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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 folyamán sor került a vásárolt Steyr 690 műszaki vizsgára való felkészítésére. A tagok által 

elvégzett javítások után került sor a vizsgára, ezáltal az autó magyarországi forgalomba helyezésére. 

Hatalmas lépést jelent egyesületünknek ez a fecskendő, mely megannyi feladatot és lehetőséget hordoz 

magában. 

Február 2.: Az év első riasztása megérkezett, amely egyben az új fecskendő első éles bevetése is volt. 

21 óra 56 perckor kaptuk az értesítést, miszerint a Pál körúton feltehetően kéményben kátrány ég. 

Kiérkezésünk után az egység a kéményben lerakódott izzó részeket eltávolította. A soproni egységekkel 

közösen a padlásteret átvizsgálta. További beavatkozásra szükség nem volt, így az egység állomáshelyére 

indult. 

Január elején folytatódtak a parancsnoki tanfolyam oktatásai, és a vizsgára való felkészülés. Február 

7-én egyesületünk parancsnoka sikeres vizsgát tett a Létesítményi és önkéntes tűzoltó parancsnoki 

tanfolyamon, elérve ezzel a 360 órás tanfolyam célját. 

 Február 24.: 13 óra 57 perckor kaptuk a jelzést, miszerint a 84 és 85 főutak kereszteződésében egy 

kamion árokba borult, ennek okán forgalmi akadály van. Egyesületünk kiérkezése után megkezdte a 

helyszín biztosítását, miután a felborult teherautóról a rakomány az úttestre szóródott, s mind a rakomány 

mind a pótkocsi útzárat képeztek. Tagjaink a paletták elpakolását végezték el, mialatt kiderült az is, hogy 

az eset el fog húzódni. A kamionmentő érkezéséig a teljes szállított palettamennyiség átrakásra került, az 

azt elszállító autók rakodása megtörtént. Miután a kamionmentő megérkezett, a mentés elősegítésén 

dolgoztak tagjaink. Az autó kerékre állítása után az alászorult darabok is fel lettek rakva. Az esőben 

szétázott kollégák 22.36-kor érkeztek a szertárba, amit aztán felszerelés karbantartás követett. Az eset 

jelentős részében egyesületünk parancsnoka látta el a kárhelyparancsnoki feladatokat, az egyesület 

önállóan avatkozott be. 

Februártól március 21-ig tartott Sopronban a 40 órás alaptanfolyam. Ez az oktatás hivatott 

felkészíteni a tűzoltókat feladatuk ellátására. Ezen a tanfolyamon 4 kollégánk vett részt, és tett sikeres 

vizsgát, így tovább bővült képzett tűzoltóink száma, mely a pályázatoknál fő szempontnak számít. 

Március 27-én megtartottuk az egyesület közgyűlését, melyen a tagság szép számban képviseltette 

magát, és meghívott vendégeink is elfogadták a meghívást. Az előzetesen elkészített beszámolók 

elfogadása után vacsorára és beszélgetésre került sor, amely jó hangulatban zajlott. 

Április 3.: 17 óra 16 perckor 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 balesetben kollégáink egy cenki család balesetéhez érkeztek 

segítségnyújtásra, amely balesetben 3 könnyű sérült ellátására volt szükség. A forgalmi akadály 

megszüntetése és az úttest letakarítása után indult az egyesület a szertárába. 

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 szakmai felszerelések beszerzése volt a cél a múlt évben. Pozitív elbírálásnak 

köszönhetően 1.307.570 forint értékben jutottunk hozzá személyi védőfelszerelésekhez és tűzoltó 



szakfelszerelésekhez. Az év végén további 50.000 Ft működési támogatást nyertünk el a BM részéről kiírt 

pályázaton, melyre csak a 10 feletti vonulási számmal rendelkező egyesületek pályázhattak. Az év 

folyamán volt egy sikertelen pályázatunk is, melyet a Lővér Mentő csapat tagszervezeteként adtunk be. 

Június 06.: Mozgalmas nap volt egyesületünk múlt évében. Délelőtt Sopronban vettünk részt 

minősítő gyakorlaton, melynek végrehajtása a várossal fennálló Együttműködési Megállapodás egyik 

alapfeltétele. Tagjaink sikerrel oldották meg az eléjük állított gyakorlati helyzeteket. Útban hazafelé egy 

közúti balesethez ért egyesületünk, ahol a beavatkozáshoz kérte segítségünket a kárhelyparancsnok. Az 

autónkon lévő felszerelések segítségével vontattuk le a balesetet szenvedett teherautót a főútról. A délután 

folyamán került sor az első találkozásra a Wiener Neustadti tűzoltók képviselőivel. Előzetes egyeztetések 

alapján jutottunk el addig, hogy ellátogattak hozzánk. Látogatásukkor felszereléseket hoztak magukkal, 

amit mi egy ebéddel igyekeztünk meghálálni, s közben a jövő kapcsolatát próbáltuk építeni velük.   

Július 21.: Késő délután érkezett a jelzés, miszerint Sopronkövesd és Lövő között nagy területen tarló 

és lábon álló gabona ég. Tűzoltó autónkkal és személygépkocsival indultunk a helyszínre, ahol az 

elhúzódó jelleg, a hőség és az előre látható kézi munka szükségessége nagy emberigényt jelentett. A 

jelzett helyen kb 50 hektár vált a tűz martalékává. Volt ahol a tűz az erdő szélét is elérte már, így 

elsődlegesen a tűz terjedésének megakadályozása volt a feladat, s csak utána az oltás. A munkák gépet és 

embert egyaránt igénybe vettek. Este fél tízkor értünk vissza Nagycenkre. 

Július 25-én a térségen hatalmas vihar söpört végig. Ez a nap újra bizonyította az önkéntesség 

jogosultságát. Miután a hivatásos egységek nem bírtak a rájuk nehezedő nyomással, az egyesületek 

indultak a segítségükre. Községünk tűzoltói Pinnyén a vasútállomáson avatkoztak be önállóan. A sínekre 

dőlt fák eltávolítása után, mely a vasúti forgalom zavartalan közlekedését állította vissza, az épületre dőlt 

fához kárhelyparancsnokunk tűzoltó létra vonultatását kérte, mivel annak hiányában a fa eltávolítását 

veszélyesnek ítélte meg. A kapuvári szer kiérkezése után sikeresen oldották meg a feladatot tűzoltóink.  

Áprilisban kezdődött meg az egyesület 125 éves jubileumának megszervezése. Rendszeresen 

egyeztetett az egyesület vezetősége és tagsága az előttük álló feladatokról, amelyek sorra oldódtak meg az 

augusztus 22-i dátumig. Igyekeztünk méltón megünnepelni a fennállás jelentős évfordulóját. Fúvós 

zenekari kísérettel vonultunk meghívott vendégeinkkel az ünnep helyszínére. Az ünnepi beszédek 

elhangzása után ajándéktárgyak és elismerések átadására került sor. Számunkra a nap fénypontjaként 

pontosan megtervezett szakmai bemutatóra kerülhetett sor községünkben a soproni hivatásos tűzoltókkal 

karöltve. Szakmai kommentár mellett került sor a riasztásokra, vonulásokra, balesetet szenvedett autó 

oltására, utasainak mentésére, csörlőzésére, szemléltetve mindezzel azt, hogy községünk tűzoltói szakmai 

felkészültségükkel és fejlődő felszereléseikkel érdemben tudják segíteni hivatásos kollégáikat, sőt szorult 

helyzetben önállóan is képesek feladataik végrehajtására. Az est hátralévő részében vacsorára hívtuk 

vendégeinket s az érdeklődőket, az éjszaka folyamán pedig hajnalig mulattunk azokkal, akik 

megtiszteltek bennünk a tűzoltó-búcsúi-bálon való részvételükkel. Egyesületünk tagjai a szervezési 

feladatokon túl százezres nagyságrendben támogatták a rendezvényt anyagi javikkal, az ahhoz szükséges 

anyagok megvásárlásával, felajánlásával. Azt gondolom sikeres rendezvényt tudhatunk magunk mögött, 

amelyhez köszönjük megszavazott támogatásukat. A bál kapcsán gondolkodunk a rendszeres 

megvalósítás lehetőségén. 

Szeptember 11.: Vizesgyakorlatra került sor Hegykőn. A helyi mezőgazdasái cég épülete volt a 

feltételezett égő objektum, melynek eloltására Sopronból és a környékbeli egyesületektől érkeztek rajok 

és felszerelések. A várható kiérkezés sorrendjében nézték meg az ellenőrzők az egységek beavatkozását, 

melynek során mi felszívásos táplálás mellett 2 „C” sugár üzemeltetését kaptuk feladatul. A gyakorlatot 

megelőzően munkavédelmi oktatásra, azt követően értékelésre került sor. Pozitív tapasztalatokkal tudtuk 

lezárni a gyakorlatot, és hazaindulni állomáshelyünkre.  

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

szervezett szerelési gyakorlaton és vezetési gyakorlaton vettünk részt, favágási és darabolási témában 

szintén felkészítettük az állományt. A Lővér Mentőcsoport Sopronkövesden megtartott, valamint a 

községi mentőcsoportok gyakorlatán Röjtökmuzsajon szintén részt vettünk. Villámgyors szervezés után 

az eisenstadti Brand-házba szintén küldtünk tűzoltókat. A hivatásos kollégákkal együtt helyismereti 

gyakorlaton vettünk részt az Ilona-majorban és a Méntelepen is, hogy a helyi létesítmények sajátosságait 

feleleveníthessük. 

Szeptember 25-27.: Szüreti Napok. Az egyesület tagjai újra oroszlán részt vállaltak a sátor 

díszítésében, ahonnan már a fent említett röjtöki gyakorlatra siettek, azután pedig vissza a sátorba, a 



díszítés befejezéséhez! 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. 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.  Később a díszlet éjjeli elbontásában 

vettük ki részünket, majd a dekoráció hazajuttatására került sor. 

 Október 1-től három fős küldöttségünk utazott Kaposvár érintésével Erdélybe. Volt Zuk tűzoltó 

autónkat készítették fel egyesületünk tagjai, majd a kaposvári partnerszervezet tagjai arra, hogy egy 

erdélyi tűzoltó alakulathoz kerülhessen. Az autó átadására kaptunk aztán meghívót Borzontról, aminek 

természetesen eleget is tettünk. A tűzoltó rendezvények mellett kisebb kirándulások is belefértek a 

programba, s úgy térhettek haza községünk fiai, hogy látták, mekkora segítség ott egy motorizált tűzoltó 

autó a magyarlakta településeken. 

 A múlt év folyamán felmerült a valamikori vízmű telep egyesületi felhasználási gondolata. Az 

épületet megnéztük, s annak hasznosításáról egyeztettünk az Önkormányzattal. Önök partnerként 

megtették lépéseiket a vízmű felé, mi pedig egyeztettünk egy tervezővel, miután elképzeléseink 

kialakultak a lehetőségekről. Ezzel született meg a 2016-os évtől kezdődően egy új kihívás, melynek 

elindulása újabb lendületet adhat aktív egyesületünknek. Kérjük szépen pozitív támogatásukat, 

amennyiben ebben a kérdésben előrelépés születik. 

November 16.: Közúti balesetről kaptunk értesítést, mely a 85 főút 69-es kilométerénél történt. 

Egységünk első tűzoltó egységként érkezett a helyszínre, ahol felderítés után nyilvánvalóvá vált, hogy az 

egyik sérült életét vesztette, s a másik emberre kell koncentrálni. A nyári közös gyakorlat forgatókönyvét 

az élet igazzá írta. A soproni hivatásos egység kiérkezése után feszítővágó berendezés segítségével 

közösen kiemeltük a sérültet a kocsiból,s átadtuk a mentőknek. A forgalmi akadály megszüntetése és az 

úttest letakarítása után indultunk állomáshelyünkre. A vezetőség döntése alapján az este folyamán 

beszélgetésre került sor a szertárban, ami a tagjainknak szokatlan haláleset feldolgozását volt hivatott 

megkönnyíteni. Tűzoltóink helyt álltak az eset során, nyugodt szívvel jelenthetjük ki. 

November 28.: Az Önkormányzattól és a Friends of Europe egyesülettől kapott felkérésre mondtunk 

igent, így a Falukarácsonyfa kivágását és felállítását, valamint az alkotóházi fenyőfa fényfüzérrel való 

díszítését hajtottuk végre ezen a napon. A falukarácsonyfát egy kiscenki kertből vágtuk ki. A szállítás 

után a felállítás majd díszítés következett, amely rendben lezajlott. Egyesületünk ezzel járult hozzá 2015 

karácsonyának ünnepi hangulatához. Mindeközben a Steyr aktuális javítása is zajlott a zavartalan 

működés érdekében. 

December 12.: Jubileumi ünnepségünk után kaptunk meghívást osztrák barátainkhoz. Ennek eleget 

téve indultunk útra Bécsújhelyre. Hatalmas létesítménybe nyerhettünk bepillantást, ahol szemet 

gyönyörködtető felszereléseket és autókat nézhettünk meg. Miután a magasból is megnéztük a várost egy 

létraszerről, megnéztük a tűzoltók standját a főtéri adventi vásáron, végül pedig tovább beszélgettünk egy 

vacsora mellett. Jó kapcsolat kialakulása van úton a közeli város tűzoltóságával. 

December.: 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. Az ünnepély után a Községháza előtti téren koccintásra 

került sor, ahol estébe nyúlóan beszélgettünk a jelen lévőkkel. Köszönjük szépen! 

 December 23.: Nagycenk Hidegségi utcai értesítést kaptunk, miszerint a CO mérő bejelzett. Elsőként 

értünk a helyszínre, ahol tűzre vagy füstre utaló nyomot nem találtunk. A kiérkező hivatásos egységek 

CO jelenlétét kimutatták, szellőztetésre került sor. Egységünk állomáshelyére vonult. 

December 28.: Tűzoltó focikupán voltunk Hegykőn, ahol a 5. helyet szereztük meg. Kellemes 

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

nyúlt program végére kellemesen elfáradtunk. 

 Az év során a faluban és a kivezető utak mentén több alkalommal volt favágással kapcsolatos 

beavatkozásunk. A privát tapasztalatoknak és a gyakorlatoknak köszönhetően gond nélkül tudtuk 

megoldani az ilyen eseteket a temetőben, a Széchenyi téren, a tüzép utcájában, Fertőboz és Hidegség felé, 

valamint a 84-es főúti kamionparkolónál. 

A fent említett beavatkozásokon túl a környéken több alkalommal segítettük a soproni tűzoltókat. 

Eseteink kapcsán megfordultunk Peresztegen, Sopronkövesden, a 85-ös úton a hegykői leágazóig több 

helyszínen, csakúgy mint a 84-es út közlekedési baleseteinél.  



A 2015-ös évben 34 alkalommal vettünk részt tűzeseteknél vagy műszaki mentési 

munkálatoknál, melyek közül sok esetben kellett helyben segítenünk, ami elsődleges vállalt 

feladatunk. 

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

aktuális szabad kollégáink száma alapján, minden alkalommal el tudtuk vállalni. Több esetben a soproni 

laktanyába vonultunk be, és ott készültünk egy esetleges riasztásra, egy alkalommal pedig helyben, a 

szertárban várakoztunk a következő utasításra. 

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

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

 Képzéseken az egyesület tagjai 300 órát vettek részt, ami a parancsnoki, az alapfokú képzés és a 

kisgépes képzésekl oktatási napjait összegzi. Gyakorlatokon 160 órát, a beavatkozásoknál pedig 350 óra 

munkát végeztünk. Ezeken a teljesített, de önként vállalt munkaórákon kívül végeztük az egyesület 

mindennapi életével kapcsolatos feladatokat, valamint az előbbre jutást lehetővé tevő kapcsolataink 

ápolását, csakúgy mint a cenki közéletben vállalt feladataink megvalósítását. Mindemellett 

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

községi szemétszedésről, temetés biztosításáról, a futóversenyről, az ifjúsági Charta találkozóval 

kapcsolatos feladatokról, Halloween partyról, egyesületi tagunk költöztetéséről, az utcabajnokságon való 

részvételről vagy a különböző bálokról. 

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 támogatásokat, tagi adományokat, tagdíjat valamint 

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

bankköltségek, a 125 éves jubileummal járó kiadások, valamint a gépjárművekkel összefüggő költségek 

kerültek rendezésre. A kiadásokról a melléklet tartalmaz pontos információkat. 

 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, 2016. február 18. 
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