PARANCSNOKI BESZÁMOLÓ A 2015-ES ÉVRŐL
SZAKMAI MUNKA
2015-ben összesen 21 beavatkozás történt az egyesület részéről
5 tűzeset
11 műszaki mentés
2 segítségnyújtás
3 szivattyúzás
A 21 beavatkozáson túlmenően 16 gyakorlat tartottunk a vonulós tűzoltóink számára,
hogy készségszinten tudják használni a felszereléseket,és ebből 2 gyakorlatot tartottunk együtt
hivatásosokkal, és más szervekkel (mentősök). illetve a nagyobb üzemekbe tartottunk
helyismereti foglalkozásokat.
25 alkalommal szereztünk örömet az óvodásoknak ,iskolásoknak és felnőtteknek
habpartival.
A tűzesetek közül a 2015-es évben a bonyhádi TSZ-ben történt eset volt a
legjelentősebb, ahol 300 db nagyméretű körbálát oltottunk a hivatásosokkal együtt.
Minden tűzesetre és műszaki mentésre jellemző volt, hogy a hivatásos tűzoltók után
kb 8 perccel később érkeztünk a helyszínre így az esetek nagy részében már nem kellett
beavatkoznunk, vagy ideje előtt visszafordultunk, de volt amikor hasznunkat vették,és együtt
vettünk részt a beavatkozásokon.
A szakmai tevékenység végrehajtása elképzelhetetlen a munkát végző egyesületi
tagok nélkül. Az tavaji év, december 28-án létszámunk a következő:
Vonulós tűzoltó:
13 fő
3 fő
Vezetőségi tag:
Ifjúsági, diák tűzoltó:
15 fő
Pártoló tag, nyugdíjas:
15 fő
Összesen:
46 fő
PÁLYÁZAT
Évek óta legnagyobb támogatónk az Önkormányzat, amely a működési költségeink
jelentős részét fedezi. Az általuk nyújtott támogatáson felül kihasználunk minden olyan
lehetőséget, amellyel bővíthetjük eszközeinket, szebbé tehetjük környezetünket, laktanyát.
A 2015-es évben 1 OKF által kiirt Ö.T.E.pályázaton indultunk, melyen az általunk
szükséges tárgyi eszközöket nyertük el:
-3 db Bevetési védőruha
-10 pár védőkesztyű
ezek az idei évben fognak átadásra kerülni.
Valamint ebből a pályázatból visszamaradt pénzből nyertünk 1szeri 80000 forintot,
amit szintén az idén kapunk meg.
A GEMENC mentőszervezet pályázatán nyertünk egy 900.000 forintos drónt, ami a
megyei Katasztrófa védelemnél lesz elhelyezve.

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK, RENDEZVÉNYEK
Szokásos módon részt vettünk az éves megyei tűzoltóversenyen is, ahol a második
helyezést értük el. Valamint elhoztuk a vándorserleget. A diák tűzoltók is 1. és 2. helyezéseket
értek el. 11.szer megrendezték Kurdon a Tűzkakas diák tűzoltóversenyt , ahol a diák lányaink
az első, míg a diák fiaink a 8. helyezéseket értek el.
A nyár végén barátságos strandfocin vettünk részt a szekszárdi hivatásos tűzoltókkal.
Az tavalyi évben egyszer vettünk részt külföldi úton, Jastrowie városban.
Az 2015 év elején az egyesület egy hosszú hétvégére vendégül látta ,
testvérvárosunkból érkezett delegációt, ugyanis Wernauból ajándékba kaptunk egy Mercedes
típusú gépjármű fecskendőt, félig felszerelve. Ősz végére sikeresen vonulós szernek
beállítottunk.
Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és kérem a beszámolóm elfogadását.
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