PARANCSNOKI BESZÁMOLÓ A 2020-AS ÉVRŐL
SZAKMAI MUNKA
Az elmúlt évben megnövekedett a káresetek száma, így :
2020-ban összesen 82 beavatkozás történt az egyesület részéről, és 37 tűzjelző tévesen jelzett:
( ezeket nem is részletezném).
29 tűzeset
18 műszaki mentés, ebből 3 állat mentés
17 favágás
4 olaj és gázszivárgás
5 épületomlás
Az 82 beavatkozáson túlmenően 11 gyakorlatot tartottunk a vonulós tűzoltóink számára, hogy
készségszinten tudják használni a felszereléseket, és szakszerűen tudjanak beavatkozni káreseteknél.
Az egész évben elhúzódó vírus helyzet miatt sajnos rendezvényeink, a szokásos habpartiaink, futás
biztosításaink, külföldi utazásaink, és vendégfogadásaink elmaradtak, amik hiánya nemcsak
egyesületünket, hanem a civil lakosságot és a gyerekeket is megviselte.
A tűzesetekre és műszaki mentésekre az volt a jellemző, hogy a hivatásos tűzoltók után kb 6 perccel
később érkeztünk ki a helyszínre, általában 5-6 fővel. 5 alkalommal előfordult, hogy mi értünk ki, és
avatkoztunk be elsőként, vagy egyedül oldottuk meg, mert a hivatásos egységek bevetésről vagy
gyakorlatról lettek riasztva.
Akadt, amikor a hivatásosok visszafordítottak minket, de a többségében segíteni tudtunk egymásnak, és
együtt mentettünk, vagy oltottunk velük.
A szakmai tevékenység végrehajtása elképzelhetetlen a munkát végző egyesületi tagok nélkül.
A tavalyi évben 1 fő elhagyta egyesületünket és 2 fő csak pártoló tagként kívánja folytatni a
továbbiakban.
Vonulós tűzoltó:
12 fő
Vezetőségi tag:
4 fő
Ifjúsági, diák tűzoltó:
14 fő
Pártoló tag, nyugdíjas:
17 fő
Összesen:
47 fő

PÁLYÁZAT , TÁRSADALMI KAPCSOLATOK
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 2020-as évben 1 OKF által kiirt Ö.T.E. pályázaton indultunk, melyen az egyesületnek szükséges tárgyi
eszközöket nyertük el:
Motoros láncfűrészt,
egykezes láncfűrészt,
sugárcsöveket,
és a feszítő-vágó berendezést cseréltük le korszerűbbre,amihez a pofaszerszámokat a Wernaui
kollégáknak köszönhetjük.
Az egyik régi feszítő-vágót a Tardoskeddi tűzoltóknak ajándékoztuk, amiért cserébe 4 db légzőkészüléket
és tartalék palackokat kaptunk felülvizsgálattal. A másik régi feszítő-vágót jelenleg egy erdélyi
településen, Mádéfalván használják, amit szintén ajándékba adtunk.

Szokásos módon megtartottuk a tavalyi év, évzáró közgyűlését.
A tavaly elmaradtak a rendezvényeink, a tűzoltó versenyek, az ifjúsági versenyek, a bemutatók, a
habpartik, és mindenféle társadalmi összejövetel a fennálló vírushelyzet miatt.

Szeretném megköszönni az egyesület tagjainak, az egész évi kitartó munkáját még ebben a nehéz
időszakban is, valamint a családjainknak a hozzánk való türelmet,és reméljük hogy ez a helyzet az idén
már pozitívabbra fordul.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

A beszámolót készítette:

Folkmann Norbert
Az egyesület parancsnoka

