Értekezlete Budapesten. Bakondi György 

OKF igazgató ismertette az újonnan felálló katasztrófavédelmi rendszerben a tűzoltó egyesületek helyét, 

feladatait. A vezető főfelügyelők előadásai fontos témákat érintettek. Esett pár szó a pályázatokról is, bár 

még senki nem tudta, hogy fog működni az új pályázati rendszer. Azzal is szembesültünk, hogy az 

újonnan felálló rendszer tetemes mennyiségű adminisztratív feladatot fog róni az egyesületek 

vezetőségére, amit az év igatolt is. Az első kitöltendő adatlapot a felszerelésekkel kapcsolatban, valamint 

a személyi állományra vonatkozóan január 17-én kaptuk kézhez. Annak kitöltése csaknem 6 órát vett 

igénybe. 

Január 27.: Vezetőségi gyűlés: évértékelés, parancsnoki továbbképzés tapasztalatai, munkaterv 

elkészítése, kiképzési terv elkészítése, közgyűlések tervezett időpontjai.  

Január 31-Február 06.: Egyeztetés Sopronnal egy esetleges hétvégi készenléti szolgálatról péntek 

reggeltől kezdődően. Az ezzel kapcsolatos beosztást illetékességi területet illetően, valamint a napi 

riasztási sorrendet Soprontól megkaptuk, egyesületen belül megszerveztük. Kemény fagyok miatt, napi 

többszöri ellenőrzések a szertárépületben, a nem várt események elkerülése érdekében. Fecskendők 

indítása, ellenőrzése.  

Február 04.: Az utcafronti kapuk elé szigetelést helyeztünk fel, hogy a hő veszteség kisebb legyen 

ezeken a felületeken.   

Február 07.: Az első nagyobb mennyiségű hó tavaly, melynek eltakarítása, valamint a síkosság 

mentesítés megtörtént. 

Február 23.: Eddig tartott ki masszívan a hideg téli idő. A szertárt folyamatosan látogattuk, az 

ellenőrzések a hőmérsékletre, kazán működőképességére, Steyr indítására és járatására terjedtek ki.  

 Március 12.: Gázkazán kikapcsolása, elkerülendő a felesleges őrláng üzemeltetést. 

 Január 01 – március 12.: Egyesületünk tagjai folyamatosan ellenőrizték a szertár levegőhőmérsékletét 

az elfagyásos károk megelőzése céljából. A téli időszakra jellemző síkosság megelőzési, megszüntetési és 

hó eltakarítási munkálatokat folyamatosan hajtottuk végre.  

Március 23.: Parancsnoki értekezlet Sopronban. Itt találkozhattunk először kézzel fogható 

elképzelésekkel és tényekkel az átalakítással kapcsolatban az egyesületek szerepét illetően, személyi és 

strukturális változások terén, együttműködésekkel és ellenőrzésekkel kapcsolatban. 

Március 23-25.: Charta találkozóval kapcsolatosan tornacsarnok díszítése, asztalok, padok, italok 

bepakolása, a rendezvény után takarításban és a díszletbontásban való részvétel. 

Április 2-3.: A katasztrófavédelem átalakításának egyik eleme lehet egy Nagycenken kialakítandó 

őrs. Ezzel kapcsolatban kértek Sopronból 12 órás határidővel helyszín-, és tervrajzot az egyesület 

szertáráról. A dokumentumokkal az egyesület nem rendelkezik, így a tagság felmérte a kért adatokat, az 

egyesület parancsnoka pedig elkészítette a rajzokat. Azokat továbbküldte Sopronnak. 

Április 4.: Infó 40 órás tűzoltó alapfokú tanfolyamról. A tanfolyamra egyesületünk megpróbálta 

felderíteni szabad kapacitását, hiszen a tanfolyam 5 egymást követő szombati elfoglaltsággal jár. A 

tanfolyamra 4 főt sikerült beiskolázni, akik áprilisi és májusi hétvégéiket tették szabaddá a tanfolyam 

kedvéért. 

Április 5.: A lettországi Charta találkozó „sofőrállására” kaptak felkérést egyesületünk tagjai, ezzel 

együtt lehetőséget a találkozón való részvételre, melyet a tagok elfogadtak. 



Április 7-8.: Egyesületünk a hagyományokhoz híven részt vett a húsvéti körmeneten. A megújult 

Széchenyi tér átadásán szintén képviseltettük magunkat, a szobornál koszorú elhelyezésére is sor került. 

Az este folyamán pedig a locsolóbálon vettünk részt több fővel, ami szintén községi rendezvény, tehát 

támogatnunk kell. 

Április 16.: Egyeztetés a kialakítandó őrssel kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban. Községünk 

vezetősége részéről Csorba János, Bugledich Attila és dr.Galambos György, a Katasztrófavédelemtől 

Sallai Péter és Molnár Sándor, az egyesület részéről pedig Ragats Péter vett részt. Felvázolásra került az 

őrsprogram, s ennek helyi lehetősége. A kialakítással kapcsolatos lehetőségek az egyesület szertárában, 

illetve annak átalakításával, az egyesület és az őrs egymás melletti léte. A megbeszélés után 

helyszínbejárásra került sor. 

Április 20.: A katasztrófavédelmi átalakítás a polgári védelmet is erőteljesen érinti. Ennek kapcsán a 

szervezet pozícionálása és a köztudatba való beépítése nagy feladat. Ennek okán polgárvédelmi esküre 

került sor Fertőszentmiklóson, ahol az egyesületből több tag érintett volt. Az eskü után estebédre és 

beszélgetésre adódott lehetőség. 

Április 10-23.: Felkészülés a Katasztrófavédelmi Kirendeltség átfogó ellenőrzésére, amely az 

együttműködési megállapodás alapját szolgálja, miután az eddig fennálló szerződések a rendszer 

átalakulása nyomán érvényüket vesztették. 

Április 24.: Átfogó ellenőrzés a Katasztrófavédelem részéről. Működéssel összefüggő papírmunkák, 

képesítések megléte, felülvizsgálatok jegyzőkönyvei, orvosi igazolások, gépjárműfecskendő és 

felszerelések állapota, azok mennyiségi előírásainak megléte, szertár valamint a felszerelések rendje 

voltak az ellenőrzés fő szempontjai. Az ellenőrzést Gyenge Koppány tűzoltóparancsnok hajtotta végre, az 

egyesületet parancsnokunk képviselte.  

Este megbeszélés a szertárban, melyen az egyesület aktív tagsága az őrs kialakításával kapcsolatban 

készített feljegyzést. Támogattuk az őrs kialakítását, kértük a működési költségek megosztását, az őrs 

kialakítása ne legyen kizáró ok a pályázati elbírálásban, szoros és hosszú távú együttműködés 

fenntartását, a szertár közös használatát, valamint egy esetleges autóbeszerzés szakmai támogatását. 

Április 25.: A feljegyzés számítógépes elkészítése, továbbítása a Polgármesteri Hivatalba. A nap 

folyamán ezzel kapcsolatban telefonos egyeztetés Polgármester Úrral, aki folytatja az egyeztetéseket a 

Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel. 

Április 28.:  A sok munkát megelőző tavaszi gyomirtózás időpontja. Szerállások takarítása. 

Szertárépület takarítása, szerkarbantartás, külső körlet rendbetétele, egyesülettel kapcsolatos 

papírmunkák intézése. 

Május elején a nemzeti zászló lobogott a szertár homlokzatán, folytatódtak az egyeztetések az őrssel 

kapcsolatban, megkezdődtek a vágtával, az örökségvédelmi nappal valamint a tűzoltó horgászversennyel 

kapcsolatban. 

Május 12.: Három tűzoltó sikeres vizsgát tett az alapfokú tanfolyamon, negyedik társuk munkahelyi 

elfoglaltság miatt nem tudott megjelenni. A hónap folyamán a képesítést igazoló iratok is megérkeztek. 

Május 17-19.: A lovas kocsi fecskendő felkészítése az örökségvédelmi napra. Sikerült üzemképes 

állapotba hozni a fecskendőt, így nem csak egy kiállítási darabként, hanem bevethető állapotban tudtuk a 

szoborparkban megállásra bírni az arra haladó vendégeket, hogy kipróbálhassák kondíciójukat és célzó 

képességüket. 3-75 éves korig sikerült rábírni a vendégeket egy tornára, valamint kellemes fotóra 

sisakban a fecskendő körül. 

Május 18.: A lovas pálya öntözése Ormos Balázs kérésének megfelelően. A hétvégi versenyre túl 

kemény volt a pálya, így arra kértek minket, hogy áztassuk fel. A Vám utcai telefonközpont előli 

tűzcsapról két tucat tömlő felhasználásával órákig öntöztük a pályát, melynek feltételeit és lehetőségét 

korábban egyeztettük, így próbáltunk hozzájárulni a rendezvény sikeréhez. Öntözés után a tömlők 

szárítóra való felhúzása, szennyeződött felszerelések tisztítása, karbantartása. 

Május 19.: Harmadik alkalommal került megrendezésre a Sopron HÖT-höz tartozó hivatásos és 

önkéntes állomány részére horgászverseny. Nem titkolt célként a kapcsolatépítésre törekedtek a 

szervezők, mellete, hogy versenyszellemben kellemes időtöltést biztosítsanak a részt vevőknek. 

Nagycenkről négyen vettek részt ezen a megmérettetésen, amely a Hövej melletti tavon került 

megrendezésre. Csapatban első helyet szerzett egyesületünk, egyéniben a második helyen végeztünk, s a 

legnagyobb kifogott halért járó díjat is sikerült elhozni. Ezen a versenyen mellénk állt a szerencse, ezt 

nem szabad elfelejteni. A verseny után ebéd következett, majd kötetlen beszélgetés. 



Május 21.: Tömlők leszedése, karbantartása. Steyr átvizsgálása, karbantartása, mosása. 

Május 22-23.: Újabb adatlapok kitöltése, felmérés készítése. 

Május 26.: Tűzoltóverseny megtekintése Fertőszentmiklóson. Egyeztetés Molnár Sándorral és 

Gyenge Koppánnyal az őrs kialakításáról, valamint az együttműködési megállapodásról. 

Május 31.: Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása Sopronban a Katasztrófavédelmi 

kirendeltségen. Egyesületünk az ellenőrzések során tudta teljesíteni az elvárásokat, amelyek a 

szerződéskötéshez szükségesek voltak, így sor kerülhetett a megállapodásra. Az ellenőrzések révén a 

megállapodások száma a korábbi 17-ről 5-re csökkent, de egyesületünk továbbra is szerződésben maradt, 

amely fontos a jövőre nézve. Például pályázatra csak megállapodással rendelkező egyesületnek van 

lehetősége. 

Június 8-11.: Mini EB a lengyelországi Strizowban. Egyesületünk két tagja vehetett részt a Chartás 

községek Mini EB-jén, amit a lengyel-ukrán közös rendezésű EB megnyitóval párhuzamosan tartottak. 

Községünk a német válogatott színeiben játszott, s kellemes élményekkel tért haza a 

„kontinensviadalról”.                                                                          

Június 18.: Papírmunkák és ellenőrzés a szertárban. Este megbeszélés a Charta úttal kapcsolatban, 

indulás, utazás, feladatok. 

Június 21.: Tűzeset a soproni Sweedwood Kft. telephelyén. A riasztás 18.07-kor érkezett, miszerint 

az üzem területén található silóban lévő fűrészpor izzik, s az oltásban résztvevő személyi állomány 

leváltását kérik, mivel több órája vannak a helyszínen, s a soproni laktanya pedig üres, a város védelme 

adott esetben nem megoldott. Egyesületünk 20.55-kor tért vissza állomáshelyére, mivel az éjszaka az 

oltás szünetelt, csak őrszolgálatot láttak el a helyszínen.  

Július 3-9.: Lettországi Charta találkozó Kandavaban, ahova két egyesületi tagunk utazhatott el a 

küldöttség tagjaként. Részt vállaltunk a nagycenki asztal előkészítésében és a kínálásban, aktív perceink 

voltak a sportversenyen, s igyekeztünk a workshopon való aktív részvételre is. Emellett körbe nézhettünk 

a községben, ott lehettünk Nagycenk emlék térkövének lerakásakor, kirándulhattunk Kandava környékén, 

valamint csapatépítő szándékkal  kirándulást tehettünk a tengerhez, s kellemes perceket éltünk át 

esténként. S nem utolsó sorban vállalt kötelezettségünket is teljesítettük, azaz a csoport találkozóra 

valamint hazaszállítását. 3382 kilométert tudhattak maguk mögött egyesületünk sofőrjei két nagyobb, s 

egy kisebb vezetési ciklusban. Köszönjük a lehetőséget. 

Július 5.: Éles „vizes gyakorlat” Sopronban. Az épülő Kőszegi úti aluljáróban a hirtelen zivatar miatt 

hatalmas mennyiségű víz gyűlt össze, mely vagyontárgyakat veszélyeztetett. Így került sor egyesületünk 

riasztására is, amely az éjszakai szivattyú üzemeltetés feladatát kapta. A szivattyúk üzem utáni kiemelését 

szintén egyesületünk végezte. Az egyesület riasztása 20.45-kor történt, a bevonulásra 03.00-kor került 

sor. Az eset érdekessége, hogy a riasztás koordinálása Lettországból történt, mivel a számítógépben 

mentett elérhetőségek egy nagyobb esetnél felülírják a szóbeli megállapodásokat, így a mentett számokon 

történt a kapcsolattartás. Egy kirándulás, betegség, családi összejövetel, munka vagy éppen az éjszaka 

nem menti fel egyesületünk riasztandó tagjait vállalt feladataik teljesítése alól.  

Július 14.: Családi-nap a kiscenki parkolóban levő Büfé szervezésében. Kezdésként egy oltási 

bemutatót tartottunk egy feltételezett tüzeset kapcsán, utána pedig egy rövid tájékoztatót. Közvetlen 

kapcsolatra volt lehetőségünk a községünk lakóival, akiknek pár percben felszereléseinket mutattuk be 

szóban és a valóságban egyaránt, és felhívtuk a figyelmet arra, hogy miként tehetnek községünk lakói 

lépéseket azért, hogy a segítség minél előbb kiérkezhessen hozzájuk. Végül a felszereléseket tekinthették 

meg az érdeklődők kb. 2 órán keresztül.  

Július 20-30.: Pályázat előkészítése egyesületen belül, egyeztetés a katasztrófavédelmi vezetővel 

valamint parancsnokkal Sopronban, igazolás elhozása Győrből a Törvényszékről. Pályázathoz szükséges 

mellékletek elkészítése, pályázati dokumentáció elkészítése. Pályázat aláírása Sopronban. 

Július 27.: Fűkaszálás, gyomirtózás a szertárudvaron, karbantartás. 

Mozgalmas április és július közti időszakot tudhattunk magunk mögött az elmúlt évben. Több 

alkalommal egyszerre több helyen, vagy napokon keresztül tettünk eleget az egyesülettel kapcsolatos napi 

feladatok végrehajtásában. Augusztusban viszonylag nyugodtabb napokat éltünk, csak a rutinfeladatok 

elvégzésére koncentráltunk. 

Szeptember 10-21.: Vizes gyakorlat szervezése, lebonyolítása. A múlt évben egyesületünkre esett a 

választás a gyakorlat megszervezését illetően. Egyeztetések voltak a helyszín miatt az iskolában, az 

egyesületi és községi vezetőkkel, valamint a kirendeltség vezetőivel. Helyszínbejárás volt az iskolában, 



amihez Hüse Gabriella igazgató segítségét köszönjük meg. Helyszínrajzok készültek a gyakorlat 

helyszínéről és a beavatkozás tervéről. A feltételezett tűzeset a konyhában történt, így a beavatkozásokat 

a Szent Imre utca felől valamint az iskola udvaráról hajtották végre Nagycenk, Pereszteg, Hegykő és 

Fertőrákos községek egyesületei. A gyakorlatot megelőzően munkavédelmi oktatásra, az követően 

értékelésre került sor. Pozitív tapasztalatokkal tudtuk lezárni a gyakorlatot. 

Szeptember 18.: Fűnyírás, szertár valamint szerkarbantartás. 

Szeptember 21-23.: Szüreti Napok. Az egyesület tagjai, ismét részt vettek a sátor díszítésében. A múlt 

évben a tűzoltó autó is szüreti jelmezt öltött a felvonulás idejére. Málhája újra sütemény, bor és üdítő volt, 

valamint öltözőként és ruhatárként működött.  A díszlet vasárnap éjjeli elbontásában vettük ki részünket, 

majd a dekoráció hazajuttatására került sor. 

 Szeptember 24.: A Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség műszaki tisztjének újabb ellenőrzése az 

egyesületnél. Újra a felszerelések műszaki állapota, felülvizsgálatai kerültek előtérbe. Szintén kérdés volt 

az épületek felülvizsgálati dokumentációja (kémények, érintésvédelem). 

 Október 08.: Újabb silótűz a Sweedwoodnál Sopronban. Egyesületünket újra riasztotta Sopron az 

együttműködési szerződésben vállaltaknak megfelelően. 5 fő vett részt a beavatkozásban. 

 Október 12-15.: Hátsó kuplung munkahenger javítása a Steyr fecskendőn. Tömítetlenség miatt 

szivárgott az olaj, így a kuplung nem volt működőképes. A munkahenger leszerelése után felújítás és 

improvizáció következett, majd a munkahenger visszaszerelését követően újra működőképessé vált a 

fecskendő. 

 Október 20.: Megérkezett a pályázat elbírálásának eredménye. Egyesületünk 2 légzőkészüléket nyert 

400.000.-, egy bevetési védőruhát 200.000.-, valamint képzéseket 94.000 Ft értékben. Megkezdődött a 

tanfolyamokra a tagok toborzása. 3 fő motorfű részkezelő tanfolyamra, 2 fő PÁV vizsgára, 4 fő pedig 40 

órás képzésre nyert lehetőséget. 

 Október 27.: Tűzeset Sopron-Jánostelepen. Egyesületünket 16.20-kor riasztották a helyszínre, ahol  

kb. 100db szalma-, és kukoricaszár bála égett teljes terjedelmében. 6 fővel vonultunk a helyszínre, ahol 

irányított égetést végeztünk a hivatásos kollégákkal. A mostoha időjárási körülmények között erős 

szélben és vagdalózó esőben küzdöttünk az égetéssel, ami nagyon lassan haladt előre a kiterjedt tűz 

ellenére. Este 22.05-kor érkeztünk vissza Nagycenkre. 

 November 12-14.: Motorfűrészes tanfolyam Kapuváron. Mivel Sopron környékéről csak mi nyertünk 

erre a tanfolyamra beiskolázást, így Kapuváron kellett részt venni az ezzel kapcsolatos oktatási 3 napon. 

Sokrétű ismeretre tettek szert a kollégák, kitűnő oktatásnak köszönhetően. 

 November 18-22.: Téli időszakra való felkészülés. Nyílászárók zárhatóságának ellenőrzése, 

szigetelése, homok és tüzelőanyag az autóba, hólapát, homok, útszóró só a szertárba. Elemlámpák, téli 

sapkák málházása. 

 November 30.: Polgári Védelmi Törzs ülése a Polgármesteri Hivatalban. Regényi Győző előadásában 

ismereteink frissítésére került sor, felszereléseket tekinthettünk meg, illetve egy elképzelt esemény 

feldolgozását beszéltük át. 

 December 3.: Steyr fékrendszer javítása, karbantartása. Hűtő és fűtőrendszer téliesítése, elindítása. 

Kapukra szigetelőszőnyeg visszaengedése 

 December 04.: Újraindítottuk a fűtést, miután a kazán ellenőrzése, égésterének tisztítása megtörtént. 

 December 06.: Újra több irányba indultunk. 2 fő Budapestre utazott az OKF-re, ahol a 

pályaalkalmassági vizsgálaton vettek részt. 1 fő csak Győrig utazott, ahol ünnepélyes keretek között 

került sor a pályázaton nyert felszerelések átvételére. 

 December 07.: Parancsnoki továbbképzés Sopronban. Az éves továbbképzés napja, ahol az időszerű 

feladatok, az elmúlt időszak eseményei és tapasztalatai kerültek megvitatásra. Délután a téli felkészítéssel 

kapcsolatos feladatok elvégzése, azok ellenőrzése. 

 December 14.: Tematikának megfelelően az egyesületi sofőrökkel téli vezetéstechnikai tréning, 

aminek dokumentálása az rendszernek megfelelően megtörtént. Ellenőrzés a szertárban: felszerelések, 

autó indítása, épület karbantartás. 

 December 18.: Motorfűrészes vizsgára igazolások és jelentkezési lapok kitöltése. Sopron KV 

kirendeltség részéről a téli felkészülésre kiadott feladatok, valamint az azzal kapcsolatos dokumentációk 

ellenőrzése a kirendeltség két tisztje által. 



 December 19.: Motorfűrészes tanfolyam vizsganapja. Mindhárom tűzoltónk sikeres vizsgát tett, így 

újra nőtt azon állományi tagok száma, akik a mentő feladatot nemcsak szakszerűen, de hivatalosan is 

képes ellátni. 

December 21.: A községházán elismerő oklevélben részesültünk a községben végzett munkánk 

elismeréseként, valamint elismerő szavakkal bíztattak bennünk a további önkéntes munka végzésére a 

többi civil szervezettel és magánemberrel együtt. Köszönjük szépen! 

 December 29.: Tűzoltó focikupán voltunk Hegykőn, ahol a 3. helyet szereztük meg. Kellemes 

időtöltésben volt részünk, jót fociztunk, jókat beszélgettünk, s ápoltuk a tűzoltó kapcsolatokat. Az estbe 

nyúlt program végére kellemesen elfáradtunk. 

 November - December.: Folyamatos ellenőrzések a szertárépületben. 

 Az év folyamán kisebb-nagyobb megszakításokkal heti turnusváltásban ápolták a tagságból 

kialakított csoportok a szertárt és környékét, valamint a felszereléseket. Ezen munkálatokra nem kellett 

karbantartó napokat szervezni. Ezen alkalmak folyamán elvégzett feladatok többek között: fűnyírás, 

kapálás, hólapátolás. 

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

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

Ezek voltak egyesületünk működésével összefüggő gyakorlati tevékenységeink, most pedig pár szó a 

pénzügyi helyzetről. Az elmúlt évben bevételként az önkormányzati támogatást, egyéb támogatást 

valamint kamat bevételt könyveltük el, kiadásként pedig a közüzemi-, posta- és bankköltségek, valamint a 

gépjárművekkel összefüggő költségek tették ki a nagyobb hányadot. A kiadásokról a melléklet tartalmaz 

pontos információkat. 

 Köszönetet mondunk az Önkormányzatnak az anyagi és erkölcsi támogatásért, amit a múlt évben 

nyújtottak, munkájukhoz sok sikert kívánok, és bízom további együttműködésünkben. 

 

 

Nagycenk, 2013. május 23. 
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