PARANCSNOKI BESZÁMOLÓ A 2018-AS ÉVRŐL

SZAKMAI MUNKA
2018-ban összesen 36 beavatkozás történt az egyesület részéről:
15 tűzeset
11 műszaki mentés
7 favágás
3 vízszivatás
és számtalan téves jelzés, amihez nem vonultunk.

A 36 beavatkozáson túlmenően 12 gyakorlatot tartottunk a vonulós tűzoltóink számára, hogy
készségszinten tudják használni a felszereléseket, és ebből 6 gyakorlatot tartottunk együtt
hivatásosokkal, környező önkéntes tűzoltókkal, és más szervekkel (mentősök).
Évről évre egyre több alkalommal szerzünk örömet az óvodásoknak , iskolásoknak és gyerekeknek
habpartik megtartásával. Valamint 3 alkalommal futások biztosításánál segédkeztünk.
A tűzesetekre és műszaki mentésekre az volt a jellemző, hogy a hivatásos tűzoltók után kb 6 perccel
később érkeztünk ki a helyszínre.
Akadt amikor a hivatásosok visszafordítottak minket,de többségben segíteni tudtunk ,és együtt
mentettünk, és oltottunk velük. 4 alkalommal előfordult, hogy mi értünk ki, és avatkoztunk be elsőként,
mert a hivatásosok bevetésről vagy gyakorlatról lettek riasztva.
A szakmai tevékenység végrehajtása elképzelhetetlen a munkát végző egyesületi tagok nélkül.
A 2018-as évben nem bővült a csapatunk, így december 28-án létszámunk a következő volt:

Vonulós tűzoltó:
Vezetőségi tag:
Ifjúsági, diák tűzoltó:
Pártoló tag, nyugdíjas:
Összesen:

15 fő
4 fő
10 fő
14 fő
43 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 a szükséges eszközeinket,
A 2018-es évben 1 OKF által kiirt Ö.T.E. pályázaton indultunk, melyen az általunk szükséges tárgyi
eszközöket nyertük el:

- gumicsizmák
- sisakok
- ezen felül pénzösszeget, az egyesület működéséhez.

TÁRSADALMI KAPCSOLATOK, RENDEZVÉNYEK
Szokásos módon megtartottuk az évzáró közgyűlését.
Az önkormányzattal karöltve számos városi rendezvényen jelentünk meg.
Az idei évben nem vettünk részt a megyei tűzoltó versenyen, mert az egy időbe esett az általunk
szervezett rendezvénnyel.
A Katasztrófavédelmi versenyen Szekszárdon a diákjaink a 6. helyen végeztek.
Bonyhádon a Széchenyi Ödön versenyen a lányok 2. a fiúk a 5. helyezéseket értek el.
Kurdon a Tűzkakas versenyen 5. helyen végeztek.
Köszönöm Schaub Attila tanár úrnak, és néhány önkéntes tűzoltónak, akik felkészítették a csapatokat, és
a diákoknak is köszönöm a hozzáállást.
Május végén másodszor megrendeztük a „Lánglovagok, és Katonai hagyományőrzők napját”, ami
nagyon nagy érdeklődést keltett, és lehetőségekhez képest az idei évre is tervezzük, és megkezdtük a
megszervezését.
Az tavalyi évben egyszer voltunk, a Tardoskeddi, és a Wernaui Önkéntes tűzoltóknál vendégségben.
Szeretném megköszönni az egyesület tagjainak, és családjaiknak az egész évi munkáját és segítséget!

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

A beszámolót készítette:

Folkmann Norbert
Az egyesület parancsnoka

