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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. Beavatkozások terén 55 eseménynél vettünk részt, 
egyéb események tekintetében pedig jócskán túlszárnyaltuk az elmúlt éveket. A vezetőség 
nyilvántartásában 600 említésre méltó nagyobb esemény szerepel. 

Január 4-én került sor az első beavatkozásra. Fertőboz felé egy személygépkocsi égett teljes 
terjedelmében, melynek oltását elvégezte az egyesület. A január ezen kívül az önállóan beavatkozói 
feladatokra való felkészüléssel, ellenőrzéssel, a téli időszakkal összefüggő megelőző és mentő feladatok 
ellátásával, valamint a Vízmű területen elsősorban bontási munkálatokkal telt. 

Január 20 volt az egyesület rendszerbeállító gyakorlatának időpontja. A szertárban keletkezett 
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 a kisgépes vizsgákra, az új épület alaptestjeinek betonozására, ajtó kivésésre és 
falazásra, szövetségi gyűlésre. 3 esetünk volt ebben a hónapban, mely kettő helyi kültéri tűzeset és egy 
helyi kéménytűz felszámolása voltak.  

Március elején Győrben voltunk polgárvédelmi értekezleten. Közgyűlésünkre szintén ebben a 
hónapban került sor a Községháza pincéjében. Meghívott vendégeink és seinor valamint aktív tűzoltóink 
voltak ott az elmúlt évet értékelő rendezvényen, majd az azt követő vacsorán.  21-én az esti órákban 
érkezett az értesítés, miszerint a Kiscenki utcában közlekedési baleset történt. Egyesületünk segítségével 
szabadítottuk ki az autóba beszorult utast, akit a mentők kórházba szállítottak. Egy platán fa döntésénél 
biztosítottu a helyszínt, majd a Fertő parti úton békaátereszek tisztítását és mosását végezték az egyesület 
tagjai. 

Áprilisban a temetőben végeztünk fakivágási munkálatokat a kápolna felújítása kapcsán. Favágási 
gyakorlatra is sor került ezekben a napokban, beavatkozások terén pedig közlekedési balesetnél illetve a 
vasúti töltés tüzénél avatkoztunk be.  

Májusban folytatódtak a munkák a szertár építés során. Sor került a szerkezet felállítására és az azt 
követő kavicsozási munkákra. A leendő múzeummal kapcsolatos beszerzések, versenyfelkészülés, az 
Iparoskör jubileumán való részvétel, önkormányzati beszámoló és a gyermeknapok adták a hónap egyéb 
feladatait. 

Május 5-én Pilisszentivánra utazott az egyesület küldöttsége. A végsőkig titokban tartva utaztunk a 
tűzoltó napra, ahol a számos program mellett a Magyar Tűzoltó Szövetség elismeréseinek átadására került 
sor. Egyesületünk jellemzést küldött Ragats Imréről, aki a bírálat alapján méltóvá vált arra, hogy a Gróf 
Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben részesüljön. Ezt minden évben megyénként egy fő kaphatja 
meg, s múlt évben egyesületünk tagjához került ez a nívós elismerés.   

A május 26-i dátumot szintén ki kell emelni ebből a hónapból. Egyesületünk rendezte meg a körzeti I. 
fokozatú tűzoltó versenyt. Ezzel kapcsolatban Sopronból a felszereléseket szállítottuk, pályát építettünk, 
versenyt bonyolítottunk, főztünk a versenyzőknek akiket vendégül láttunk, majd egy focitornával zártuk a 
versenynapot. Egyesületünk két csapattal vett részt a megmérettetésen, hosszú évek után versenyezve újra 
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ebben a versenyformában. Eredményes rendezvényt tudhatunk magunk mögött, melynek bonyolításához 
a Széchenyi alap forrását is felhasználtuk.  

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.   

Június első felében a soproni IKEA-ban rendezett családi napon mutattuk be felszereléseinket 
nyugalmi állapotban, majd a gyermekek és felnőttek örömére működés közben is. Egy szgk és targonca 
ütközése utáni műszaki mentési bemutatót tartottunk a fertőrákosi kollégákkal együtt. Előtte interaktív 
módon próbáltunk átadni információkat a tűzoltóság működésével kapcsolatban, valamint a legfontosabb 
megelőzési feladatokról. Megérkeztek a beadott pályázatok eredményei is. Pozitív elbírálásnak 
köszönhetően 1.052.553 forint értékben jutottunk hozzá személyi védőfelszerelésekhez, tűzoltó 
szakfelszerelésekhez és képzésekhez.  

Június 12-én vihar söpört végig közvetlen környezetünkben, a legnagyobb károkat Nagycenken 
okozva. Így a vihar után vezetési pont létesítésére került sor az Önkormányzat épületében. Innen történt 
az események irányítása, a beavatkozók ellátása, és a károsultak illetve a média fogadása. Egyesületünk 
az első pillanatoktól kezdve indult a károk felszámolására. Főként letört ágak, kidőlt fák eltávolítása volt 
a feladat, melyek épületekre, szobrokra, autókra és egyéb tárgyakra dőltek, több esetben sérült 
tetőszerkezetek állagmegóvására került sor, de volt leszakadt és kidőlt villanyoszlop, megdőlt kémény és 
kidőlt fal is a munkák között. A káreseményeket többen szabadság terhére végezték kedd délutántól 
csütörtök délig a nappali időszakban a jelzések alapján. 

Június 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, favágásban, és ingoványos területről eltévedt személyek 
mentésében is közreműködtek a kollégák. 

Szintén július eleje volt amikor 4 iskolásunk részt vett a győrsárási tűzoltó szakmai táborban. Ők 
ismerkedtek a tűzoltó élet alapjaival, bár sok információval rendelkeztek már a családi kapcsolatok révén 
erről a hobbyról. Programokban gazdag szakmai hét és programok után a táborvezetők elismerésben 
részesítették őket közösségben végzett munkájukért. Igyekszünk az egyesület utánpótlásáról 
gondoskodni, bár a sok ingert nyújtó világban ez nem egyszerű feladat. 

Július első hétvégéjén került sor az országos CTIF versenyre. Tatán eredményesen szerepeltek a fiúk, 
sok tapasztalatot szerezve, kapcsolatokat építve és fennálló kapcsolatokat ápolva tértek haza sok-sok 
pozitív élménnyel. Egyesületünk parancsnoka pedig bíróként vett részt ezen a versenyen, miután 
korábban az ehhez szükséges felkészítést elvégezte, s arról eredményes vizsgát tett. 

A július 4 esetet hozott, mely egy kisebb tűzeset, 2 műszaki mentés, s a soproni Euronics tüzének 
oltása alatt Sopron város védelmének biztosítása volt. 

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. Szintén napi több órás feladatot jelentett a közlekedési utak folyamatos locsolása, hisz a múlt év 
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extrém meleg volt ebben az időszakban 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. 

Miután hazatért a fesztiválos csapat, új feladatok vártak ránk. Az előző évi rendezvény után 
bátorkodtunk újra megrendezni a búcsúi bált. A zenés mulatság aztán ismét jól sikerült, számos cenki és 
környékbeli ember szórakozott rendezvényünkön, bár az előző esztendőhöz képest kevesebben 
szórakoztak velünk, melynek egyik oka lehetett a hosszú hétvége. 

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 hónap 5 kisebb fajsúlyú 
esetet tartogatott nekünk, így ezekkel nem volt különösebb feladat, így tudtunk koncentrálni a nagyobb 
munkákra és feladatokra. 

Szeptember 21 mozgalmas nap volt a múlt évben. Hosszabb előkészítő munka után az átalakítás alatt 
álló szertárban vizesgyakorlatot szerveztünk 5 község önkéntes tűzoltóinak részvételével. Nagycenk 
mellett Pereszteg, Fertőrákos, Hegykő és Harka tűzoltói vettek részt a feltételezett műszaki mentésben, 
személykeresésben és tűzoltásban. Az értékelés alapján a hivatásos kollégáknak is megfelelő szintű 
gyakorlat került lebonyolításra, melyet eredményes gyakorlatnak ítéltek meg a hivatalos szervek és a 
beavatkozó kollégák is.  

Szintén ehhez a naphoz köthető Ragats Imre, az egyesület korábbi elnökének, de máig aktív tagjának 
a képviselő testület általi elismerése. Az Önök támogatásával Nagycenkért Díjban részesülhetett 
legidősebb aktív tűzoltónk, akinek a korábban említett 5 egyesület tagjai sorfalat álltak a díj átadása 
idején.      

Szeptember 21-23.: 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. 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 műszaki mentési bemutatót is tartottunk az 
érdeklődők számára. Egy közlekedési baleset utáni állapotot szimulálva két fő beszorult sérült mentésére 
került sor  feszítő-vágó berendezés segítségével, mely a szemlélődőkben mély nyomokat hagyott. A 
gyerekeket egy sátorban próbáltuk megmozgatni, hogy valamelyest át tudják érezni, mi történik egy 
füsttel telített helyiségben személyek vagy tárgyak keresése során. Az este során pedig még a szüreti 
napos helyszínről indultunk tüzet oltani, ami a szórakozást egy pillanat alatt valósággá fordította át.   

A szeptember végi napok a költözés előkészítése körül forogtak. Kezdtük csomagolni a 
felszereléseinket, s az első fuvarokra is sor került a régi és az új szertár között. 

Október elején aztán megtörtént a végleges költözés és a régi szertárt átadtuk az új tulajdonosnak. 
Egy helyi tűzeset volt a hónap mérlege, ahol hordóban tüzeltek, s a bejelentő nem bizonyosodott meg az 
eset jellegéről. Felszereléseink felülvizsgálata is ebben az időszakban volt esedékes, melyekre sor került.  

A múlt év legmeghatározóbb tűzesete november 9-én történt. Fertőbozra kaptunk riasztást, ahol a 
bejelentés szerint egy helyiség égett. Kiérkezéskor tapasztaltuk, hogy egy lakóház tetőszerkezete teljes 
terjedelmében ég. Perceken át csak mi voltunk a helyszínen, így a nagyobb károk kialakulásának 
megakadályozásában jelentős feladatot vállaltunk. A tűz továbbterjedését sikerült megakadályozni, majd 
a később kiérkező egységekkel közösen eloltani, a tetőszerkezetet lebontani. Az épületben így is jelentős 
károk keletkeztek sajnos. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Novemberben Budapesten voltunk értekezleten az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon, 
ahol szervezeti információk mellet korunk egyik legfőbb tűzoltói kihívásával, az elektromos autók 
sajátosságaival ismerkedtünk. 

November 25 és december 7 között aztán majdnem hivatásos tűzoltónak éreztük magunkat. Ebben a 
pár napban 7 alkalommal kellett beavatkoznunk. Műszaki mentések és tűzesetek voltak az események 
között, egy alaklommal pedig a mentőszolgálat segítségére siettünk, ahol egy beteg mozgatásában volt 
szükség a segítségünkre. 

Decemberben a községben két helyen raktuk fel a karácsonyi fényfüzéreket a fenyőfákra, miután a 
falukarácsonyfa kivágásra és felállításra került. A parancsnoki továbbképzésre, egyeztetésre valamint 
három tagunk pszihológiai felülvizsgálatára is a hó derekán került sor. A pályázaton elnyert felszerelések 
átadására utaztunk, ahova a környező települések képviselőivel összefogva egy kisbusszal érkeztünk. 
Hazaérve megkezdtük a felszerelések leltárba vételét, és málházását. 

December 14-én sor került a Községházán az év végi koccintásra, ahol Polgármester Úr megköszönte 
a civil szervezetek munkáját, így egyesületünkét is. Az ünnepség után koccintásra és állófogadásra került 
sor, ahol a beszélgetésekre is jutott idő az ünnepek előtt. Az év utolsó napjaiban aktív részt vállaltunk a 
falukarácsonyon. Az elmúlt évekhez hasonlóan 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. Szabadidő 
eltöltés és csapatépítés céljából részt vettünk a község utcabajnokságán, ahol a jövő tűzoltóival együtt 
rúgtuk a labdát. 

Az egyesület szakmai munkáján túl a másik meghatározó feladat az épülő és átépülő szertár munkái 
voltak, melyből egyesületünk tagjai aktívan kivették részüket. Egy rövid áttekintés arról, hogyan is állunk 
most ebben a kérdéskörben:   

A tervezéssel adódott nehézségek megoldása nem volt egy egyszerű feladat, de 2018 tavasza óta 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 felállította a vasszerkezetet. Újra mi voltunk soron a munkák tekintetében. 
Kezdődött az épület újbóli kavicsozása és tömörítése. Az aljzatbetonozás előtt a fólia leterítése, és a falak 
fóliázása. Vállalkozó által került sor az aljzatbetonozásra és simításra. Kezdhettük a vasváz másodszori 
festését, mely a tűzállósághoz volt szükséges. A kapuk beépítése után tudtunk nekilátni a felhajtó rámpák 
kialakításához és a villamos rendszer kiépítéséhez, mellyel egyidőben birtokba is vettük az épületet.   

A meglévő épületben 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 és a gipszkartonlapok felhelyezése. Több helyen eltávolításra kerültek a régi ablakpanelek, 
melyek helyét felfalaztuk és műanyag nyílászárók kerültek beépítésre. Ezeken a helyeken a vakolások is 
megtörténtek. A szükséges betonáttörések is megvalósultak, az épületek egybe nyitása vagy a szellőztetés 
miatti helyeken. A festési munkálatok jelenleg is folyamatban vannak úgy a falfelületeken mint a 
megmaradó régi nyílászárók tekintetében. Az aljzat feltörése is megvalósult, s a helyére esztrich beton 
került. A járólapok és csempék kiválasztása és szállítása is elvégzésre került, következő hetekben 
kezdődik a lapozás.  A terület külső karbantartásáról folyamatosan gondoskodtunk illetve gondoskodunk.  

A múlt év eseményeinek áttekintése után pár mondatban a legfontosabbak: Mindenek előtt a 
legfontosabb feladata az évnek az önállóan beavatkozói státuszhoz köthető kötelességek 
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 2018-es évben 55 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 Sopron, Balf, Sopronkövesd, Kópháza 
és Fertőhomok is volt esetünk helyszíne. 

Sopron város védelmére szintén kaptunk lehetőséget, melyet mérlegelve az éppen aktuális szabad 
kollégáink száma alapján, mindhárom alkalommal el tudtunk vállalni. (Euronics tüze, Sopronhorpács izzó 
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kábelek, Fertőrákosi gyakorlat) Négy alkalommal Nagycenken indítottunk készenlétet a megyei 
műveletirányítás hívása után, mikor nagyobb esemény volt a környéken vagy várt vihar miatti felkészülés 
volt. 

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 gyakorlaton 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 Megyei Igazgatósággal, a Soproni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a Soproni Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal is, mind szervezeti 
mind személyi téren. 

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, a beavatkozásokkal kapcsolatos dokumentációk, s a gépjárműveinkkel kapcsolatos 
papíralapú és gyakorlati feladatok végzése, ami a korábbiakhoz képest sokkal több időt igényel. A 
rendszeres elszámolások további feladatként jelentkeztek az elmúlt időszakban, hisz a forrásokkal el is 
kell számolnunk, nem csak folyósításra kerülnek. 
 Képzéseken az egyesület tagjai 480 órában vettek részt, ami a 3 fő tűzoltásvezető II., a 9 egység 
kisgépes képzés és az 5 fő 40 órás alaptanfolyam oktatási és vizsganapjait összegzi. Gyakorlatokon, 
pályaalkalmassági vizsgálatokon és a kiképzési tervben szereplő foglalkozásokon 270 órát töltöttünk, a 
beavatkozásoknál pedig 261 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, s a folyamatban lévő szertár 
beruházással hatalmas befektetést nyújt az egyesületnek.  Mindemellett megemlíteném tagjaink élénk 
civil részvételét a község rendezvényein és eseményein, legyen szó a hagyományos disznóölésről, 
gyereknapról, a teljesítménytúráról, a futóversenyről, Halloween partyról, az utcabajnokságon való 
részvételről vagy a különböző bálokról. A megvalósult eseményeket folyamatosan próbáltuk 
dokumentálni és a köztudatba is bevinni.   

Pályázatok tekintetében is próbáltunk aktívak lenni. A BM OKF és az MTSZ pályázatán 1.052.553Ft 
értékben nyertünk el felszereléseket. EDR rádió, 2 garnitúra bevetési védőruha, csizmák és kámzsa fért 
bele ebbe az összegbe, amely pályázat beadásakor a vezetőség a védőfelszerelések beszerzésére helyezte 
a hangsúlyt. A mentőcsapat révén beadott pályázaton 273.574Ft működési költség támogatást nyertünk 
el, melyet biztosítás, üzemanyag és műszaki vizsga költségek kifizetésére fordítottunk. A KEHOP 
pályázattal kapcsolatban is zajlott a szerződéskötés, ami a 2019-es évben realizálódott már, amiben 
árvízvédelmi feladatok ellátásához szükséges kisgépeket kapott egyesületünk. A Leader keretein belül 
Petőháza gesztorsága alatt nyújtottunk be pályázatot több egyesület összefogásával, ami szintén pozitív 
elbírálásban részesült, itt főként személyi védőfelszerelések beszerzésére kerül sor 2019-ben. 

Média megjelenések tekintetében is igyekeztünk munkát fektetni az egyesület munkájának 
publikálására. A FB oldal heti rendszerességgel közölt aktualitásokat az egyesületi életről, az MTSZ 
bejegyzéseiből, így például a kéménytüzekről. Megjelentek a tűzgyújtási tilalmak és a meteorológiai 
riasztások is. A munkák tekintetében is közöltünk néhány fotót. Köszöntöttük a hölgyeket, gratuláltunk az 
első téli olimpiai aranyéremhez és az uborkaszezonban is kerestünk valami aktuálisat. Leginkább az 
esetek kapcsán, de a közgyűlés témájában is megjelentünk a Kisalföld hasábjain, a híradóban vagy a 
soproni médiákban is. A Cenki Híradóban rendszeresen juttatunk el információkat, aktualitásokat és 
figyelemfelhívásokat az olvasókhoz. A VÉSZ alkalmazás az esetek kapcsán többször említette a 
nagycenki tűzoltó egyesületet.   

Az egyesület tagjai a feljegyzések alapján több mint 6000 munkaórát töltöttek el az egyesület 
életével kapcsolatos tevékenységek során, amiben a készenlétben töltött több mint 12.500 óra 
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természetesen nincs benne. Ezen munkák közben kollégáink közül többen teljesítettek erőn felül, s 
elmondhatjuk, hogy értékes emberekkel dolgozhattunk együtt a szertár kialakítása idején, s 
dolgozhatunk együtt mind a mai napig az építő és szakmai munka 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 Nagycenk és Fertőboz részéről, az önálló egyesület feladatvállalásával összefüggő OKF 
támogatást, a BM KOK pályázatán elnyert pénzügyi támogatásokat, adományt, az SZJA 1%-os 
felajánlásokat, tagdíjat valamint a tagok által elvégzett bérmunkák árát könyveltük el. Kiadásként pedig a 
közüzemi-, posta- és bankköltségek, beszerzések, rendezvényköltségek, az új szertárral kapcsolatos 
kiadások valamint a gépjárművekkel összefüggő költségek kerültek rendezésre. 

Az elmúlt években többször mondtam már, hogy sikeres évet zárt az egyesület, amit a következő év 
nem biztos, hogy felül tud múlni. Most azonban úgy gondolom, hogy ismételnem kell magamat a tavalyi 
mondat tekintetében. Tavaly ilyenkor biztosak lehettünk, most pedig biztosak lehetünk abban, hogy az 
egyesület fejlődésében és szerepvállalásában 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 nagy terv megvalósítását tűztük ki célul tavaly, ami az idén is folytatódik, s 
remélhetőleg a gyümölcse be is érik az egyesület szertára révén. 

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, 2019. május 9. 
 
 

  
  Ragats Péter    

                                                                                                                                             s.k. 
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