
 

 

 

 

 

 

 
                                                                  

Tájékoztató a Tűzoltó Egyesület 2019. évi tevékenységéről 
 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Mozgalmasan telt a 2019. év a Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület háza táján. Míg a 2018. 

év első sorban a Szent-Flórián Tűzoltó park kialakításáról szólt, a 2019-es évet a szertár épületének 

fejlesztésére szenteltük  

Az egyesület célul tűzte ki, hogy 2019. év végén kolbásztöltő versenyt rendez a Szent-Flórián 

parkban. Ehhez azonban a minimális infrastruktúrát (víz és vizesblokkok) ki kellett alakítanunk. A 

szertár ivóvíz bekötéssel nem rendelkezett, ezt Sipos Tamás helyi vállalkozó és sok-sok önkéntes 

segítségével kialakítottuk. Szeptemberre az ingatlan vízbekötéssel rendelkezett. Ezt követően 

Polgármester úr, az önkormányzat és Alpolgármester úr, anyagi támogatásával, valamint a Széll 

család és a tűzoltó egyesület tagjainak önkéntes munkájának köszönhetően, zuhanyzóval, 

melegvízzel és kettő mellékhelyiséggel is rendelkezett a tűzoltó szertár, a 2019. december 29-én 

megrendezett Monostorapáti Kolbásztöltő Versenyen.  

Ékes bizonytéka volt ez, hogy létezik az összefogás ereje Monostorapátiban.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan a nyári időszak a Veszprém Megyei Tűzoltó Szövetség által 

szervezett kismotorfecskendő szerelési versennyel indult. A sümegi versenyen férfi 400-as 

kategóriában I. helyezést, 800-as kategóriában pedig III. helyezést értünk el. Ezt követően 

monostorapáti falunapon, rendhagyó módon, versenyszerelés formájában tartottunk látványos 

tűzoltó bemutatót. Június közepén részt vettünk a Vulkán Mentőszervezet éves minősítő 

gyakorlatán Ajka-Csingerben. 

Az ősz folyamán részt vettünk a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett 

Megyei Tűzoltó Napon, melyet Csopakon rendeztek, valamint a Badacsonytomaji HTP által 

szervezett éjszakai gyakorlaton is Zalahalápon.  

  

Aktívan közreműködtünk a helyi közösségek életében is, legyen szó akár iskolások, akár bozsikos 

fiatalok, akár az Énekkar szállításáról. Segédkeztünk a nagycsaládos tábor lebonyolításában is.  

Részt vetettünk a település szüreti felvonulásán.  

Monostorapáti Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
8296 Monostorapáti, Petőfi u. 108. 

E-mail: monostorapati.onk.tuzoltok@gmail.com 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Pályázatok szempontjából is sikeres évet tudhatunk magunk mögött. Tűzoltó szakmai pályázatokon, 

összességében közel 1 millió forint értékű eszközállománnyal gyarapodtunk. Ugyanezen pályázat 

keretein belül támogatást nyertünk gépkocsink fenntartási költségeire is.  

 

A 2019. évet az önkormányzattal közösen megrendezett kolbásztöltő versennyel zártuk, melyen 12 

csapat mérette meg magát. A helyi versenyt követő napon a több évtizedes tapolcai versenyre 

látogattunk, ahol sikerült a legfinomabb kolbászt elkészítenünk, így mindenkit megelőzve az I. 

helyen végeztünk, mellyel tovább öregbítettük Monostorapáti hírnevét.  

 

Beszámolóm végén, engedjék meg, hogy megköszönjem Polgármester Úr és a Képviselő-testület 

egész éves anyagi támogatását. 

   

 

Monostorapáti, 2020. július 07.  
 
 
                                                                           Tisztelettel:      
                                                                                                            Kovács Pál                                                     
                                                                                                               elnök sk.                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


