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Bevezetés 

 

A Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (a továbbiakban: HTP) működését a 2016-os 

évben a kiegyensúlyozottság, stabilitás jellemezte.  

A tűzesetek és műszaki mentések számának alakulását befolyásoló tényezők elsősorban az 

időjárási viszonyok a működési területen. Téli hónapokban az időjárás, útviszonyokat 

befolyásoló hatása jelentkezik a területünkön áthaladó M7-es 7-es, 68-as, 61-es, 76-os 

közutak vonatkozásában. 

Marcali esetében gondolni kell az idegenforgalmi hatásokra is, részben a Balaton part 

megsokszorozódott nyári látogatószáma terén, részben a területen áthaladó útvonalak 

megnövekedett forgalmából adódó esetszám növekedés tekintetében. 

Önkéntes tűzoltó egyesületek (a továbbiakban: ÖTE) területén az önálló beavatkozási 

képesség irányába történő fejlesztés volt a fő feladat Somogyszentpál ÖTE tekintetében 

tárgyalásokat folytattunk az újra alakulásról. 

A megelőzést szem előtt tartva, készítettük fel a tűzoltóinkat az aktuális feladatok végrehajtá-

sára, amelynek köszönhetően 2016-ban a káresetek száma további csökkenést mutat. Kiemelt 

figyelmet fordítottunk a káresetek során készített káreseti dokumentációk, adattartalmára, 

valamint a „jelentősebb” káresetek feldolgozására. Szükség szerint a kárfelszámolás-

vezetőinek telefonos szakmai iránymutatása a beavatkozások során lényeges eleme a vezetői 

tevékenységnek. 

 

A TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG ÁLTAL VÉGZETT FELADATOK 

 

Tűzoltás, műszaki mentés 

 

A 2016. évben 247 esetben került riasztásra a Marcali HTP. 

 2016 

Tűzeset 122 

Műszaki mentés 125 

Beavatkozást igénylő esemény 198 

Téves jelzés 36 

Utólagos jelzés 1 

I. 238 

II 4 

K 68 

 

Vonulási adatok 2016-ban 

 

A Marcali HTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat Böhönye Önkormányzati 

Tűzoltósággal (továbbiakban: Böhönye ÖTP), valamint 7 ÖTE-vel (Balatonkeresztúr-

Balatonmáriafürdő, Böhönye, Kéthely, Nagyszakácsi, Fonyód, Öreglak, Somogyvár) látja el.  

Beavatkozást igénylő káreset 198 esetben történt. 4 esetben szándékosan megtévesztő jelzés 

érkezett a hívásfogadó központba. A téves jelzések száma 36, míg utólagos tűzeset 1 esetben 

fordult elő. A 122 tűzesetből, amelyhez vonult a Marcali HTP, szabadtéren 24, épületben 40, 

közlekedési eszközben 5 alkalommal következett be tűzeset. 
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A műszaki mentések esetszáma 125, ebből közúti baleset 46, viharkár 16, fakidőlés 39, 

gázvezeték sérülés 3, szén-monoxid-mérgezés 1 esetben történt. 

Kéménytűz a Marcali HTP működési területén 6 alkalommal fordult elő, amely a tavalyi év 

adataihoz képest felére csökkent. 2016-ban az előző évhez hasonlóan a szabadterületi tüzek 

megelőzésében bevonásra került a marcali rendőrkapitányság az ismétlődő tűzesetek 

helyszínein való fokozott jelenléttel. (Marótpuszta, Marcali, Dózsa Gy. u., Kisperjés) 

 

A Tevékenység Irányító Központ kialakításának, a hatékony megelőzésnek, illetve a lakosság 

megfelelő tájékoztatásának köszönhetően a vonulások száma tovább csökkent. 

 

A riasztási fokozatok az alábbi táblázatban szereplő adatok szerint alakultak: 

 

2016 Tényleges riasztási fokozatok 

I 238 

II 4 

K 68 

 

1. számú melléklet / összehasonlítás az előző évek adataival/ 

 

A Marcali HTP 41 településen végzi a tűzoltási és műszaki mentési feladatokat. A 

kárfelszámolást hatékonyságra törekedve, a jogszabályok szerint hajtottuk végre. A 2016. év 

kiemelkedőbb káresetei: 

 Lengyeltóti, Zsigmondi utca 23., lakóház tűz, 

 Marcali, Puskás T. u. 24 Zhiel-Abegg Zrt., 

 Buzsák, Arany János utca 1., mezőgazdasági tároló tűz, 

 Pusztakovácsi, Szetsey Tanya -1., lakóház tűz. 
 

A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően személyi sérülés nem történt, a tüzek 

továbbterjedését időben megakadályoztuk. Az események alkalmával anyagi kár keletkezett. 

 

Működési terület esetszámai 

 

 Település Tűzeset Műszaki Mentés   Település Tűzeset Műszaki Mentés 

1. Balatonfenyves 1 1  22. Nagyszakácsi 0 4 

2. Balatonkeresztúr 5 5  23. Nemeskisfalud 0 0 

3. Balatonmáriafürdő 4 8  24. Nikla 2 2 

4. Balatonújlak 3 3  25. Ordacsehi 0 0 

5. Böhönye 1 0  26. Öreglak 2 4 

6. Buzsák 7 2  27. Pamuk 0 2 

7. Csömend 0 3  28. Pusztakovácsi 1 0 

8. Fonyód 1 1  29. Sávoly 4 1 

9. Főnyed 0 0  30. Somogyfajsz 1 0 

10. Gadány 4 1  31. Somogysámson 9 2 

11. Gyugy 0 0  32. Somogyszentpál 3 2 

12. Hács 1 0  33. Somogyvámos 0 1 

13. Hollád 4 5  34. Somogyvár 7 8 

14. Hosszúvíz 0 0  35. Somogyzsitfa 3 1 
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15. Kelevíz 0 2  36. Szegerdő 0 1 

16. Kéthely 4 11  37. Szenyér 0 0 

17. Kisberény 0 1  38. Szőlősgyörök 0 0 

18. Lengyeltóti 2 0  39. Tapsony 1 0 

19. Libickozma 0 0  40. Táska 0 1 

20. Marcali 44 53  41. Tikos 1 1 

21. Mesztegnyő 4 2      

 

Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések 

 

A Marcali HTP vonatkozásában 2016. év során 183 alkalommal került ellenőrzés 

végrehajtásra utóellenőrzések, célellenőrzések, valamint szemlék formájában. Az ellenőrzések 

során ellenőrző gyakorlatokat, helyismereti gyakorlatokat és szituációs gyakorlatokat, 

munkára képes állapotot, képzést, napirendet, rezsim ellenőrzést végeztek. Április 24-én a 

Marcali KvK szervezésében megrendezésre került szakmai vetélkedő a Marcali HTP 

szolgálati csoportjai és a Böhönye ÖTP részére. Katasztrófa felszámolási- és együttműködési 

gyakorlatot tartottunk Kelevízen és Nagyszakácsiban a társszervek (rendőrség, OMSZ, 

polgárőrség, polgári védelmi szakterület, közbiztonsági referens, önkormányzat) bevonásával. 

A gyakorlatok mind a két esetben megfelelő minősítést kaptak. 

A beszámoló időszakában alkoholos befolyásoltságot a tűzoltóságon nem tapasztaltunk. 

 

KÉSZENLÉTI JELLEGŰ SZOLGÁLAT /SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK/ 

 

Személyi Feltételek 

 

2016-os évben 1 fő (Tompos Gábor tű. őrnagy) kezdte meg tanulmányait a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem MSC levelező szakán.  

Egy fő kérte áthelyezését február 1-jével Nagykanizsai HTP-re és egy fő került átvételre a 

Keszthelyi HTP-ről július hónapban. 

Első tiszti kinevezés egy esetben történt, Kuti Gábor tű. főhadnagy március 1-jével került tisz-

ti állománykategóriába. 

A beszámolási időszak során a Marcali HTP személyi állománya több szakmai képzésen vett 

részt: 

- Korrupció elleni vizsga a teljes személyi állomány részére 

- Vezetéstechnikai képzés szolgálatparancsnokok és különleges-szerkezelők részére 

- HTP állomány részére szervezett a ciklusos képzések 

- Gépjárműfecskendő-kezelői képzés és vizsga – gépjárművezetők részére 

- Alparancsnoki képzés 3 fő 

- Kéményseprő képzés 2 fő 

- Tűzmegelőzési gyakorlati továbbképzés 2 fő 

- Kompresszor-kezelői tanfolyam 2 fő 

 

Mindezek mellett a tűzoltóság állománya országos és megyei szintű szakmai képzéseken is 

részt vett. 

Az állomány gyermekei részére a Mikulás ünnepséget, a nyugdíjasok részére pedig a 

nyugdíjas találkozót szerveztünk. 

 

2016-ban elismerésben Marcali HTP állományából a jogszabályban meghatározott szolgálati 

idők elérésével részesült az állomány (jubileumi jutalom, BM alkalmazási jutalom).  
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Tárgyi Feltételek 

 

A HTP működéséhez szükséges eszközök, anyagok beszerzése valamint azok karbantartása és 

rendeltetésszerű felhasználása biztosított. 

Az új laktanya üzemeltetésével kapcsolatos adatokat folyamatosan ellenőriztük, és ha 

szükséges volt azonnal intézkedtünk a takarékos működtetés érdekében. 

A kéményseprő ellátási csoport elhelyezése gördülékenyen végrehajtásra került, gépjárműve-

ikkel együtt. 

A munkafeltételek tekintetében hatalmas előrelépést jelentett az új tűzoltólaktanya épület, ami 

hosszútávra megoldást jelent a megfelelő munkakörülmények biztosítása tekintetében. 

 

Szerállomány 
 

A Marcali HTP-n 2016-ban készenlétben tartott járművek: 

1 db gépjárműfecskendő/készenléti szer/ 

1 db vízszállító 

1 db magasból mentő 

1 db erdőtüzes /Nissan Navara/ 

1 db gyorsbeavatkozó/pálya/ 

1 db tűzoltás-vezetői gépjármű/ LADA NÍVA/ 

1 db utánfutó /UFO/ műszaki mentéshez veszélyes anyagos balesetekhez 

 

Védőruhák, védőeszközök 

 

A Marcali HTP állománya rendelkezik az előírásoknak megfelelő védőeszközökkel, 

védőruhákkal. Az ellenőrzések során nagy hangsúlyt fektettünk az állomány egyéni 

védőeszközeinek ellenőrzésére, szükség szerint tisztításra, javításra, pótlásra. Egyéni 

védőeszközök ellátottsága megfelelő. 

 

Tűzvédelmi feladatok 

 

A tűz és káresetek felszámolása, a hivatásos állomány képzése, gyakoroltatása mindennapi 

feladat. Ezen feladatokon kívül, az állomány bevonásra kerül az önkormányzati és önkéntes 

tűzoltók képzésébe, ellenőrzésébe és a megelőző, hatósági munkába egyaránt. Tűzvédelmi 

célellenőrzéseket a Marcali KvK Hatósági Osztályával, közösen végeztük az évben. 

Helyismereti begyakorló, szituációs begyakorló és ellenőrző gyakorlatok során, az általunk 

felkeresett létesítményekben fokozott figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi szabályok 

betartatására a létesítmények megismerésére. Az állomány Marcali HTP működési területén 

havi 10 tűzcsap ellenőrzést végzett. A hibás, nem megfelelő tűzcsapokat jeleztük a 

szolgáltatónak, akik visszatájékoztattak a megszüntetett hibákról. 

A lakosság elérési idejének csökkentése, valamint biztonságának erősítése érdekében, a 

működési területünkön található ÖTE-k működését segítettük, fejlesztésüket kiemelten 

kezeltük. Ezen egyesületeket képezve, fejlesztve, pályázatokon segítve javítottuk a 

beavatkozó képességüket, eszközellátottságukat. Együttműködési megállapodásainkat 

aktualizáltuk, a benne foglaltakat betartjuk, betartatjuk. A havi értekezletekre meghívást 

kaptak az egyesületek vezetői, ahol az aktuális feladatok meghatározásra kerültek, az általuk 

jelzett problémákat megvitatattuk. A 2016. évben 6 egyesület pályázott sikeresen a BM 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt pályázaton. 

2016-os év fő célkitűzése volt a Somogyszentpál ÖTE újraindulásának támogatása. A 

tárgyalásoknak köszönhetően előreláthatólag 2017. első negyedévében együttműködési 

megállapodást kötünk. 
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Polgári védelmi feladatok 

 

A 2016. évben a Marcali HTP a polgári védelmi feladatait többnyire a katasztrófavédelmi 

megbízott végzi a Marcali KvK polgári védelmi felügyelőjének szakmai irányítása, 

útmutatása mellett. A polgári védelmi felügyelő által meghatározott feladatok a 

tűzoltóparancsnokkal történt egyeztetés után kerültek végrehajtásra. 

A lakosság tájékoztatás visszatérő, csaknem állandó feladatot jelentett – rendkívüli téli 

időjárás, hőségriadó – ennek érdekében a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

illetékességi területéhez tartozó önkormányzatokkal, a közbiztonsági referensekkel állandó, 

élő kapcsolatot alakítottunk ki. A megfelelő és minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében 

elengedhetetlen volt a közigazgatási vezetőkkel, köznevelésben résztvevőkkel, oktatási 

intézményekkel, közintézményekkel, gazdálkodó szervezetekkel, polgári védelmi 

szervezetekkel a folyamatos kapcsolattartás. A lakosság katasztrófavédelmi felkészítésének 

végrehajtásába a kirendeltség által bevonása került a katasztrófavédelmi megbízott és a 

Marcali HTP állománya. A közösségi szolgálat teljesítésére biztosított lehetőséget a Marcali 

HTP három oktatási intézmény diákjainak: 

 

- Berzsenyi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiummal 

- Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolával 

- Marcali szakképző iskolával kötött megállapodás alapján.  

 

A hagyományőrző verseny szervezése és lebonyolításába is bevontuk a közösségi szolgálatot 

teljesítőket. 

A tanév vége előtt megkezdődtek nyári 40 órás tűzoltó alaptanfolyam előkészületei amelyen 

nagyrészt a marcali gimnázium diákjai teljesítették a közösségi szolgálatukat, 18 tanuló 

mintegy 770 órát teljesített. A tanfolyamot a vonulós állomány képzési szünetét figyelembe 

véve szerveztük a nyári iskolai tanítási szünetben. Az elméleti oktatások mellett gyakorlati 

bemutatót, képzést is kaptak a diákok és betekintést nyerhettek – káresetek kivételével – a 

tűzoltóság mindennapos feladataiba is. 

 

A 2016-os évben ellenőrzésre kerültek az Európai Unió Nitrát irányelvek megvalósulása, 

amelyet a Marcali HTP állományából a katasztrófavédelmi megbízott végzett előzetes 

ütemterv alapján. 

2016. október 8-án a szegerdői és sávolyi önkéntes polgári védelmi szervezetek tagjait 

készítettük fel, amely érintette a résztvevő mentőcsoportok honvédelmi felkészítését is 

összevontan a járási mentőcsoport felkészítésével. 

 
Téli felkészüléssel kapcsolatos ellenőrzések 

 

Novemberben részt vettünk a Magyar Közút Nonprofit Zrt., Marcali Üzemmérnökség téli 

gépszemléjén, majd az azt követő pót gépszemlén is. Kockázati helyszíni célellenőrzésre ke-

rült sor a 7-es, 68-as számú főúton a téli közlekedési viszonyokra történő felkészülés keretein 

belül (hófogóhálók kihelyezése, érdesítő anyag kihelyezése stb.). Pontosítottuk a települése-

ken kijelölt melegedő, illetve elhelyezési lehetőségek üzemeltetését biztosító személyek, va-

lamint a lebiztosított munkagépek üzembentartóinak elérhetőségeit. 
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Vízügyi ellenőrzések 

 

A vízügyi hatóság megkeresésére a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatás-

körében eljárva a Marcali HTP állományából a katasztrófavédelmi megbízott és a polgári vé-

delmi felügyelő 2016. évben vízügyi felügyeleti ellenőrzést hajtott végre 8 esetben. Az elle-

nőrzéseket két ütemben, 6 témakörben (regionális vízhálózat, ivóvíztároló, termálkút, árok-

csatorna, szennyvíztisztító telep, nitrát szennyezés) hajtottuk végre. 

 

Társszervekkel történő együttműködés tapasztalatai 

 

Rendőrséggel együttműködve több alkalommal végeztünk kútszívatást, bűnjelkiemelést. 

Szakoktató segítségével a gépjárművezetők KRESZ képzésben részesültek. 

Mentőszolgálat hívására vonultunk több alkalommal, idős egyedülálló beteghez, aki nem 

tudott ajtót nyitni, vagy az ingatlanon belül úgy sérült meg, hogy nem tudták megközelíteni, 

nem bírták el. 

Társszervekkel aktívan és hatékonyan együttműködünk. 

 

Gyakorlatok, oktatás, képzés, sport 

 

A szakmai kihívásoknak való megfelelés szükségessé teszi, hogy folyamatosan képezzük 

magunkat. Ennek keretében az éves képzési tervünket teljesítettük. A gyakorlatok számát a 

meghatározott szint felett terveztük, így állományunk több létesítmény helyszínén vett részt 

helyismereti gyakorlaton és végzett szituációs begyakorló gyakorlatot. A felkészültséget 

bizonyítja, hogy a káresetek során kollégáim szakmai hibát nem vétettek, illetve hiányosság 

miatt gyakorlatismétlésre nem volt szükség. Az előírt - gépjárművezetők számára tartandó - 

képzést két alkalommal megtartottuk, valamint az időjárás okozta veszélyekre, változásokra 

több alkalommal kiegészítő képzést tartottunk. A szükséges vezetési gyakorlatot teljesítették a 

gépjárművezetők. A fizikai kondíció biztosítása érdekében a sportfoglalkozásokat 

megtartottuk. Az éves tűzoltósport-foglalkozásokat a Marcali HTP-n megtartottuk. Az új 

laktanyában biztosítottak a katasztrófavédelmi versenysportra történő felkészülés feltételei, 

ezáltal a 2016-os évben megrendezett házi verseny lebonyolítása, a versenyre való felkészülés 

eredményesebben került végrehajtásra. 

Részt vettünk az országos tűzoltósport versenyen, ahol 11. helyezéssel a középmezőnyben 

végeztünk. 

A sport és a pontszerző bajnokságon való részvétel: 

Fekvenyomó bajnokság Budapest 

Atlétika bajnokság Zánka 

Úszás Szentes 

Terepfutó bajnokság Komárom 

Balaton átúszás Balaton 

Lépcsőfutó verseny Tatabánya 

III. Orosházi TFA Bajnokság Orosháza 

Kismotorfecskendő szerelés Böhönye 

Országos Tűzoltósport-verseny Budapest 

Hagyományőrző verseny Marcali 

A Sole-Mizo Zrt. Marcali üzeménél gyakorlat során ellenőrzésre került a súlyos káresemény 

elhárítási tervben foglaltak végrehajtása, ami megfelelő értékelést kapott. A gyakorlaton részt 

vett a Marcali HTP szolgálatban lévő állománya is. 
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Ügyeleti tevékenység 

 

A Marcali HTP ügyeleti feladatait az előírások szerint végrehajtotta. A hivatali munkaidőben 

pedig végrehajtja az ügyfélfogadásból rá háruló feladatokat, valamint teljesíti jelentési, 

adatszolgáltatási kötelezettségeket. A ki- és beléptetés a vonatkozó szabályok szerint kerül 

végrehajtásra. 

Az új laktanyában a híradó-ügyelet a mai modern követelményeknek teljes mértékben 

megfelel, amely alkalmas a tömeges jelzések hatékony kezelésére. A megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság által szervezett „túlcsorgatásos” gyakorlaton folyamatosan 

bevontuk a Marcali HTP ügyeletét. 

 

Böhönye ÖTP-nél végzett felügyeleti tevékenység 

 

A Böhönye ÖTP parancsnoka a Marcali HTP parancsnoka által tartott havi fórumon részt vett 

és beszámolt a végrehajtott feladatokról. Havonta ellenőrzésre kerül a működtetéshez 

felhasznált állami normatíva elszámolása. Ellenőrzések során feltárt hiányosságok 

kiküszöbölésére minden esetben intézkedési terv készült, amelynek visszaellenőrzése 

folyamatos. 

 

 

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeknél végzett felügyeleti tevékenység 

 

A működési területünkön Kéthely, Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő, Fonyód, 

Nagyszakácsi, Öreglak, Somogyvár, Böhönye, településeken működnek önkéntes tűzoltó 

egyesületek. 

 

Az együttműködési megállapodásban vállalt települések: 

Fonyód ÖTE – Fonyód település közigazgatási területén 

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő ÖTE – Balatonkeresztúron és 

Balatonmáriafürdőn 

Kéthely ÖTE – Kéthely településen 

Somogyvár PTE – Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk településen 

Öreglak ÖTE – Öreglak településen 

Nagyszakácsi ÖTE – Nagyszakácsi településen 

Böhönye ÖTE – Böhönye településen 

 

10 település védelmében számíthattunk az említett egyesületek közreműködésére. 

 

Az összefogás, csapatépítés, szakmai fejlődés érdekében az önkéntes tűzoltóverseny 

előkészítését, lebonyolítását elvégeztük. 

A 2017-es év célkitűzése Somogyszentpál ÖTE-vel együttműködési megállapodást kötni. 

 

Hagyományőrzés 

 

Megszerveztük az ÖTE verseny Szőkedencsen a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetséggel 

közösen. 

Az előző évek hagyományát folytatva 2016. évben a Somogyi Tűzoltó Hagyományőrző 

Egyesült Marcali tagcsoportja a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen 

2016. augusztus 13-án nagy sikerrel megszervezte a X. Marcali Tűzoltó Hagyományőrző 

Kocsifecskendő versenyt 10 csapat részvételével a városi fürdő területén. 
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A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás 

 

A HTP-n 2016. évben is megtörtént az időszakos orvosi vizsgálat, amelyet az SMKI 

foglalkozás egészségügyi szakorvosa végzett el és a megjelent tűzoltók valamennyien 

alkalmasnak bizonyultak. 

2016. év során a fizikai szintfelmérésen részt vettek közül szintén mindenki teljesítette a 

megfelelő szintet. 

2016. évben a készenléti állomány mindhárom szolgálati csoportjában oktatásra került az 

újraélesztés és mesterséges lélegeztetés „Ambu baba” használatával. A képzést a 

mentőszolgálat munkatársai tartották. A Marcali HTP-n az elsősegélyládák biztosítottak a 

szerekben és a laktanya elsősegélynyújtó helyiségében egyaránt, érvényességük is megfelelő. 

Az elsősegélynyújtó helyiségében a megbízott elsősegélynyújtók nevei feltüntetésre kerültek 

szolgálati csoportonként. 

 

Megelőzési célt szolgáló rendezvények 

 
A tavaszi és nyári vegetációs tüzek megelőzése érdekében a kerti hulladékok szabadtéri 

égetési szabályaiból, valamint vágástéri hulladékégetés szabályaiból egy tájékoztató anyag 

került összeállításra, amely a Böhönye ÖTP részére, valamint a tűzoltó egyesületek és a 

közbiztonsági referensek részére megküldésre került. A Marcali HTP állományát 

felkészítettük illetve számon kértük a jogszabályokban előírt hatósági feladatukból. 

A hatósági munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan képezzük, a 

hatósági munkába bevont személyeket (szolgálat parancsnok, KVMB). 

 

Május végén megszervezésre került a „Nyitott szertár” gyermeknapi rendezvény, majd június 

11-én „Kétkeréken a város” elnevezésű városi rendezvény során vállaltunk szerepet, 

amelynek egyik állomása volt a tűzoltóság. 

Megszervezésre került Vésén és Sávolyon az iskolánál a tűz és katasztrófavédelmi hét. 

 

 
Marcali, 2017. január 29. 
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