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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 újra számtalan helyen és helyzetben állta meg helyét Nagycenk Község
Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, amely a múlt évtől már önállóan beavatkozó egyesületté vált.
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 6-án délelőtt érkezett hívás a soproni ügyeletről, miszerint egy lakóház tüze miatt kérnék
segítségünket Sopronban. Egy kétszintes ház égett teljes terjedelmében, ahol hathatós segítséget
nyújtottunk a fagyos időben dolgozó hivatásos állománynak, mind az oltási, mind a bontási feladatok
során.
A január ezen kívül az önállóan beavatkozói feladatokra való felkészüléssel, ellenőrzéssel, a téli
időszakkal összefüggő megelőző és mentő feladatok ellátásával, kisgépes felkészítéssel és vizsgával telt.
Január 28 volt az egyesület rendszerbeállító gyakorlatának időpontja. A felkészülés után ez volt az
utolsó momentum ahhoz, hogy a tervezett státuszt egyesületünk elnyerhesse. A soproni határőr laktanya
pincéjében feltételezett tűzben kellett embert kimenteni rossz látási viszonyok között, füstöt és tüzet
feltételezve, miután az épület előtt favágási feladatot hajtottak végre a kollégák. Minden tűzoltónak végre
kellett hajtani a feladatot, s mindenki pozitív minősítést kapott.
Februárban került sor Fertőrákoson egy jégről mentési gyakorlatra, ahol egyesületünk is kipróbálta a
mentési lehetőségeket, hisz már a faluban is fennáll egy ilyen balesetnek a veszélye, melyre szeretnénk
felkészültek lenni. Közgyűlésünkre szintén ebben a hónapban került sor a Községháza dísztermében.
Meghívott vendégeink és seinor valamint aktív tűzoltóink voltak ott az elmúlt évet értékelő
rendezvényen, majd az azt követő vacsorán.
A hónap második felében került sor az utolsó ellenőrzésekre megyei és országos elöljáróink által,
melyek nem tártak fel hiányosságokat. Így készülhettünk az útbaindító ünnepségre, mellyel számos
feladatunk volt. Egyeztetések, csarnok berendezése, Tornacsarnok külső körletének ápolása.
Február 25-én került sor az egyesület útbaindító ünnepségére. Vendégünk volt Fülep Zoltán tűzoltó
ezredes az OKF képviseletében, megyei és soproni szakmai elöljáróink, Firtl Mátyás országgyűlési
képviselő, Széles Sándor megyei kormánymegbízott, Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke, Gyenge
Koppány Sopron képviseletében, községünk vezetői, az érintett települések vezetői és parancsnokai. Az
ünnepség keretében vettük át megbízásunkat az ellátandó feladatra, s vendégeink is ezeknek a
feladatoknak ellátására kértek bennünk elhangzott beszédeikben. Egyesületünk parancsnoka ünnepi
beszédében az elmúlt évek munkáját és az új feladatok ellátásának egymásra épülését, a kollégák
felkészülését és szolgálatkészségét emelte ki. Az ünnepség végén pohárköszöntő hangzott el, majd ebédre
vártuk a megjelenteket. Ezzel március 1-től elkezdtük az önállóan beavatkozói feladatok ellátását.
Március elején Győrben voltunk értekezleten és bemutató gyakorlaton. 17-én a hajnali órákban
érkezett az értesítés, miszerint a Kiscenki utcában közlekedési baleset történt. Egyesületünk segítségével
szabadítottuk ki az autóba beszorult utast, akit a mentők kórházba szállítottak. Az ütközés erejét jelezteék
a kidöntött kandelláberek, a sérült vaskapu és természetesen az autó állapota.
Március végén az adódott lehetőséget kihasználva favágási gyakorlatot tartottunk Sopronban. Jó
gyakorlási lehetőség volt ez számunkra, mind a közös munkát, mind felelős döntések közös meghozatalát,
valamint az események figyelemmel kísérését tekintve. Szintén soproni helyszínnel valósult meg egy
kitámasztási gyakorlat, ahol 4 fővel vettünk részt.

Április első napján a szemétszedési akcióban az egyesület a szemétszedők többségét adta. Több
helyszínen végeztük a munkálatokat, jelentős szeméttől megtisztítva környezetünket. A munkák
végeztével kaptuk a riasztást, miszerint Hidegségen egy családi ház ég. Több egyesülettel és több
hivatásos egységgel közösen oltottuk el a lángokat, melyek jelentős károkat okoztak.
Áprilisban fiatal tűzoltóink kisfilmet forgattak a tűzoltók életéről, amelyhez segítséget nyújtottunk.
Ebben a hónapban a tüzép területen és a kisvasút nyomvonala mellett is oltottunk tüzet a község területén.
Sor került a BM által kiírt pályázatok megírására is. A szükséges papírok beszerzése, dokumentációk
elkészítése, és a múlt évi pályázat tételes elszámolása után indulhattunk a pályázaton. A vezetőség
döntése értelmében szakfelszerelések beszerzése, működési költségek és képzések elnyerése volt a cél a
múlt évben.
Május elsején a GYSEV majálison voltunk ott tűzoltó autónkkal, a hó első napjaiban pedig a
Csetkovics kápolnánál végeztünk faápolási munkákat. A Vízmű épületben is elkezdődtek a bontási
munkálatok. Flórián-nap alkalmából szentmisén vettünk részt és a szobor koszorúzására is sor került.
E hónap közepén is nagy volt a sürgés az egyesület háza táján. Megbeszéléseket folytattunk a
fesztiválok biztosításával kapcsolatban a vállalkozóval, a vezetőségen belül. Lövőn rendezett mentősnap
keretében egy személygépkocsit daraboltak fel a kollégák, mely egy feltételezett baleset során sérült
annyira, hogy a sérült személyt máshogy nem tudták kiemelni. Nagylózson a szociális otthonban voltunk
helyismereti gyakorlaton, miután a múlt évben ez volt a súlyponti téma. Ebben az időszakban kettő, a 84es főúton történt baleset műszaki mentésében vettünk részt.
A május vége a versenyre való felkészülés és az új telephely körüli munkákkal telt, valamint a
szertárban újra gyermeknapot tartottunk. A versenyfelkészülés is meghozta az eredményét. Eredményes
versenyzéssel a fertőszentmiklósi területi versenyen az egyesület raja indulási jogot szerzett az országos
versenyre, ami fiataljaink számára új motivációt jelentett.
Június első felében az iskolában rendezett családi napon mutattuk be felszereléseinket nyugalmi
állapotban, majd a gyermekek örömére működés közben is. Előtte interaktív módon próbáltunk átadni
információkat a tűzoltóság működésével kapcsolatban, valamint a legfontosabb megelőzési feladatokról.
Az időszak mentési eseményei között szerepelt egy nádtelepi tűz, valamint egy gázömlés a helyi
üzemanyagtöltő állomáson.
A hó második felében Fertőrákoson vettünk részt rendezvényeken, leltárra került sor az egyesületnél.
Ekkor történt a múlt év halálos balesete a vejkei dombon, ahol első kiérkezők voltunk ugyan, de már csak
a halott test kiemelése volt a feladat.
A múlt év legmeghatározóbb tűzesete 28-án történt, mint ismert, a Fertő-tavi nádfedeles házak közül
égett el számos nagy értékű ingatlan. Főként az utómunkálatokban és az éjszakai munkákban vettük ki a
részünket, jelentősen segítve ezzel az elhúzódó oltást.
Megérkeztek a beadott pályázatok eredményei is. Pozitív elbírálásnak köszönhetően 904.317 forint
értékben jutottunk hozzá személyi védőfelszerelésekhez, tűzoltó szakfelszerelésekhez és képzésekhez. A
második pályázaton pedig 193.556 Ft értékben működési költségeket és melles csizmákat nyertünk el.
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. 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, veszélyes fák darabolását, víztartályok feltöltését, parkoló locsolását kaptuk feladatul.
Július elején 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.
A július helyi eseményeket tekintve viszonylag nyugodt volt. A környéken viszont több helyen
segítettünk a hivatásos kollégáknak, így Hegykőn, Sarródon, Sopronban, Hidegségen és a vejkei dombon
is beavatkoztunk.

Augusztus elején roncsvágási gyakorlatot tartottunk, amivel egy helyi udvar megtisztítását segítettük.
Augusztus eleje a legnagyobb fesztivál előkészítése jegyében is 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 a fesztivált megelőző telepítési feladatok ellátása, 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
fesztivált záró tűzijáték alatt a vezetési pontra vonultunk. A fesztivál ideje alatt a váltást szintén
megoldottuk, mivel ebben az esetben egy 11 napos rendezvényről ezzel együtt feladatvállalásról volt szó.
Augusztus 10-én vihar söpört végig a soproni járáson, a legnagyobb károkat talán Nagycenken
okozva. Egyesületünk az első pillanatoktól kezdve indult a károk felszámolására. Főként letört ágak,
kidőlt fák eltávolítása volt a feladat, melyek épületekre, autókra és egyéb tárgyakra dőltek, több esetben
sérült tetőszerkezetek állagmegóvására került sor, de volt leszakadt és kidőlt villanyoszlop, megdőlt
kémény és megdőlt fal is a munkák között. A káreseményeket többen szabadság vagy megrövidített
nyaralás terhére végezték csütörtök estétől szombat estig kisebb megszakításokkal.
Miután a vihar kapcsán lezajlottak a mentési feladatok és hazatért a fesztiválos csapat, új feladatok
vártak ránk. Az előző évi sikeres rendezvény után bátorkodtunk újra megrendezni a búcsúi bált. Az
előkészítéssel párhuzamosan azonban még a Vám utcai viharban megsérült ágak eltávolítása volt a feladat
a soproni létraszer segítségével. A zenés mulatság aztán ismét jól sikerült, számos cenki és környékbeli
ember szórakozott rendezvényünkön.
Augusztus utolsó harmadában a templom ledőlt keresztje került leemelésre, egy helyi tűzeset oltása,
valamint a soproni Korona-szálló tüze alatti laktanyai szolgálat volt a szakmai feladat. De sor került
favágásra is, valamint idősebb kollégánkat is segítettük egy ház körüli súlyemelési feladat megoldásával.
Az országos versenyre is ezekben a napokban került sor. Székesfehérváron eredményesen szerepeltek a
fiúk, sok tapasztalatot szerezve, kapcsolatokat építve és fennálló kapcsolatokat ápolva tértek haza sok-sok
pozitív élménnyel.
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, valamint több
alaklommal biztosítottuk a tűzijátékokat.
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.
A szeptember eleje a szüreti napokkal kapcsolatos megbeszéléssel indult. A Gyár utcai felújítás
kapcsán egy áteresz működését vizsgálta egyesületünk, majd tisztította ki azt. Reptéri gyakorlaton
voltunk Fertőszentmiklóson, és vizesgyakorlaton Peresztegen. A soproni Városházán a Fertő-tavi házak
oltása valamint a viharral kapcsolatos károk felszámolása során végzett munkáért elismerést vehettünk át
Fodor Tamástól - Sopron Polgármesterétől, Dobson Tibortól, aki a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke és
Sallai Pétertől, a GYMS megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától.
Szeptember 22-24.: Szüreti Napok voltak községünkben, mely rendezvény előkészítésében is
próbáltunk segíteni, s feladatokat vállalni. Az egyesület tagjai újra oroszlánrészt vállaltak a sátor
díszítésében és a terület rendezésében. 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 ott voltunk a testvérközségi szerződés aláírásán, majd siettünk a következő programra.
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. Egy felépített melléképületben keletkezett tűz oltása volt a
bemutató középpontjában. Később a díszlet éjjeli elbontásában vettük ki részünket, majd a dekoráció
hazajuttatására került sor.

A szeptember végi napok még a Kapocs-kupára való felkészülés, egy balatonföldvári szakmai napon
való részvétel és egy village-i tűzeset megoldása körül forogtak.
Októberben újra a lakóparkba vonultunk tüzet oltani, a 84-es vasúti átjárónál fakidőléshez kaptunk
riasztást, illetve a 85-ös főúton történt balesethez kaptunk értesítést, ahol 3 autó karambolozott a ködös
időben. A kiscenki szertár területen megtörtént a villany bevezetése az épületbe és a külső körlet
rendbetétele. Felszereléseink felülvizsgálata is ebben az időszakban volt esedékes. A hó utolsó napján egy
Gyár utcai kéménytűzhöz kaptunk riasztást, melyet sikerült felszámolni a hivatásos egységgel közösen.
November elején karbantartásra került sor felszereléseink tekintetében. Az új szerállások kitűzése is
megtörtént, új lendületet adva ezzel a tervek megvalósulásának. Az eisenstadti Brand-házban vehetett
részt 4 kollégánk gyakorlaton, ahol a valósághoz közeli módon tapasztalhatják meg a zárttéri beavatkozás
lehetőségeit kollégáink. Favágási gyakorlatra került sor a Gyár utcában, valamint újra versenyfelkészülés
zajlott.
A hó végén Kapocs-kupán vett részt az egyesület versenyraja, és ebben a versenyzési formában is sok
tapasztalatot szereztek a fiúk. Ellenőrzésre került sor a napokban, amely hiányosságot ismét nem tárt fel.
S a valós téli időszak is megérkezett az első havas órák tekintetében.
Decemberben a községben két helyen raktuk fel a karácsonyi fényfüzéreket a fenyőfákra, miután a
falukarácsonyfa kivágásra és felállításra került. A láncfűrész és az átemelő szivattyú oktatási napjai is
elérkeztek, a két oktatásra 8 fő utazott el. A parancsnoki továbbképzésre és egyeztetésre is a hó derekán
került sor.
December 15-én sor került a Községházán az év végi koccintásra, ahol Polgármester Úr megköszönte
a civil szervezetek munkáját, így egyesületünkét is. Hatalmas elismerésben részesülve egyesületünk
elsőként kaphatta meg az újonnan alapított „Év közössége” díjat, amelyet Csorba János Polgármester Úr
köszöntő szavai előztek meg. Az ünnepség után koccintásra és állófogadásra került sor, ahol a
beszélgetésekre is jutott idő az ünnepek előtti lassításban.
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.
Elkészültek a karácsonyi üdvözlő lapok és az adventi koszorúnk is, szolid díszítés került a szertár
ablakába is. Még a karácsonyi ünnepek előtt a gipszkartonozáshoz szükséges anyagokat szállítottunk el
Sopronból, és 2 minőségi gépet vásároltunk a favágási munkákhoz, amelyek a fecskendőben kaptak
helyet. 23-án még egy kópházi autótűz előzte meg a karácsonyi pihenést.
28-án már a pályázaton elnyert felszerelések átadására utaztunk, ahova a környező települések
képviselőivel összefogva egy kisbusszal érkeztünk. Hazaérve megkezdtük a felszerelések leltárba vételét,
és málházását. Sor került a jelenlegi épület tetejét borító ponyva téliesítésére is. Szabadidő eltöltés és
csapatépítés céljából részt vettünk a község utcabajnokságán, ahol a jövő tűzoltóival együtt rúgtuk a
labdát. A torna után a szilveszteri díszítést segítettünk elkészíteni a terem berendezésével együtt.
A múlt év eseményeinek áttekintése után pár mondatban a legfontosabbak: Mindenek előtt a
legfontosabb feladata az évnek az önállóan beavatkozói státuszra való felkészülés, annak elindítása,
és az ahhoz köthető kötelezettségek maradéktalan ellátása volt. Ezt a célkitűzést maradéktalanul
sikerült végrehajtani, amihez a feladatot vállalók egész év folyamán pozitívan álltak hozzá, így egy
percig sem forgott veszélyben a vállalt készenléti óraszám. A 2017-es évben 96 alkalommal vettünk
részt tűzeseteknél vagy műszaki mentési munkálatoknál, melyek közül több esetben kellett helyben
segítenünk, ami elsődleges vállalt feladatunk. Mára azonban már négy községre kell
koncentrálnunk, hisz Nagycenk mellett Pereszteg, Fertőboz és Hidegség is a vállalt területek közé
tartozik. Mindegyik községben volt beavatkozásunk a múlt évben.
A környező települések is adtak munkát kollégáinknak, hiszen Lövő, Völcsej, Kópháza, Fertőhomok
és Hegykő is volt esetünk helyszíne.
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 több gyakorlaton vettünk részt. Saját berkeken belül szervezett szerelési gyakorlaton
és vezetési gyakorlaton voltunk jelen, favágási és darabolási témában szintén felkészítettük az állományt,
de a korábban említett vizes, kitámasztási, reptéri és a szociális otthoni gyakorlatokon is jó volt
tapasztalatot szerezni és a hivatásos kollégákkal együtt dolgozni..

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. Az idei évben először az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság ellenőreinek keze alá is kerültünk, de pozitív hangulatban telt az egyesület átvizsgálása.
Szintén folyamatosan elvégzett feladat a számlák, kifizetések, számlakivonatok és a levelezés
folyamatos rendszerezése, iktatása. A különböző felmérések és kérdőívek kitöltése. Szintén itt kell
megemlíteni a felszereléseink felülvizsgálatai, tagjaink képzettségei és alkalmassági vizsgálatainak napra
készen tartását, ami a korábbiakhoz képest sokkal több időt igényel. A rendszeres elszámolások szintén
további új feladatként jelentkeztek az elmúlt időszakban, ami a szerteágazó és új mivolta miatt a múlt év
folyamán kihívás elé állított bennünk.
Képzéseken az egyesület tagjai 320 órában vettek részt, ami a tűzoltásvezető II. és a kisgépes
képzések oktatási napjait összegzi. Gyakorlatokon és a kiképzési tervben szereplő foglalkozásokon 300
órát töltöttünk, a beavatkozásoknál pedig 570 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. Polgármester Úrral többször egyeztetve, a község
célkitűzéseit szem előtt tartva sok kérdést és feladatot már megoldottunk közösen, s ezt továbbra is
vállaljuk, hiszen az Önkormányzat több fronton támogatta és támogatja az egyesületet, sőt most hatalmas
befektetést nyújt az egyesületnek. Mindemellett megemlíteném tagjaink élénk civil részvételét a község
rendezvényein és eseményein, legyen szó a disznóölésről, teljesítménytúráról, 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 6000 munkaórát töltöttek el az egyesület
életével kapcsolatos tevékenységek során, amiben a készenlétben töltött több mint 10.000 óra
természetesen nincs benne.
Ezek voltak egyesületünk működésével összefüggő gyakorlati tevékenységeink a teljesség igénye
nélkül, most pedig pár szó a pénzügyi helyzetről. Az elmúlt évben bevételként a BM KOK pályázatán a
szertár kialakításra elnyert pénzügyi támogatást, tagi kölcsönöket, az önállóan beavatkozói feladatok
ellátásából származó támogatás összegét, az önkormányzati támogatást, a rendezvényeink támogatására
fordítható összeget, az „Év közössége” díjhoz kapcsolódó támogatást, tagdíjat valamint a tagok által
elvégzett munkák árát könyveltük el. Kiadásként pedig a közüzemi-, posta- és bankköltségek, a
gépjárművekkel összefüggő – javítási, karbantartási, üzemeltetési - költségek, felülvizsgálati díjak,
rendezvényköltségek, kis és nagy értékű felszerelések beszerzési költségei, tagdíjak valamint a tagi
kölcsönök visszafizetései kerültek rendezésre. A vízmű épületnek kiadásai folyamatosan jelentkeztek már
a múlt évben. 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, hisz az idei év legfontosabb projektje számunkra az egyesület szertára, melyre
számtalan órát szánhatnak egyesületünk tagjai. Ezzel kapcsolatban egy pár infó az aktuális helyzetről:
A tervezéssel adódott nehézségek megoldása nem volt egy egyszerű feladat, de most már a jobbik
úton haladunk Polgármester Úr fellépésének köszönhetően. Az új szerállások tekintetében először a
földmunkák, aztán a pontalapok elkészültek, csakúgy mint a koszorú zsaluzása és betonozása. Május első
hetében megtörtént a terület kavicsozása és tömörítése is. Ezeket a munkákat egyesületünk tagjai
végezték! Ezután a vállalkozó állítja a vasszerkezetet, amelynek elemei részben már a helyszínen vannak,
ami egy látványos momentum lesz. A meglévő épületben elkészültünk a bontási munkákkal a múlt év
végére. Mára a villamos rendszer, a víz és csatornahálózat kiépítése megvalósult, felépültek az új
válaszfalak, áthelyezésre került a lépcső, a gipszkarton szerkezet is készen van, csakúgy mint annak
szigetelése. A gipszlapok nagyrészt a helyükön vannak. A terület külső karbantartásáról folyamatosan
gondoskodunk.

Köszönetet szeretnék mondani a Képviselő Testületnek az egyesület 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, 2018. május 10.
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