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lstennek dics6s6g, egym6snak segits6g

2021. j(lius 25., 15:00 Horv6th Szomolai Andrea

Az tink6ntes tfizott6szervezetek munkiijrinak szentelt6k az elmtilt

napokat Pozsonyvezek6nyben. Az lstennek dics6s6g, egymdsnak

segits6g hat6ron 6tnyfl6 lnterreg projekt keret6n beliil a helyi

iinkorm6nyzat 6s iink6ntes tfizolt6 testiilet tagjai tal6lkoztak a

Ma gyarorsz6g 161 6rkez6 moso nszo I noki ii n k6ntes tfi zo lt6kka l.

Bal16l jobbra: Kardcsony lmre, Berdnyi Jdzsef,

Makai Zsuzsanna, ZuPko Tamds

--

Fot6: Horv5th Szomolai Andrea

Az lstennek dics5s6g, egymdsnak segfts6g Interreg Szlovdkia-

M a gya rorszd g proj ekt Ieaderpa rtnerei, Pozsonyvezek6ny

6nkormd nyzala,valamint onk6ntes t(zolt6i 6s a mosonszolnoki

0nk6ntes TUzolt6 EgyesUlet tagjai taliilkoztak a partners6g 6s az
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i ntenzfy hatdro n dtnyri I 6 egyrittm tikodes ki6p it6s6n ek 6rdek6ben

jrilius 23-in 6,s 24-6n. A projeh tdrgyat kozds tev6kenys6gek alkotjdk,

ta I a I kozok, szem i n 5ri u mok, amelyek az onk6ntess6g k6rdeser e, ltiz-

6s term6szeti katasztrSfdk, pand6mia eset6n va16 egytittm(kdd6sre,

tapaszta latok cserdjdre dprilnek.

A mosonszolnoki 0nk6ntes T(zolt6 Egyesrilet tagjait jrilius 23-6n

p6nteken koszontotte Pozsonvezek6ny fo g adobizottsdga k6tn apos ra

tervezett rendezv6ny keret6n belUl. A projekt nyit6nyak6nt a

szervezetek, a projektet kozvetlt6 Nagyszombat megye krildott6nek,

els6 alelnok6nek, Ber6nyi Jozsefnek jelenl6t6ben tartottak

sajtotdj6koztatot.

P-g,re n yi h a n g s [!,ygzta, a z I nte rre g p roj e kt g kn_e ( ko szo r]h et6-gq

909.09.0-.g.Hro kerlill Nagyszombat megy6be, fdk6nt a magyar

falvakba, mivel szlovdk rlszrol nem mutattak erdeklSd6st a

h atal.g! tti I i p-g lyaz,?t!- I ehet6segekre.
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Jelenleg a merit6s zajlik. Ber6nyi szerint a jov6ben jelezni kell az Unio

fe!6, hogy a pdlydzati rendszer roppant bonyolult, a felt6telek

egyszerrisft6st kiv6nndnak. 0ri.il annak, hogy a falvak sikeresen

palyaztak, hogy a merft6s 100%-os, ez mds programokndl nem

mondhat6 el - tette hozz6. Az !nterregnek koszonhel6 az is, hogy a

teleptil6sek meg6rezt6k a partnerkeres6s fontossdgdt, m6r nem csak

a kordbban kialakitott testv6r-telep[il6sekkel tartjdk a j6 kapcsolatot

6s 6pitik azt tort6nelmi alapokon, hanem kinyiltak azui lehet5s6gek

is. Ami Nagyszombat megy6t illeti, Magyarorszdgon f6leg a Duna

ment6n l6v6 teleptil6sekkel keresik a kapcsolatot. Egy partners6g

legfeljebb 50000 euro merit6s6re tud piiydzni a kisprojektek keret6n

be[il.

Berdnyi J1zsef a sajt6tdjdkoztaton. Mellette Kardcsony lmre.

Zupko Tamds, Pozsonyvezek6ny polgiirmestere elmondta , ez a

projekt fole$ a jo kapcsolatteremt6st 6s az eszkdzvdsdrldst teszi

lehet6v6 az onkormdnyzat szdmdra. Pozsonyvezek6ny az 6nk6ntes

t(zolt6knak megtartott rendezv6ny megszervez6s6n kiv[il k6t 8x4

m6teres sdtor, 12 pad-asztal szett, egy fgy nevezett meleg-

kodk6pz5g6p, valamint egy hideg-kodk6pz5g6p megvdsdrl5sdt tudta

Fot6: Horvdth Szomolai Andrea
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finanszlrozni a piilyizaton megnyert osszegb5l. Mindennek fontos

szerepe van az onk6ntes t(zolt6k munkdjdban, hiszen az eszkozoket

ki tudjdk haszndlni bel- 6s ktilterek fert5tlen[t6s6re, szfnyogirtdsra is.

A polgdrmester 6s az onkormdnyzal, amely aktivan egyUttmfikodik a

pozsonyvezek6nyi onk6ntes tfizolt6 testtilettel rendkfvii! halas a helyi

onk6ntes trizoltosiignak a tesztel6sek 6s a pand6mia idej6n kifejtett

dldozatos munkdjS6rt.

,s
A vildgjarvdny idejdn az dllam ds az onkormdnyzat

els6sorban a hivatdsosokra tdmaszkodik, de az onkdntesek

egytittm(ikoddse nelktil lehetetlen lenne kezelni ezt a helyzetet

- hangsflyozta Zupko Tam6s.

Makai Zsuzsanna, a mosonszolnoki 6nk6ntes t(zoltok szervezet6nek

vezet6je elmondta,6k is 6rUInek az eszkozoknek, a kismotor-

fecskend6nek, amit meg tudtak vSsdrolni, valamint egy akadalypdlyat

akarnak ki6piteni, hiszen 6k nagyon sokat versenyeznek mind a

gyermek- 6s itj[sagi mind a feln6ttcsapattal. A magyarorszdgi

pa rtner h an g s[ !y ozta, szerencs6re a m a gya rorszd g i on k6ntes

t(zolt6sdg szakmailag nagyon j6l felszerelt, nagyon sok a

katasztr6fav6del m i paly azat n d I u k.

A sajtotaj6koztatot kdvet5en Tdnczos Zoltdn, a Galdntai Jarasi

Trizo lto-para ncsnoksa g i gazg at6j a ta rtott elSad dst az on k6ntes

t(zolt6 szervezetek orszd gos 6s 169 ioban kifejtett tev6kenysege16l.

Kiemelte, hogy az 6nk6ntes tfizoltoszervezetek a leg169ibb olyan

onk6ntes szervezetek, amelyek a mai napig akt[van m(kddnek. R6szt

vesznek a t(zo ltdsban, katasztrofa-el h 5 ritdsban, ren dezv6nyek

biztositdsdban, segfts6get ny(jtanak a rdszoru16 embereknek,

valam int tdrsadalm i szereptik is rend klvri I jelent6s.



0rszdgosan hriszezer 6nk6ntes t(zoltor6l tudnak, a krll6nbdz6

versenyeken 1625 testrilet vesz r6szt. A pand6mia kitcir6se ota

munkdjuk megduplSz6dott, irg almatlan mennyis6g fi riasztdst kapnak,

ezenkivUl azidSjdrds viszontagsdgai sem hagyjak pihenni

6ket. Tdnczos Zoltiin az eloaddst k6vet6 rinnepi eb6d kozben

kitUntette a vezek6nyi 6nk6ntes tfizoltok tagjait a jiirviiny alatti

helytdll 5suk6rt, valamint meg6rdemelt el5l6ptet6sre is sor kerrilt.

Az 6nk6ntes t(zoltok talSlkozoj6nak d6lutanjdn term6szetesen a

ttizolto bemutato sem maradhatott el, amelyet Kardcsony lmre, a

pozsonyvezek6nyi onk6ntes t(zolto testUlet parancsnoka, a falu

alpolgdrmestere szervezett. A taldlkozo szombaton, jrilius 24-dn a

pozsonyvezek6nyi retro-gasztrofesztivd lon cs0csosodott ki, ahol a

szervezetek sz6rakozds kozben osztottdk meg egymdssa!

tapasztalataikat.
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