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Önkormányzati
kapcsolattartók
(1) Az önkormányzati
kapcsolattartókat
a
polgármester
bízza
meg (SzMSz 5. számú
melléklete).
Megbízatásukat ingyenesen látják el, mely a
választási ciklusra szól.
(2) Az önkormányzati
kapcsolattartók feladata, hogy a polgármester által kijelölt
körzetükben
jelentkező – az ott lakó polgárok nagyobb számát
érintő problémákat az
önkormányzat
felé,
valamint az önkormányzat által meghozott döntéseket a
lakosság felé közvetítse.

Kapcsolattartók
névsora
Galambos György
Leopold Beatrix
Majorosné
Nagymarosi Rita
ifj. Pataki József
Pfeifer Ignác
Pintér Ferenc
Rajki János
Sándor Imre
Winkler Imre
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Augusztus 13.-án Tűzoltónapot rendezett egyesületünk. Célunk hogy hagyományt teremtsünk, és
egy új színfolttal gazdagítsuk a falu életét. A
rendezvényen befolyt adományok és a tombola
bevételét elkülönítettük egy Tűzoltó Fecskendő
(víztartályos tűzoltó autó) beszerzésére, mely
elengedhetetlen a hatékony mentéshez, tűzoltáshoz.

Úgy érzem sikerült megmozgatni a falu rejtett
energiáit, hiszen egy csodálatos környezetben
élünk, még ha néha nem is veszünk róla tudomást. Figyeljünk egymásra, kérjék segítségünket minden téren, amennyiben lehetőségünk van
rá,
állunk
rendelkezésükre.
Szeretném
megköszönni a Tűzoltónap Támogatóinak
önzetlen felajánlásaikat, valamint a Tűzoltó
Egyesület tagjainak és önkéntes segítőknek
odaadó fegyelmezett munkájukat, melyben
megmutatkozott az igazi csapatszellem minden
előnye. A támogatóinknak hosszú sorát
megtekinthetik
megújult
honlapunkon.
Remélhetőleg mindenki jól érezte magát az "Első
Tűzoltó Napon", megtalálta a számára megfelelő
kikapcsolódást. Jövőre egy még színvonalasabb,
még színesebb programmal várunk minden
kedves
vendéget.
Természetesen
a
támogatásokat, felajánlásokat továbbra is
megtehetik. Köszönjük az Adó 1%-os
felajánlásokat is, melynek összege 147.786 Ft. Az
összeget tartalékoljuk az autó vásárlásra.
Jelenleg egyetlen autóval sem rendelkezünk,
autóinkat értékesítettük, mivel technikailag
elavultak, alkatrész hiány miatt lehetetlen volt
felújításuk.

Érdekesség képpen az IVECO tipusu autónkat
mely motor és egyéb hibákkal küszködött,
Bamakoba viszi a Budapesti Ferr Kft. Mivel mi
nem nagyon tudtuk volna felújítani, ezért a
Ferr Kft átvette tőlünk az autót és a felújítás
terheit. Cserébe anyagi támogatást nyújtott
egyesületünknek melyet az új autó
beszerzésére fordítunk.
Látogatást tettünk az új Eisenstadti
„BrandHÁZ” fantázianevű, az európai uniós
támogatással, mintegy 2,8 millió Euroból
megvalósuló,
XXI.
század
technikai
követelményeinek megfelelő Tűzszimulációs
Kiképzőközpontban.
A Wr. Neustadti kórház létesítményi
Tűzoltóitól Tűzoltó csizmákat vásároltunk.
Látogatást tettünk az ausztriai Hainburgba,
ahonnan valószínűleg egyesületünk új
autóját szerezzük be.
Taglétszámunk jelenleg 49 fő, 11 fő van
tűzoltó továbbképzésen. Felülvizsgálatot
tartott a Megyei Katasztrófavédelem
egyesületünknél, mely jó eredménnyel
zárult.
Végezetül az ünnepek közeledtével mindenkinek békés tűzmentes ünnepeket kívánok.
Pácser Attila
Fertőrákosi Tűzoltó Egyesület
További képeket találhatnak honlapunkon:
www.tuzoltok-fertorakos.hu

