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BEMUTATKOZÓ ANYAG 
 

a Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által megvalósított 

„NE JÁTSSZ A TŰZZEL” – Preventív jellegű tűzmegelőzési akcióról 

 

 

Projektgazda neve: Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Projektgazda képviselője: Czibere László parancsnok 

Projektgazda székhelye: 4355 Nagyecsed, Szatmári u. 3.  

Projekt címe: Katasztrófavédelmi szolgáltató ház működési feltételeinek megteremtése  

Projekt azonosítója: 1941696431 

 

I. A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA 

 

A Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. júliusában alakult 10 fő alapító taggal. A szervezet 

tagsága fél év alatt megtöbbszöröződött, decemberre már 35 főre bővült, jelenleg 44 fővel a település 

egyik legnagyobb létszámú civil szervezete. 

Az Egyesület elsődlegesen tűzoltással, műszaki mentéssel, és katasztrófa elhárításával foglalkozó 

szervezet, melynek kiemelt célja és feladata működési területe -Nagyecsed, Mérk, Vállaj, Fábiánháza és 

Tiborszállás települések- közel 13 ezer fős lakosságának tűzmegelőzési, valamint tűzoltási és műszaki 

mentési feladatainak ellátásában való részvétel és közreműködés.  

Az alaptevékenység ellátása mellett kiemelten foglalkozunk a lakosság katasztrófavédelmi-, 

tűzvédelmi oktatásával, a tűzoltó szakma népszerűsítésével. Tömegkommunikációs eszközök 

felhasználásával, előadások szervezésével igyekszünk megismertetni tevékenységünket. 

Tűzmegelőzési tevékenységünk körében sajtó- és médiamegjelenések segítségével rendszeresen 

tájékoztatjuk a lakosságot a jogszabályi kötelezettségeikről és az időszerű tűzvédelmi feladatokról.  

 

II. A MEGVALÓSÍTOTT RENDEZVÉNY BEMUTATÁSA 

 

Rendezvény elnevezése: „NE JÁTSSZ A TŰZZEL” – Preventív jellegű tűzmegelőzési akció  

Rendezvény helyszíne: Nagyecsedi Óvoda; 4355 Nagyecsed, Wesselényi u. 2/a. telephelye 

A rendezvény megvalósításának időpontja: 2021. július 13.  1030 – 1200 

Célcsoport: óvodás korú (3-7 éves) gyermekek 

Résztvevők száma: 80 fő 

ebből hátrányos helyzetűek száma: 52 fő 

 

A rendezvény célja, eredménye:  

 

Ma Magyarországon a katasztrófák elleni védelem az egyik legaktuálisabb nemzeti feladat. A 

közvélemény, a politikai és szakmai vezetés egyaránt megkülönböztetett figyelmet fordít rá, ugyanis 
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alapvetően meghatározza az ország és települései fejlődését, és alapvetően befolyásolja az 

állampolgárok életét. 

 

A tűz elleni védekezés tágabb értelemben megfogalmazható olyan közfeladatként, amiről az emberi 

társadalomnak története során mindig gondoskodni kellett, amelyre – a közösség és az egyén 

biztonsága érdekében – mindenkinek nagy figyelmet kell fordítani. 

A katasztrófák megelőzhetőek, illetve a veszteségek jelentősen csökkenthetőek, ha a lakosság kellően 

tájékozott, felkészült. A megfelelő viselkedésmódok alkalmazása, a kötelezettségek, védekezési 

lehetőségek ismerete, a megszerzett tudás szinten tartása, begyakorlása, készségszintre fejlesztése 

jelenti a felkészültséget. A prevenció érdekében egyesületünk fontosnak tartja, hogy minél fiatalabb 

korban elkezdődjön a lakosok tűz- és katasztrófavédelmmel kapcsolatos felvilágosítása, nevelése, 

oktatása. A Nagyecsedi Óvodában megtartott rendezvényünk ezt a célt szolgálta.  

 

A rendezvény keretében megtartott programok ismertetése:  

 

1. Korosztálynak megfelelő tűzvédelmi előadás 

 

A gyermekek a tűz kialakulásának okairól, a tűz megelőzése érdekében és tűz keletkezése esetén 

szükséges teendőkről hallgathattak előadást.  
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2. Gépjárműfecskendő, tűzoltó védőeszközök, felszerelések bemutatása 

(védőeszköz bemutató, tűzoltó gépjárműfecskendőn elhelyezett felszerelések bemutatása) 

 

Kültéri foglalkozás keretében a gyermekeknek lehetőségük nyílt megnézni a tűzoltó autót, 

körbejárhatták, megismerkedhettek az autón található szakfelszerelésekkel,- szerszámokkal, gépekkel, 

megtudhatták mi mire való, és be is ülhettek a fecskendőbe. Emellett a tűzoltók védőruházatát, 

védőfelszereléseit is megismerhették. 
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3. Ügyességi játékok, csapatversenyek 

 

A rendezvényt sorversenyek, ügyességi játékok zárták, melyen a gyermekek nagy örömmel vettel 

részt.  

 

A rendezvény végén minden résztvevő gyermekek ajándékban részesült.  
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A rendezvény 90 fő óvodás korú gyermek részvétel valósult meg.  A résztvevők közül 30 fő 

halmozottan hátrányos helyzetű, 22 fő pedig hátrányos helyzetű gyermek.  

 

A rendezvény a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a Szatmári Síkság LEADER Egyesület – Civil 
szervezetek tevékenységeinek támogatása című, VP6-19.2.1.-80-3-17 kódszámú felhívására benyújtott 
pályázat keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósult meg. 
 

 

Nagyecsed, 2021. szeptember 20. 

 

 

 

 

 

Czibere László parancsnok 

Nagyecsedi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

    

 

 

 


