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A tűzoltói tevékenységünk célja, hogy a helyi közösség érdekében cselekedjünk és ezzel 
hasznára váljunk a társadalomnak. Főbb feladataink között előtérbe került az ifjúságnevelés, 
az önkéntes tűzoltó egyesületek tagutánpótlásának és a lakosság általános tűzvédelmi, 
biztonsági ismeretbővítésének kérdése. A napi tűzoltási és műszaki mentési segítségnyújtás 
mellett kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúság nevelésére, körükben az önkéntesség 
népszerűsítésére.  
Elsődleges célcsoportunk a fiatal generáció, akik elméleti, gyakorlati oktatások, szakmai 
versenyek formájában kerülnek bevonásra céljaink eléréséhez. A tagjaink között, illetve a 
vezetőségben keretében nagy tapasztalattal rendelkező tűzoltók vannak jelen, szakmai 
tapasztalatunkat felhasználva próbáljuk elérni a fiatal generáció nevelését, felelősségteljes, 
érett gondolkodásmódra, közösségi szerepvállalásra való felkészítését.  
Felismerve azt, hogy a fiatalok csak átmenetileg vesznek részt az egyesület tevékenységében 
illetve rövid ideig kötődnek a szervezethez, Katasztrófavédelmi és tűzoltó szakköröket 
tartottunk a gyermekek részére havi rendszerességgel, alkalmanként legalább 1,5 óra 
időtartamban.  
Az elméleti és gyakorlati oktatás az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyekre történő 
felkészülés jegyében zajlott. Sajnos a járványhelyzet nagyon megnehezítette a felkészítő 
munkát, a találkozásokat. Ennek ellenére megvalósítottuk tervünket és ennek eredménye 
napjainkban már kézzel fogható. A várva várt 2021. szeptember 11-ei, Győrben rendezett 
területi szintű önkéntes tűzoltó versenyen a gyerek fiú kategóriában az első helyezést 
szerezték meg a szakkörös tanulók. Ehhez elengedhetetlen volt az is, hogy korszerű 
eszközökön gyakorolhattak és rutinszerűvé váltak mozdulataik. Eredményként könyveljük el, 
hogy a fiatalok sikerét látva a felnőtt férfi csapat jelentkezett egy országos versenyre is, melyre 
megkezdték a felkészülést. Ehhez szükség volt egy lökésre, melyet a projekt keretében 
szervezett oktatások adtak az egyesület tagságának.  
A projekt keretében beszerzett eszközök ugyancsak erősítették a tagság aktivitását. A 
legkorszerűbb szakfelszerelések, védőfelszerelések külső szemlélők számára is érdekessé 
teszik az önkéntes tűzoltást. Napjainkban elengedhetetlen, hogy az elektronikai eszközökkel 
fel tudjuk venni a versenyt interaktivitás, élménygazdagság szempontjából. Ezek az eszközök 
a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység hatékonyságát is nagyban növelik. A műszaki 
mentő szerszámok a régi bontóbaltát és feszítővasat váltják fel, de az új, műanyag szívótömlők 
mind tömegkönnyítés, mind kezelhetőség tekintetében nagy előrelépést jelentenek.  
 

A projekt keretében került megszervezésre a Csornai önkéntes tűzoltók gyakorlati oktatása a 
Brandházban. 2021. szeptember 24-én délelőtt a csornai önkéntes tűzoltók 15 fő részvételével 
gyakorlatoztak az Eisenstadti tűzszimulációs házban. A kiképzőcentrumban olyan 
gyakorlatokat tarthattak, amelyek a mai korszerű építési módszereknek megfelelő helyzeteket 
szemléltettek. Az önkéntes tűzoltók életszerű körülményekkel és hőmérséklettel (gázláng, 
füst) találkoztak. A trénerek a vezérlőhelyiségből hőkamerák segítségével figyelték a 
gyakorlóhelyiségekben folytatott tevékenységet. Így veszély esetén a kiképzők megfelelő 



utasításokat adhatnak vagy haladéktalanul beavatkozhatnak, ezzel is garantálva a teljes 
biztonságot.  
A házban szimuláltak garázs-, lakószoba- és konyhatüzet, valamint robbanásveszélyes 
helyzeteket is. A füsttel elárasztott termekben gyakorolhatták a légzőkészülékben történő 
munkavégzést, a valós vízzel történő oltást, a különböző sugárképek használatát.  
Az életszerű gyakorlati feladatok nagyban hozzájárultak a jövőbeli, valós tűzesetek 
biztonságos és hatékony felszámolásához. 

A projekt keretében a csornai művelődési központban szerveztük meg a lakossági tudatosság 
építését célzó előadássorozatunkat. 
Ennek első állomásaként 2021. szeptember 28-án Dr. Krasznay Csaba, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem docense ismertette a mesterséges intelligencia részéről a polgárokra leselkedő 
veszélyeket. Bevezetőjében felvázolta a mindennapi életünkben használt eszközök, 
szoftverek, rendszerek gazdasági hátterét. A kiberbiztonsági szakértő tanácsokat is 
megfogalmazott a kiberbűnözés elkerülése érdekében, rámutatva azok pszichológiai és 
gazdasági alapjaira. Folyamatosan személyes és könnyen érthető példákon keresztül mutatta 
be a rendszerek működését, a nem megfelelő használatukban rejlő veszélyeket.  
A közönség kérdésére gyakorlati tanácsokat is adott a biztonságos online vásárlásra, illetve a 
biztonságos bankkártya használatra vonatkozóan.  

A sorozatban második elemeként, 2021. október 12-én Győri Pál, az Országos Mentő Szolgálat 
szóvivője tartott előadást a művelődési központban. 
A „Milyen lesz a jövő, mit tehetünk érte” című előadásában a szóvivő először egy történeti 
bemutatót tartott a magyar mentőszolgálat kialakulásáról, fejlődéséről. Ezt követően 
látványosan, adatokkal alátámasztva ismertette korunkban, a mai emberre leselkedő 
veszélyeket, természetesen a SarsCov-2 vírust sem tudta kihagyni. Az előadás utolsó 
harmadában a jövőre koncentrálva hívta fel a figyelmet azokra a dolgokra, tevékenységekre, 
amelyekre figyelve elkerülhetőek a balesetek, a káresetek, a súlyos személyi sérülések. A 
közönségben sok fiatal is volt, számukra könnyebben érthető nyelvezettel próbálta felhívni a 
figyelmet arra, hogy mindenki sokat tehet egészségéért, személyes biztonságáért. Kiemelten 
kezelte a másoknak nyújtott segítséget, elsősegélyt, újraélesztést vagy az egyszerű 
segélyhívást. 

 

Az előadás sorozat zárásaként 2021. október 26-án Dr. Nógrádi György tartott előadást a 
művelődési központban. Az egyetemi tanár beszélt napjaink biztonságpolitikai kihívásairól és 
válaszolt a hallgatóság kérdéseire. 
A biztonságpolitikai szakértő bemutatkozását követően előadásában először egy áttekintést 
adott a nemzetközi gazdasági és politikai környezetről, érintve minden meghatározó földrészt 
és államot. Ezt követően adatokkal, összefüggések felvillantásával ismertette korunkban, a 
mai társadalmi berendezkedésre, az emberre leselkedő veszélyeket. A közönségben vegyesen 
voltak fiatalok, középkorúak és képviseltette magát az idősebb korosztály is. Az előadás utolsó 
harmadában a közönség soraiból tettek fel kérdést, amire Dr. Nógrádi György egyenként 
válaszolt. A kérdések széleskörűek voltak, kezdve a másság elfogadásától, a koronavírus 
járvány hatásain keresztül a napjainkban egyre erősödő migrációig. Az előadás végén a jelen 
lévők nagy tapssal köszönték meg a sok átadott információt. 
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