Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes tűzoltó Egyesülete
8308 Zalahaláp Park utca 6.
Tisztelt Önkormányzat!
A 2016. évben az egyesületünk által végzett munkáról
az alábbiak szerint tájékoztatom:
Február 6-án tűzoltás vezetői vizsgát tett Albert Attila és Szalai József. Így már négy
főnek van ilyen jogosítványa.
Egyesületünket a Katasztrófavédelem átfogó ellenőrzés során értékelte megfelelőre
2016.május 19-én. Majd három ízben negyedéves ellenőrzést tartott.
Vonulásaink:2016. során összesen 26 esetben kellett beavatkoznunk. A régi
tendencia folytatódott, hogy a tűzesetek száma jóval kevesebb/2 eset/ mint a
műszaki mentéseké/ 24/ Ez utóbbiak közt a tavalyi csapadékos időjárás
következtében túlnyomó többségben vízszivattyúzás, árvíz, aztán fa kivágások
voltak. Autók mentésére is sor került, hol árokból. hol csak a felázott talajban
elsüllyedt járművek esetén. Sajnos a jég sem kímélte településünket, így a tetők
nejlonozásában is részt vettünk.
Gyakorlatok:2016.04.07.A nagy Mercedes tűzoltó gépjármű használatának
gyakorlata.
Rendezvénybiztosítás:2016.07.23-08.01-ig Művészetek völgye KapolcsTaliándörögd.
2016. 08.20. Révfülöp Koncert.
2016 10. 3 napos Süllőfesztivál
Versenyek:
Versenyfelkészülés:05.9-17-ig.
2016.06.28. Megyei tűzoltó verseny Révfülöp.11 csapat
VERSENYEREDMÉNY az elért helyezésekről
Osztott-sugár szerelés
Gyermek fiú
1. helyezett Sáska II.
2. helyezett Sáska III.
3. helyezett Györöki „Hamutiprók”
Gyermek leány
1. helyezett Zalahaláp
2. helyezett Sáska
3. helyezett Bakonyoszlop
Ifjúsági leány
1. helyezett Zalahaláp
2. helyezett Bakonyoszlop
Felnőtt férfi
1. helyezett Nitrogénművek
2. helyezett Zalahaláp II.
3. helyezett Kővágóörs
800 l/perc
Gyermek fiú
1. helyezett Sáska II.
Gyermek leány
1. helyezett Zalahaláp

Zalahaláp-Sáska Községek Önkéntes tűzoltó Egyesülete
8308 Zalahaláp Park utca 6.
Ifjúsági leány
1. helyezett Zalahaláp
Felnőtt nő
1. helyezett Sáska
2016.05.21. Csabrendek
2016.06.18.. Balatongyörök tűzoltó verseny./ 3 csapat/
2016.08.04-én bemutatót tartottunk a halápi napközis táborban.
2016.09.23-án „ Egy nap a biztonságért, egy nap az iskolában” nevű hagyományos
biztonsági rendezvényen vettünk részt az iskolában.
Pályázati tevékenység: A két település önkormányzata által juttatott támogatásokon
túl rendszeresen pályázunk támogatásokért. Sajnos a Nemzeti Együttműködési Alap
pályázatán még soha nem sikerült nyernünk, pedig már pályázatíró cég készíti
harmadik éve ezt a pályázatot.
A Belügyminisztérium pályázatán felszereléseket és ruházatot nyertünk 500 ezer
forint értékben, míg a mentőcsoportos pályázatból az autók műszakiztatására és a
biztosításokra kaptunk támogatást.
Tisztelt Önkormányzat!
Egyesületünk nevében köszönjük a támogatásukat valamint a szertár használatának
jogát!
Munkájukhoz jó egészséget és sok sikert kívánunk!
Zalahaláp,2017. május 25.

Illés Ferenc parancsnok

