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„A kavargó szelek egymástul kapkodgyák 
A tüzes pernyéket s kézrül kézre adják. 
Huszadik házra is elvetik, hol meg ül. 
Ugy tsallyák az embert széllyel az égestül. 
Ez ere, az ara szalad pihegéssel, 
Fuldokló beszéddel és el ijjedéssel. 
Taszigálják egymást, kiáltanak: férel 
E, bukik„ e réved, s nem tud menni mere, 
Dübörgés, tolongás: a nép kiáltása, 
Rohanás, ropogás: a lángnak zúgása 
Töltik bé a várost, rémít ő  lármával, 
Keserves szép ének nagy jaj siralmával...” 

(Bessenyei György: 
Debretzennek siralma poémában, 1802.) 

A tűz okozta pusztítášol< az emberek tudatában igen mély nyomokat hagytak 
már a régi id őkben is. A lángok nem kerültek el úgyszólván egyetlen falut, várost sem, 
és minden id őben meg kellett fizetniök az embereknek a könnyelm űségükért, a tűzzel 
való gondatlan bánásért. Legtöbbször nemcsak a hibát vét ők b ű nhődtek, hanem sok-sok 
ártatlan ember is. 

A régi id őkben a lakosság siránkozása, kapkodó, fejvesztett t űzoltása, az egyes 
emberek önfeláldozása és medd ő  erőfeszítése a legtöbb esetben nem vezetett kell ő  
eredményre a tűzoltó eszközök és módszerek elégtelensége és kezdetleges volta miatt. 

Az 1900-as évek elején mindinkább elterjedt a rendszeres szakértelemmel el őké-
szített és hozzáértéssel végzett t űzoltás. A tömeg szerepét a kiképzett, a t űzoltószerek 
kezelésében és a tűzoltás szabályaiban jártas t űzoltók vették át. 

A tűz elleni védekezés és a tűzesetek vizsgálata során szerzett tapasztalatok 
alapján megfogalmazódtak az általánosan kötelez ő  jogszabályok, és világszerte teret 
hódított a megel őző  tűzvédelem azzal a céllal, hogy hasonló okokból újabb tüzek ne 
keletkezzenek, illetve a már kitört t űz megfékezésekor alkalmazhatók legyenek azok 
a célravezető  magatartási szabályok, amelyek segítségével veszélyhelyzetben megel őz-
hető  a pánik, s az ember önmaga és embertársai életét is megmentheti. 

A tűzoltásra való felkészülést f ő leg az önkéntes t űzoltó-intézmény biztosította, 
amely társadalmi egyesületek alakjában terjedt  el.  

A mai Vajdaság területén az önkéntes t űzoltó-testületek megalapítási sorrendjét 
tekintve Zenta a negyedik helyen áll a helybeli egyesület 1874. évi megalakulásával. 

Habár a városi tűzoltóság a legrégibbek közé tartozik Európának ezen a részén, 
a Zentához tartozó küls ő  településeken (Fels őhegyet kivéve) évtizedeken át csak a meg-
alakulás kezdeményezéséig jutottak el. 

A zentai Történelmi Levéltár dolgozói lelkes hozzáállással segítettek kutatómun-
kámban. Tő lük származik a következő  adat: Zenta város 1908. évi közgy ű lési jegyző -
könyvének tanúsága szerint (120. szám) ,,El őterjesztetett 24709/1907. szám alatt a tor-
nyosi lakosok kérvénye a tűzoltóság szervezése és felszerelése iránt. Határozat: Ezen 
ügy visszaadatik a Városi Tanácsnak határozati javaslat készítése végett." Sajnos a kér-
vény további sorsát nem tudtuk nyomon követni. Tény azonban, hogy ezen kezdemé-
nyezés nem járt eredménnyel, mert 1923 augusztusának folyamán a Zentai đnkéntes 
Tűzoltó-testület adakozásra szólítja fel a közönséget egy motorfecskend ő  beszerzésének 
céljából, a gazdaközönség azonban nem adakozik. A testület ígéri, hogy amennyiben 
sikerülne a fecskendő re 60-70 000 dinárt összegy ű jteni, és azt beszerezni, úgy minden 
külön segítség nélkül' megszervezik a tornyos-gunarasi fiók-t űzoltótestületet, s az is 
kapna egy 100 000 dinár érték ű  fecskendőt, valamint 10-12 emberre való felszerelést, 
a fiók fenntartásáról pedig az anyaegyesület gndoskodna. Ha mindenki csak 2 dinárt 
adna,. már megvalósulnának a tervek, s a zentai t.t. 50-éves, valamint a fels őhegyi t.t. 
20-éves jubileumával együtt ünnepelhetnénk meg az új t.t. megalakulását is Tornyoson. 
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Tíz év múlva, 1933. július '14-én lépett életbe az új jugoszláv t űzoltótörvény. Ez 

többek között akként rendelkezik, hogy a tanyai gócpontoknál is t űzőrséget kell állítani, 
s ennek alapján 1934-ben, a zentai testület jubileumának megtartása után kezdetét veszi 
a Tornyoson felállítandó t űzoltó-különítmény körüli el őzetes tárgyalás. De ez is abbamarad. 

Közben Keviben két agilis ember, Tóth Péter .tanító és Kocsis Pál Márton gaz- 
dálkodó szintén szervezkedik. kilincsel, agitál, míg végül is sikerül nekik 1937-ben meg 
alakítani a kevi Önkén.tes T őzoltó-testületet, amely a megszállás éveit kivéve, 1960-ig 
a keviek és tornyosiak közös társadalmi szervezete lesz. 

Egy kis kitérőként teljes egészében beiktatjuk Gerhardt János mezőgazdász írását, 
aki mint kevi szemtanú — többször az események részeseként is —így vall ezekr ő l 
az id őkrő l és a kevi testület életér ő l: 

„1937. II. 12-én szombaton Tóth J. Péter igazgató-tanító kezdeményezésére meg-
alakult az đTT. E nagy munkában segít ő társa volt Kocsis Pál Márton. így lett az el őbbi 

az első  alapító főpk. míg az utóbbi a parancsnok. A munkát úgy osztották be, hogy 
a főpk. az  elméleti oktatást végezte nagy buzgalommal, mivel alaptermészete volt az 
alapos munka és a tökéletes teljesítmény nyújtása mindenütt, ahol csak megjelent Kevi-
ben, ahol tanítósága legtöbb idejét (1921-1946) töltötte. Tehát itt végezte áldásos mun-
káját minden téren. T űzoltói tudása hivatásos szinten állt, mert Kalocsán végzett isko-
láiban azt is el kellett sajátítaniok. Kocsis Pál Márton, aki azid őben gazdálkodó volt, 
úgyszintén Kalocsán tanult, és ő  .is hivatásos szinten tanította a t űzoltás gyakorlati 
részét. A KTSZ-t ő l (akkori Városi T űzoltó Szövetség) kaptak egy régi, kézi nyomású, 
lóvontatású mozgó fecskend őt„ amelyet ott tartottak a régi iskola (ma egészségház) 
valamikor istálló és fészernek készült épületrészében. 

A gyakorlatokat nagy szorgalommal végezték minden vasárnap délel ő tt az .iskola-

udvarban, melynek nézőközönsége is volt, közöttük én is. Igy tudom, hogy kik voltak 
az első  tűzoltók Keviben, ahogy itt név szerint felsorolom: Tóth Péter f őpk., Kocsis Pál 
Márton pk., Kocsis Gellért pénztáros, Sóti G. József szertáros, Bodza Vendel, Horti 
János, Horti Miklós, Horti Tamás, Katona Sándor, Katona Lajos, Konc György, Kaszás 
Nándor, id. László Ferenc, László Péter, id. Majláth Lajos, ifi. Majláth Lajos, ,id. Montányi 
Károly, Mucsil József, Nagy Ferenc, id. Nagy M. István, ifj. Nagy  M.  István, Nagy M. 
Flórián, Pördi Ferenc, Spangler József, id. Tóth (Császár) Vilmos, Sóti János és Sóti 
Kálmán. — Ezek az ún. alapító tagok (úttör ők) legtöbbje ma már örök álmát alussza 
Kevi csendes temetőjében, néhányan vidéken nyugszanak. Tóth J. Péter alapító f őpk. 
7_entán él, Кaszás Nándor, Tóth Ignác és Horti Miklós Keviben, de el ő rehaladott koruk 
és egészségi állapotuk már kidobta őket a csapatsorból, és csak mint pártoló tagok 
szerepelhetnek. 

Mivel az els ő  tűzoltók mind magyarok voltak, így az elméleti oktatást anyanyel- 
vükön kapták a föpk:tól, és a gyakorlati kiképzés is magyar vezényszó alatt történt. 
Habár a Jugoszláv Királyságban éltünk és m űködtünk, ez ellen nem emelt kifogást senki 
sem. Mindez a könnyebb megértés érdekében történt, mert a tagság id ősebb része 
katonaidejét is magyar vezényszó alatt szolgálta. 

Ezek az első  tűzoltók nagyon fegyelmezett és jól képzett egyenruhás alakulattá 
váltak. Irásbeli bizonylatokat err ő l legjobb akarattal sem találtunk, mert a még él ő  
főpk. kijelentése szerint is „ ők dolgoztak, nem írtak", és nem hogy jegyzőkönyvet, de 
még jegyzeteket sem készítettek abban az id őben. 

Szociális összetétele ennek az ÖTT-nek jórészt munkás- és kisgazda családból 
toborzódott. Igaz, hogy Keviben nem voltak nagy gazdák, de még azok közül, akik gazda-
goknak tartották magukat, sem állt be egy sem t űzol`ónak. A zenészek (habár inkább 
népi zenekarnak illettek be, mert vonós és üt ős hangszereken játszottak) mind t űzoltó 
lett, és így most már t űzoltó-zenekar .is alakult Horti Jánossal az élen, aki prímás volt, 
itt meg karnagy lett. 1944-ben volt ugyan egy ifjúsági (levente) fúvószenekar is. (Ezek: 
Mucsi László, бsz-Szabó József, Nagy Péter és még ketten.) 

A tűzoltó-testületnek ekkor nem volt elnöke, csak parancsnokai, pénztárosa és 
szertárosa. Ezt én úgy magyarázom, hogy egyesületként nem m űködött. csupán egyen-
ruhás alakulatnak tekinthető , és kezdetben minden tevékenységük a gyakorlatban merült ki. 

1938-ban, amikor a Katolikus Legény- és Leányegylet megalakult (mert 1937-ig 
csak kétfiókos Gazdakör létezett), a már fennálló m ű kedvel ő  színjátszó csoport tagjai 
mind valamelyik egylethez tartoztak. Ezért egymás között felosztották az év báljait és 
ünnepeit, a színdarabos bálak tekintetében. Igy „sodródott bele" a t űzoltó-testület i5 a 
kultúréletbe évi négy bállal. Ennek jelent ősége abban állt, hogy amikor a tűzoltóknak 
volt báljuk, akkor ők árulták a belép őjegyeket, tehát a bevétel teljesen az övék lett. 
Akkor már szokássá vált a városokban, és itt is bevezették, hogy mindenhol, ahol gyü-
lekezet volt, ott tű ző rséget is állítottak, így itt is minden bálban (hacsak nem t űzoltóbál 
volt) két tűzoltó teljesített szolgálatot, amiért a rendez ő  fizetett nekik. Ez a szokás 
még 1960-ban  is  dívott. 

A szilveszteri-újévi bál nagyon sokáig a t ű zо ltókat illette meg, azon már tombola 
is volt. A háború kitörése után a csépl őgép mellé is t űzoltót rendeltek a hathatós t ű z- 

4 



védelem érdekében, és a csépeltet ő  gazda búzával fizetett, ami ugyancsak jövedelmet 
jelentett a tűzoltó-testületnek. 

Széthúzás, meg nem értés és hasonló jelenségek, amelyek elburjánzottak, akkor 
még nem voltak. Mindenki a tő le telhető  legnagyobb odaadással végezte feladatát. 

1939-40-ben .is így folyt az élet, és ami a legfontosabb: jelent ősebb t űzeset 
tavasztól őszig nem fordult el ő . Minden vasárnap délel őtt gyakorlatoztak. Télen elméleti 
oktatás és a színdarabok tanulása folyt, amelyeket sajnos nem nézhettem meg, és 
így nem is jegyezhetek fel, mert azt a csendő rök lehetetlenné tették kiskorú voltom 
miatt, de tudomásom szerunt léteztek, voltak. 

1941-ben történelmi események zajlottak le, az országhatárok is megváltoztak, de 
a tűzoltó-testület tovább m űködött. Igaz, hogy ezután a „magyar katonai erényeket" 
kezdték emlegetni, ami gyakorlatilag egyenl ő  volt a vasszigorral és a vasfegyelemmel, 
meg az „alázatosan jelentem"-mel. 

Minden vasárnap délel őtt tűzoltó-gyakorlatot tartottak az iskolaudvarban, május 
végén pedig a városi t űzoltó-parancsnokság díszszemlét rendezett. Egy kecskeméti hiva-
tásos tűzoltó (Balla József) is érkezett, aki aztán legalább egy hónapig végezte az 
átképzést, amelyet befejezésekor eredményesnek mondtak. A befejez ő  gyakorlaton a 
lakosságnak ic meg kellett jelennie, és az szép számmal össze is cs ődült. Ez hozzá-
tartozott az ,,,ezeréves" nemzeti ceremónia tradícióihoz. 

Aratásra már meg kellett szervezni a Légoltalmi (légó) T ű ző rséget is, ami azt 
jelentette, hogy Kevi egész határában 14-60 éves korig mindenkit beosztottak egész 
éjjel tartó éjjeli légó-szolgálatra, vagyis a határt kellett járni. A f őszerep itt is a 
tűzoltó-testület tagságának jutott. A csend ő röknek meg jogukban állt mindenkit ellen-
ő rizni, hogy portyáját hogyan végzi. 

A kultúrtevékenység azonban tovább folyt, az évi négy bál a tűzoltóké maradt. 
A téli iskolaszünetben tartott el őadásokat már én is megnézhettem, és így fel is jegyez-
hettem. A „Sárga csikó", „A vén bakancsos és fia, a huszár", majd végül a „Virradat" 
kerültek m űsorra. A két el őbbi népszínm ű , az utóbbi antiszemita dráma volt az író 
elgondolása szerint, de annak éle az el őadásban szándékosan eltompult. 

1941-44-ig minden nyáron t űzoltóverseny is volt, amelyeken a Kevi  OTT  helyezést 
is ért el, sajnos az elismer ő  és dicsérő, oklevelek eltűntek a meglevő  nagy tablóval 
együtt, nem került el ő  semmi sem. 

1937-tő l legalább 1960-ig szokásban volt az is, hogy a halottakat is t űzoltók vitték 
a Szent Mihály lován. 

A tűzoltó-testület a felszabadulás után is tovább m ű ködött, tagjai közül azonban 
Nagy M, István és Nagy M. Flórián a népfelszabadító háború harcosaiként estek el. 

Ekkor megváltoztak a jelvények, majd 1946-ban az egyenruha is, végül átszer-
vezésre, került sor, mert már 9 tag hiányzott. 

Az adatgyűjtésben most kiesés következik, bár fontos események történtek. Töb-
bek között egyesült Kevi és Tornyos t űzoltó-testülete, de ebb ő l az idő ből nem maradt 
fenn semmi iromány. 

Ez időben volt parancsnok Kocsis Ferenc, aki súlyos betegsége miatt sajnos 
már nem szolgálhat adatokkal. Ez id őben lett t űzoltó Keceli Mészáros Gyula is, aki 
Kevi szülötte, és innen indult pályájára. Ő  is volt a helyi .tűzoltó-testület parancsnoka, 
majd altisztkén} Zentára került, ahonnan 1965-ben kétéves tiszti kiképzésre küldték. 
Annak elvégzése után a Községi T űzoltóegység parancsnoka lett, és mindmáig  is  az. 

1954-ben a kevi tűzoltó-testület otthont vásárolt, amelyet 1976. I. 16-án el is adott. 
1957 tavaszán Keceli M. Gyula és Kovács N. János fejezte be az altiszti tanfo-

lyamot Újv.Рdéken. Ugyanebben az esztend őben Kocsis Pál Márton lemondott parancsnoki 
tisztségéről, és a parancsnoki teend őket az alparancsnok látta el 1958 februárjáig. Ekkor 
Keceli M. Gyulát választották parancsnoknak. Ebben az évben Újházi József ugyancsak 
elvégezte az altiszti tanfolyamot Újvidéken. 

1959-ben a februári évi közgy ű lésen Újházi Józsefet választották az  OTT  parancs-
nokává, minthogy Keceli M. Gyula id őközben elköltözött Zentára, ahol hivatásos t űzoltó-
ként dolgozott. Ett ő l az id őtő l á Kevi~Tornyos  OTT  parancsnoka Újházi József altiszt volt 
azzal, hogy a tornyosi operatív egység vezetésével ottani helybeli altiszt volt megbízva. 
Újházi József ezt a tisztséget egészen tragikus haláláig, azaz 1974 szeptemberéig töl-
tötte be. 

Hogy mikor vált ismét külön a két t űzoltó-testület, azt nem sikerült kinyomozni-
Az évi közgy ű lések anyagára ugyanis csak 1968-.tól lehet támaszkodni, de azok is kevés 
adattal szolgálnak. 

Az 1968. évi jegyz őkönyv elején a korábbi évek tesped ő , hanyatlásnak indult 
tűzoltó-testületér ő l van szó, majd megemlíti a fels őbb és a helyi vezet őség hozzájá-
rulását a bajokból való kilábaláshoz. Az igyekezet megértésre talált a tagság körében, 
és így most már nagy lendületr ő l és a tönk szélén állt t űzoltó-testület megmenekü-
lésérő l beszélhetünk. Éles viták során megoldást nyércek a már évek óta felmerül ő  
problémák. 
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A tűzoltó-testület otthonában Juhász Vince kocsmát nyitott. Ez fellendítette a 
SZISZ által rendezett .társas és táncm гΡllatságokat, és így elmondhatjuk, hogy az otthon 
a művel ődést .is szolgálta a faluban. A megnövekédett forgalomból a SZISZ nagyobb 
jövedelemre tett szert, amib ő l jutott az otthon meszelésére és javítására is. A tél 
folyamán 10 szakel őadást tartottak, ezeken a tagság szép számban megjelent. Az év 
folyamán 14 gyakorlatunk volt, mégpedig eredményesek, habár a községi versenyen csak 
a VI. helyezést értük el. Az év folyamán 3 t űzeset fordult el ő , tűzoltóink eredményesen 
avatkoztak be. 

Igy rajtoltunk a jobb és eredményesebb munka reményében, és haladunk el ő re 
napról napra. 

Az 1969. évi jegyz őkönyv az évi munkát kielégít őnek minősíti a korábbi évekhez 
viszonyítva. A széthullóban volt t űzoltó-testület reményt nyújt arra, hogy saját erejéb ő l 
újra ütőképes és életképes legyen. Felszámoljuk a rossz bels ő  viszonyokat, amelyek 
minden romlás okozói voltak. 1969 folyamán 6 vezet őségi ülésen kerültek terítékre a 
problémák, majd a lehet őségek szerint megoldásra is. Elsimultak a SZISZ-gel fennálló 
nézeteltérések, amelyek a táncokon és egyéb gyülekezeteken az  OTT  otthonában tanú 
sított fegyelmezetlen magatartásból eredtek.' 

Az 1971/72. évi közgyű lésen Szabó Gáspár tanító elnökletével (Kovács István és 
Homolya István elnökségi tagok és Szokola Mária jegyz őkönyvvezető  közrem ű ködésével) 
a régi vezetőség felmentésér ő l és az új megválasztásáról, az eltelt id őszak munkájáról, 
a pénztári és ellenő rző  bizottsági jelentésr ő l, majd a pénzügyi és a munkaterv meg-
hozataláról az elkövetkező  kétéves időszakra, valamint az alapszabály módosításáról 
tárgyaltak. Jelöl ő  bizottság: Sándor Miklós, Kocsis Gellért, Bicskei József. Ellen ő rző  
bizottság: Ország Zoltán, Kis György és Dér Ferenc. Nagy László felolvassa a beszá 
molót, a pénztáros a pénztári jelentést. Az ellen ő rző  bizottság tagjai 11 vezetőségi •tag  
választását hagyták jóvá: Nagy László, Kocsis Gellért, Csorba Antal, Kocsis István, Szabó 
Gáspár, Bicskei József, Sándor Miklós, Újházi ,ózsef, Szokola Mária, Sóti Gergely és 
Kaszás Nándor személyében, amit a közgy ű lés megerősít. 

A vita során Sóti Ferenc tudatja, hogy az 1970-ben hozott törvény alapján az 
egyesület községi szinten hozza meg a t űzrendészeti tervet. Ez a terület még nincs 
ellátva véd őeszközökkel. Az  OTT-nek legalább 15 taggal kell rendelkeznie, akiknek elmé-
leti és szakmai felkészítésben kell részesülniük. Rajta kívül a többi felszólaló: Kaszás 
Péter, Nagy László, Keceli M. Gyula, Slavni ć  Nikola, Makk Mihály is szorgalmazza az 
eredményesebb munkát a jövőben és az ahhoz szükséges eszközök el őteremtését. Az 
alapszabály módosítását a következ ő  gyű lésre halasztották el. A Községi T űzoltó Szö-
vetségbe az elnököt, a titkárt és a parancsnokot delegálták. 

1972/73. Adatok az évi beszámolóból: A korábbi évekhez viszonyítva az elért 
eredmény t ű rhető , de azért nem szabad megelégedni. A taglétszám 17 aktív és 3 tisz-
teletbeli tag. Közülük egy tiszt, 3 altiszt, 10 vizsgázott t űzoltó. A többiek képesítés 
nélküliek. 1972-ben 5 gy ű lésen tárgyalták a felmerül ő  problémákat, és közös er ővel meg 
is oldották őket. 

1973-ban több munka volt, mivel a községi t űzoltóversenyt Keviben tartották 
meg, méghozzá sikerrel: a Kevi  OTT  Ill. helyezést ért el. Az anyatestület által szervezett 
tanfolyamot 1972-ben több tag eredményesen elvégezte. Az el őadók lelkiismeretes mun-
kája dicséretet érdemel. 

A SZISZ kevi szervezetével való jó együttm ű ködés eredményeként a testület 
bálrendezési jogot és 100 000 régi dinárt kapott, amit a laktanya körülkerítésére hasz-
náltak fel. A Kalász birtokrészleg segítségével a laktanya csatornázását oldottuk meg, 
amiért e helyen is köszönetet mondunk. Az év folyamán egy t űzeset volt (Buránysoron), 
amit a községi t űzoltó-testülettel együtt oltottunk el. Megünnepeltük a Községi T űzoltó 
Szövetség fennállásának 100. és a város felszabadulásának 30. évfordulóját. A tisztújító 
évi közgyű lést is ennek szellemében tartottuk meg 1974. február 3-á гп  

Az 1973. II. '4-én megállapított leltár: 
1. Fecskendő  lajttal 1 drb. 2. Kolibri kismotor 1 drb. 3. Szívótöml ő  4 drb. 4• Szű rő -

kosár 2 drb. 5 Osztóvilla 1 drb • 6• Sugárcs ő  1 drb. 7• Nyomótöml ő  120 m 8• Stolc-kapocs 
2 drb. 9• Mászóöv 1 drb. 10. Sisak 2 drb • Sugáresőtartó 2 drb. 12• Szívócs ő  tartó kötél 
2 drb. 13• T űzcsapó 1 drb • 14• Tűzkaparó I drb 15• Kis tűzoltófecskendő  1 drb.. 16. Nyo-
mórúd 2 drb 17 Kútmérő  zsinór 14 m. 18. Kürt 1 drb. 19. Sziréna 1 drb. 20• Távcs ő  
i drb• 21• Falitükör 1 drb. 22• Sakktábla 1 drb. 23. Polc 1 drb. 24. Mászóöv 1 drb. 25• 
Íróasztal 1 drb 26 Szekrény 1 drb. 27. Serleg 3 drb. 28. Fogas 4 drb. 29• Derékszíj 
10 drb • 30• Egyenruha 10 drb. 31• Cégtábla 1 drb. 32. Karospad 2 drb. 33. Sima pad 
3 drb. 34. Hosszú létra 7 m• 35. Asztal. A leltár a 35. számmal van lezárva• Leírva 

E sorok írójának, Gerhardt.Jánosnak a megjegyzése: — A 68. és 69. évben én voltam a t űzoltó-
testület elnöke. A fб  hangsúlyt a gyakorlati klképzésre helyeztem, és minden módon a teljes számú részvételre 
törekedtem. Igy történhetett meg, hogy a kombinát vezetésem alatt áll6 Vll.ge-ének túzolt б -különitménye a 
községi versenyen I. díjat nyert. 
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1 drb. karospad. A bizottság tagjai: Ujházi József, Nagy László, Sóti Gergely József, 
Bicskei József, Szokola M đ ria. 

1976. II. 29 én de. 9 órakor a VIJ. HK irodahely űségében tartottuk meg . az elmúlt 
két év (1974/75) évi közgy ű lését, melyen a tagságon kívül még részt vettek:. Zentáról 
Kiss Mihály és Sóti Ferenc, Tornyosról Bognár Gyula és Törökfaluból 2 bajtárs. A 
közgyülést Nagy László elnök nyitotta meg és vezette a munkaszervek megválasztásáig. 
Sóti Ferenc a KTSZ küldötte ajánlotta a napirendre az alapszabályzat kiegészítését, ami-
lyet vita után a közgy űlés a következőképpen fogadott el: Az 1. pont kiegészül azzal, 
hogy a közgyű lés anyagát legkés őbb 10 nappal a nemzetiségek nyelvén kell megjelen-
tetni. A 23. pont kiegészül azzal, hogy a Végrehajtó Bizottság szükséges létszáma a 
parancsnokokkal együtt hét f ő  A 27. pont — az ellenő rző  bizottság 3 tagból áll. A 
43. pont a tűzoltó testület a m űködéshez dotáoiót kaphat a Helyi Közösségt ő l is. Nagy 
László felolvasta a beszámolót, Ország Zoltán a pénztári jelentést. Vita el őtt Sóti Ferenc 
felvetette a tartozás kérdését Jhász Vincének. A közgy ű lés meghatározta a 257 400 
dinár összeg kifizetését, amely az 1975. V. 15-én a faluk közötti megtartott verseny 
költsege. A vitában Molnár Péter a gyakorlathoz szükséges eszközök hiányát emelte 
ki, és ajánlotta a tanfolyamok és vizsgák megszervezését. 

Sбti Ferenc arról beszélt, hogy az 1976. év az átszervezés éve. A sz ű k kört ki 
kell bővíteni deelgációs szinten. A szakmai kiképzést tovább kell folytatni. A mi. felada-
tunk az, hogy dolgozzunk, a pénzelést az ille• kesek oldják meg. Mind többet kell köve-
telni a községt ő l. A jelen pillanatban csak a biztosítótól kapunk kölcsönt. Nagy László 
ajánlotta, hogy a központ valahol a Buránysoron legyen, ahol id ővel fizetéses t űzoltókat 
is alkalmazhatnának. Kiss Mihály szerint a központok még a jöv ő  zenéje. A Helyi Közös-
ségnek teret kell adnia és pénzelnie ,is kell a t űzoltó-testületeket. Bognár Gyula szerint 
nincs meg a kell ő  bizalom a sok csalódás miatt. A jelen helyzetben legfontosabb a 
továbbképzés, hogy kell ően fel tudjunk majd lépni az adott helzyetben, ha netalán esz= 
közökhöz jutunk. A törökfalusi küldött szerint is mind többet kell követelni a megfelel ő  
szervektő l, hogy a tűzoltó-testület a fejl ődés útjára lépjen. A vita után felmentették 
a régi vezetőséget, és a jelöl ő  bizottság nevében Perpauer Károly ajánlotta az új veze-
töséget. Vita után a jelenlevők egyhangúlag elfogadták a következőket: Nagy László 
elnök,  Gin e Gyula helyettes, Fait Gavro a Kevi Helyi Közösség titkára mint titkár, Rekecki 
Mihály pénztáros, Molnár Péter parancsnok, Perpauer Károly helyettes. Ellen ő rző  bizott- 
ság: Kocsis Gellért, Bicskei József és Ország Zoltán. Küldöttek: Magó István és Molnár 
Péter, Szertáros: László József. A 74/75• évi pénztári jelentés: bevétel 576 705,— dinár• 
Kiadás:  370085,—  dinár., А lladék:  206820.—  dinár. A közgyülés 11,45 órakor ért véget. 
Jk• vezető : Lengyel Imre, Elnök: Nagy László• Jk. hitelesít ők: Kocsis Gellért és Nagy Ferenc. 

1976/77. Az önkéntes tűzoltó-testület taglétszáma 24, de ez a taglétszám növekv ő . 
Az elmúlt évben 15 vezet őségi és 3 tagsági ülést tartottunk, csaknem minden tag rész- 
vételével. A IK ünnepsége3.nek megszervezésében és lebonyolításában is részt vettünk, 
a lakosság t űzmegelőzési ellen őrzését viszont elmulasztottuk. 1976-ban 1 t űzeset volt, 
1977-ben 2 tűzeset történt. A riasztósairénával jelzett t űzesetre tömegesen siettek 
oltásra a lakosok és 27 t űzoltó. Segítség jött a közeli TMSZ-r ő l is, és egyszer a KTSZ-t 
is hívtuk, ők szinte pillanatok alatt megjelentek. A legnagyobb esemény a t űzoltó-testület 
versenye volt, melyen Kevi  OTT  2, azaz és n6• csapattal vett részt, mégpedig 
2 községi és egy IK-ik közötti versenyen Kevi és Törökfalu között. A Kevi  OTT  csapata 
I1. helyezést ért el, 1977. IJG 11-én dicsér ő levelet kapott Törökfalu ;.is ért el 61 helyezést 
2 aktív tűzoltó a makarskai országos versenyen is részt vett küldöttként a tapasz-
talatcserén• 

A tervek legfontosabbika, az otthon felépí'ése vagy megszerzése viszont inkább 
óhaj maradt, a felszerelés b ővítése, a tűzmegelőzési és munkafegyelem meger ősítése 
és 9 bajtárs felszerelése részben teljesült Pénztári jelentés: Bevétel: 4195,34,— dinar• 
Kiadás:  2465,20,—  dinár. ДΡlladék: 1 730,14,— dinár. Szertári jelentés: 1976 folyamán 
a Kevi  OTT  rendelkezésére állt: 9 sisak, 9 mászó, 6 leírott .töml ő , 9 balta, 16 öltözet 
ruha (elhasznált), 9 munkaruha a szerel ő  legénységnek• 1977-ben ezen felül volt még: 
1 szolgálati traktor és tartálykocsi motorral ellátva• Egy ilyen üt őképes testület számára 
ez a felszerelés nagyon szegényes, hátráltatja a továbbfejl ődést• 

Kevi  OTT  aktív tagjai: Nagy Lđszlб , Fait Gavro, Rekecki Mihály, Gere Gyula, 
Molnár Péter, Perpauer Károly, Ország Zoltán, Ország József, Dér Ferenc, Bbcskei József, 
Sándor Mihály, Sándor Attila, Gyetvai László, Fehér József, László József, Perpaué ~ 

László, Magó István, Novák Vince, Novák Imre, Ozsvár Ferenc, Kazinci István, Nagy 
Némedi József, Nagy-Némedi Károly, Sándor Miklós, Horti Géza, Farkas László. 

1976. I. 16• Az  OTT  Igazgató bizottsága átruházza a t űzol.t6-testület otthonát á 
KTSZ-re• Az •épület 80 000,— dinár, a házhely  20000,—  dinár, összesen 100 000,— dinár 
értékű • Az  OTT  vezetősége: Nagy László .  elnök, Gene Gyula helyettes, Fait Gavro titkár, 
Rekecki Mihály pénztáros, László József szertáros,. Molnár Péter parancsnok, Perpauer 
Károly helyettes. Ellen ő rző  Bizottság: Gyetvai László, Nagy-Némedi Károly és Kocsis 
Gellert  • Küldöttek: Ország Zoltán, Magó István és Sándo г  Attila. 1.976. 1- 16-án. Báji č  
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Miroslav zentai ügyvéd adásvételí szerz ődést készít a Kevi  OTT  ótthonának eladásáról 
Csikós Mihály és Lajos részére 80 000,— dinár értékben. 

1978/79. Az  OTT  24 tagú, tiszteletbeli tagok nincsenek. 2 év munkájáról számol-
nak be. A tagságnál nagy lazulás .tapasztalható 40 évi fennállás után! Van olyan tag is, 
aki egész éven át egyszer sem vett részt gyakorlaton. Az otthon létesítése körüli viták 
évek óta eredménytelenül elhúzódnak, és habár a Kalász TMSZ önágazgatási szervei 
átadták határozatilag a volt gépállomás épületét, az, átvétel gyakorlatilag nem valósult 
meg. 

1978. II. 1. — Kevi  OTT  kérvényben fordul a KTSZ-hez, hogy a t űzoltó-laktanya 
építését .tegyék be a tervükbe, mivel a KTT számláján nyilvántartott 80 000,— dinár nem 
elegendő . A laktanya a X. kerületi KALASZ gépparkjának udvarán épülne fel. 

Az évi beszámoló megemlíti a versenyen való részvételt, ahol jó eredményt 
értek el. Egy 1978. VI. 16-i keltezés ű  dicsérő levél valóban létezik. Az elmúlt 2 évben 
a bajtársak részt vettek Zentá гi, a tiszti és altiszti kiképzésen„ ami jó eredménnyel zárult. 
A HK (helyi közösség) életében a ,történések részesei voltak, ú. m. a stafétavárásban, 
az ifjúság napjának, május 1-ének valamint a harcosok napjának a megünneplésében 
és a koszorúzási ünnepségen. A 2 év alatt megtartott 6 gy ű lésen foglalkoztak a kollektív 
irányítással, megszervezték és példásan ellátták az aratás-cséplési biztonsági ő rséget• 

Pénztári jelentés: Athozat 1977-b ő l 18 649,65,— dinár. Kiadás: 2 068,90,— dinár. 
Alladék: 3 580,75,— dinár. 

1980/81. Az  OTT  a falu társadalmi-politikai tevékenységében szervezett erőként 
vett részt, és jelen volt minden akcióban helységünk élete és fejl ődése során, különösen 
ami az önigazgatást illeti. Az alaptevékenységet igyekezett magasabb szintre emelni, 
főleg a tűzmegelőzés és -oltás .terén, hogy az anyagi károkat elhárítsa. A községi t ű z-
oltóversenyen 1980-ban III. helyezést ért el, míg 1981-ben csak részvételi elismerésben 
részesült. A háztartások ellen ő rzését iás megejtette, ami elengedhetetlen volt a szapo 
rodó .tűzesetek miatt. Ez teszi halaszthatatlanná a felszerelés korszer űsítését, valamint 
az otthon és szertár létesítését, amelyek megoldása a KTSZ, valamint a munkaszerve-
zetek hathatós támogatását követeli meg. Az utóbbi 2 évben 2-en voltak kiképzésen. 
A tagság létszáma 6-tal b ővült, akik 3 régi taggal együtt le is vizsgáztak. Sajnos vannak 
még saját hibájukból vizsgát nem tett tagok. A tagság létszáma 25 f ő . Az elmúlt 2 év 
alatt 4 tűzeset volt, 2-t a helyi  OTT  oltott el, 2 esetben pedig a KTT-tel közösen történt 
a tűz megfékezése. Az aratási t űzvédelem megszervezése .is az  OTT  hatásköre, és fela-
datát ezen a téren is sikeresen megoldotta mind a tmsz-ek, mind a HK területén. 

Az 1982. évi beszámoló szerint az elnökség 8 ülést tartott, ezeken az  OTT  ottho-
nának építésével kapcsolatos problémák szerepeltek. Az  OTT  jelentős szervezetként tény 
kedett az év folyamán, a KI -ben,  mind a társadalmi-politikai tevékenységben, mind pedig 
szakmai téren. Az otthon, a szertár és a garázs építése, illetve m ű ködőképessé tétele 
sikerült, és 1983. V. 1-én avatták fel. Mindez a KTSZ, valamint a tagság odaadó mun-
kájának az eredménye. Egyéb sikerekkel nem dicsekedhet az  OTT,  mivel még a községi 
versenyen sem ért el helyezést, amiért a nem megfelel ő  felkészülés okolható. 

A tömegesítés terén is lemaradtunk: csupán egy taggal gyarapodott a tagság. 
Ezért a jövőben többet kell az ifjúság és pionírok körében tevékenykedni a népszer ű -
sítés terén. Két bajtársat terjesztettek kitüntetésre: Gyetvai Lászlót és Kazínci Istvánt. 
Ha mérlegre tesszük az elvégzett és az el nem, végzett munkát; akkor mégis sikeresnek 
mondhatjuk az elmúlt két évet, legalábbis a pénzügyi helyzet terén. Bevétel: 122 806,23 
dinár. Kiadás:  7417,90  dinár- Álladék: 15 388,35 dinár• IV. hó 9-én öt egyenruhát Igé-
nyeltünk a KTSZ-tő l az új tagok részére. 

1983. 1984. II. 5-én a közgy ű lés beszámol arról, hogy 1983. IV- 30-án megnyílt 
az otthon, amelyhez társadalmi munkában több mint 100 órával hozzájárultak: Gyetvai 
László, Sándor Attila, Nagy-Némedi Károly, Kazinci István, Híres Mihály és Perpauer 
Károly• A tűzoltó-testület tartálykocsit kapott, és a tagság már el .is sajátította az új 
felszereléssel való bánásmódot. Májust a községi versenyre való felkésiüléssel töltötték 
el, amelyre VI. 12-én került sor, és ott II. helyezést értek el. Októberben a háztartások 
ellenő rzését végezték, decemberben pedig a  1K-gel karöltve a lakosság részére tartot-
tak el őadást a tűzmegelőző  intézkedések és tudnivalók megismerésére. Részt vettek 
az Egyként a honvédelemben '83. elnevezés ű  rendezvényen is. Nem kívánatos jelenség 
a tagság szétszóródása, közöttük egyes tiszek és altisztek is passzívakká váltak. Keveset 
foglalkoztak a pionírokkal. A jövőben több figyelmet kell szentelni a tagság tömege-
sítésére, és minden er őt bevetni a sikeres munkáért. 

1984. Az 1985. III. 29-én .tartott évi közgy ű lés jegyzőkönyve nem részletezi az év 
eredményeit, ebb ől azt lehet leszűrni, hogy a kitűzött feladatokat elvégezték, úgymint 
az ünnepek megünneplését, az aratási ügyelet megszervezését• Nagyobb eseménynek 
számít az, hogy a tűzoltó-testület megfigyel őtornyot kapott. A közgyű lés szorgalmazta 
a tagság kiképzését az újabb felszereléssel, hogy szükség esetén üt őképesebb légyen. 
1984 folyamán 1 tűzeset volt, azaz gázrobbanás következett be helytelen kezelés miatt. 
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Az elkövetkező  időszak fő  feladataként a  1K-en keresztül kell a t űzoltóegységet meg-

szervezni. Az otthon környékét társadalmi munkával kell szebbé tenni. 
Pénztári jelentés: Bevétel 65 357,30 dinár- Kiadás: 65 357,30 dinár. A t űzoltó-tes- 

tület tagjainak névsora: Gyetvai László, Nagy LáSzIб ,'L2SzI б  József, Cvitkó György, Molnár 
Péter, Sándor Attila, Ország József, Perpauer Károly, Farkas László,. Nagy N. Károly, 
Kazinci István, Rekecki Mihály, Fodor Antal, Perpauer Tibor, Híres Mihály, Rácz László. 

1985. Ezt az évi közgy ű lést 1986. I.I. 21-én tartották. Az elmúlt év folyamán a 
tűzoltó-.testület jelentősebb, látványos akcióval nem hívta fel a figyelmet magára, de a 
tevékenységébő l eredő  feladatait elvégezte. A szervezési hiányosságok jelentik a nehéz- 
séget a munkában, ami az egymás közötti viszonyok romlásában jut kifejezésre, és 
érdektelenséget szül, megnehezíti a tömegesítést. A t űzoltó-testületben nincs egyetlen 
fiatal sem. Az 1986. V. 21-én megtartott gy ű lésen megtárgyalták az elmúlt 3 év mun 
káját és a káderkérdéseket. Ennek keretében új titkárt választottak, Rácz László helyett 
Hubai Mihály személyében, majd kitüntetés és elismerés átadása következett. Berta 
Ferenc mérnök, a KTSZ elnöke nyújtotta át a helyi t űzoldó-testület elnökének. Nagy 
Lászlónak. 

A pénztári jelentés szerint az összbevétel:  77348,—  dinár, a kiadás pedig 25 554,—
dinár. A betétkönyvön megmaradt külnöbözet 51 794,— dinár. Az ülésen jelen volt Berta 
Ferenc mérnök, a KTSZ elnöke, valamint Papi ć  Radovan, a KTSZ .titkára és Pintér Tibor, 
a tornyosi ÖTT elnökségi tagja. 

1986. A vezetőség 3 ülést tartott. A felmerült kérdések: az aratás biztonsága, 
a verseny el őkészítése, a háztartások ellen ő rzése és a területen felmerül ő  egyéb prob-
lémák. Megszervezte az aratási ügyeletet és a HK terveiben szerepl ő  ünnepek meg-
ünneplését, pl. a stafétavárást, május 1-ét és a harcosok napját, majd a koszorúzási 
ünnepséget. A testület m űszaki felszereltsége kielégítő , így az év közbeni 2 t űzesetet 
(Dér Mátyás birtokán .tarlótűz volt, Rózsa Vilmos házánál pedig húsfüstöl ő  gyulladt ki) 
gyorsan és sikeresen elhárították. Allandó probléma a tagság elöregedése és az új 
tagok beszervezése. A községi versenyen a IV. helyezést nyerték el. 

1987. Ez az év az ötvenéves fennállás jegyében zajlik, a hivatásból ered ő  köte- 
lezettségek teljesítése mellett. Az ötvenéves jubileum kapcsán a községi t űzol;tóverseny 
Tornyoson volt, kevi  OTT  I. helyezést ért el 1987. VI. 14-én. 

A kiállítással egybekötött jubileumi ünnepségre készült ez a kis történelmi. átte-
kintés, amelyet fényképekkel ellátott anyakönyv, a meglev ő  diplomák és néhány, t ű z- 
oltókról készült felvétel kíséretében bocsátunk az érdekl ődők rendelkezésére.' 

а  
. 	. 

Most pedig térjünk vissza a dokumentumok alapján nyomon követhető  törté- 
nésekrel 

1941-ben a megszálló csapatok katonai közigazgatást vezetnek be, amely átszer- 
vezi a tűzoltóságot. Zentának az id ő  szerint hivatásos, önkéntes és légoltalmi t űzoltóságai 
vannak. Az önkéntes tűzoltóság a hivatásos tűzoltóság része lesz. Az akkori magyaror- 
szági törvény szerint az önkéntes tűzoltóság parancsnoka hivatalból mindig a hivatásos 
tűzoltóság parancsnoka. Így került sor arra, hogy Baranyay Jen ő , a belügyminisztérium 
által kinevezett keretparancsnok átveszi és átszervezi az önkéntes tűzoltóságot is. 

Zenta m. v. Tűzoltó-parancsnoksága 1941. július 12-i ülésén felvett jegyz őkönyvé-
ben olvashatjuk a tisztikar névsorát. Segédfelügyel őknek a parancsnokság a mindenkori 
felsőhegyi, tornyosi és kevi ő rségek vezető it is el ő irányozza. 

1g41. augusztus 17-én (más forrás szerint 15-én) Horváth Gábor t űzoltó-szakasz- 
vezető  kezdeményezésére megalakul Tornyoson az önkéntes t űzoltó-testület, amelynek 
24 tagja és 6-tagú tűzoltó-zenekara van. (Más forrás szerint a legénységi állomány 60 
fi és a zenekar 5-tagú.) 

A megalakulást követ ően Baranyai Jen ő  tűzoltóparancsnok a következ ő  szöveg ű  
felhívással fordult Tornyos lakosságához: 

„A Zenta — Tornyospusztai Önkéntes t űzoltóő rs folyó évi augusztus hó 17-én 
megalakult. M űködését a régi magyar hagyományokon új er ővel kezdi, a magyar biro-
dalom kebelében. Pártfogás és támogatás nélkül nem tud élnf. Alapító és pártoló ,tagjául 
kéri önt fel. Magyar hazafiúi kötelességet teljesít, ha tagjainak sorába lép. 

Az alapító ,tagok jogai: 
Alapító oklevelet nyernek belépésük után azonnal. 
A testület könyvtára és folyóiratai bármikor rendelkezésükre állanak. 
Minden testületi megmozdulásban kedvezményben részesülnek. 
Esetleges elhalálozásuk esetén zenekari zászlós testületi (díszszakasz) elteme-

tésben részesülnek. 
Megalakulás és felszerelésekre egy hold föld után egy peng ő . 
Alapító tagsági díj: legalább 50 peng ő . 
Pártoló tagsági díj minden hó elsején fizetendő  50 fillér. 
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Rendes tagsági díj: 1 peng ő  havonta. 
Pártoló tagok jogai: 

A Testület könyvtára és folyóiratai bármikor rendelkezésükre állanak. 
Minden testületi megmozdulásban kedvezményben részesülnek. — 

Baranyaí Jen ő ,. tűzoltóparancsnok" 

Nikola Slavni ć  A tűzoltóság száz éve Zentán cím ű  könyvében így ír a megszállás 
alatti tűzoltóságról: 

„Az önkéntes tűzoltók csak névleg szerepeltek, minden parádéra kivonultatták 
őket, szép ruhákra és személyi felszerelésre volt pénz. Fels őhegyen, Tornyoson, Keviben 
és Likasegyházán feler ősítették a t űzoltóegységeket, s őt az utolsó években még pénzt 
is utaltak ki részükre, kb, 200 peng őt évente, városi segély címén. A tanyai t űzoltóknak 
nagyobb volt a tekintélyük, mint a városi önkéntes t űzoltóknak. Külön felhatalmazást 
kaptak a tűzrendészeti ellen őrzésre, különösen az aratási, hordási és cséplési id őszakra, 
amikor is az ottani csend ő r- vagy rend ő rkirendeltséggel együtt végezték az ellen őrzést. 
Hatósági közegeknek tekintették őket." 

Jegyzőkönyvi: kivonat a zentai đTT parancsnokság•i; ülésérő l 1941. november hó 7-én: 
„243. Bejelentette a parancsnok, jóváhagyás végett, hogy a tornyosi ő rsnek el 

szándékozik adni az egyik .t űzoltó lóvontatású fecskend őt 1 650 pengőért. A tornyosiak 
elő leget is hagytak rá. 

A parancsnokság tudomásul vette a fecskend ő  eladását. 

259.. A zentaí đTT tornyosi ő rsége adminisztrációs hozzájárulásának részlete 10Q 
pengő  — bevételezendő . 

269. A tornyosi tűzoltóő rstől sapkákért 150 Peng ő  — bevételézendő . 

A tornyosi tűzoltóő rsnek eladott lófogatú t űzoltófecskend őért előleg 400 
Pengб  — bevételezendő . 

A tornyosi .t. őrsnek eladott 11 drb. használt kiselejtezett szivattyús őv  6/7 
P, összesen 77 Peng ő  — bevételezettek." 

Az 1942. febr. 27-i parancsnoksági jegyz őkönyvbő l: 
„51. Kevi ő rség igazolványlapokért 4.40 peng ő  bevételezend ő ." 

Az 1942. május 1-i jegyz őkönyvbő l: 
„123. Tornyosi tüzoltó-igazolványok megváltási ára 5.50 P. bevételre utalványozva." 
Jegyzőkönyvi kivonat az 1942, október 10-én tartott parancsnoksági ülésr ő l: 
„255. Ifj. Gyetvai Géza gyakornok beszámol a tornyosi t űzoltóverseny alkalmából 

történtekrő l. 
A versenyen a tornyosi,, kivi és fels őhegyi őrsök vettek részt. Szép és ered-

ményes munkát és bemutatót rendeztek. A versenyen els ő  helyezést Tornyos és Kevi 
holtversenyben, a harmadik helyet pedig Fels őhegy foglalta el. Az egyes versenyző  
csapatok szép ajándékokat kaptak. A gyakornok, aki a parancsnok megbízásából Kovács 
János tűzoltótiszt, Gulyás Károly és Zapletán Fábián hivatásos t űzoltók kíséretében jelent 
meg, lelkesí.tő  szavakkal dicsérte meg a •tanyaközpontok önkéntes t űzoltóságainak önfel-
áldozб  munkáját, 

Tripolszky Aladár 	 Baranyay Jenö 
. titkár 	 parancsnok 

hitelesítők: 

Kovács Albert 
Kovács János" 

Az 1.943. január 8-i jegyz őkönyvbő l: 
„25. Tornyosi tűzoltó-testület fecskend ő  részletfizetése 

Bevétel 	200 P. 

40, pont alatt Kovács A. Lajos felemlítette azután annak szükségességét, hogy 
végleg rendezzék a tanyaközpontokon felállított őrsök viszonyát az anyaegyesülethez. 

Az előterjesztett kérdésekkel kapcsolatban a parancsnokság elhatározta, hogy a 
megtartándó közgyű lés után összehívja a tanyai ő rségek vezető it, és közösen rendezik 
az anyaegyesülettel való viszonyt." 

Jegyzökönyv az 1943. január 26-án tartott ülésr ő l: 
„43, Ifj. Gyetvai Géza ismerteti a ker. t űzrendészeti felügyel őség válaszát a 

tanyaközpontokon létesített őrségeknek az anyaegyesülettel való viszonya kérdése tár-
gyában intézett megkeresésre. 
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A válasz lényege: egy városban csak egy testület lehet, a felállított ő rsök min-
den tekintetben a központ alá tartoznak. A vagyoni dolgokra vonatkozólag nem emelnek 
kifogást az ellen, hogy az egyes ő rségek pénzkezelése a központban külön történik. 
Ezen kérdéssel kapcsolatban szőnyegre került a gunarasi őrség kérdése is. A parancs-
nokság úgy döntött, hogy a végleges rendezést a kögy ű lés utáni. időszakra hagyja. 
Meghívja a kir. t űzrendészeti f őfelügyel ő  urat Zentára, és az ügyet az ő  tapasztalatai 
és útbaigazításai szerint fogják megoldani." 

„Jegyzőkönyv. Készült Zentán, 1943. évi február hó 19-én, a zentai önkéntes .t ű z-
oltó-testület parancsnoksági ülésén. 

Jelen vannak: Ifj. Gyetvai Géza, id. Gyetvai Géza, Kovács Albert Lajos, Kovács 
János, Remete Ireneusz, Bajtai Márton és Tripolszki Aladár. 

Ifj. Gyetvai Géza parancsnok megnyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket, majd 
ismerteti a f. évi II.. hó 14-én megtartott értekezleten történteket. Erre az értekezletre 
a parancsnokság beidézte a tanyaközpontokon felállított őrségek megbízottjait és veze-
tőségét• Az értekezleten a következők jelentek meg: Fels őhegyről Menda János (2215/20), 
Rácz Szabó Péter (2143) és Gergely János (2212). Tornyosról: Boros Vince, Ifj. Kadvány 
Imre és Kalmár Mihály (2789/23, 2789/16/2, 2820/6). Keviböl: Nagy Mélykúti István 
(2785/16/7), Mucsi ,бzsef (2785/16/8) és Kocsis Pál Márton. Gunarasról: Szemethy Kál-
mán (Kadvány-iskola), Gere M. Péter (2106/15), Váradi Lukács (Polyák-iskola), Fábián 
Imre (2906/59/a), Kozma Pál (2906/59/a) és Boros József (2906/52)." 

Az értekezlet célja az volt, hogy a tanyaközpontokon felállított ő rségeknek az 
anyaegyesülethez való viszonyát, f őleg pedig az anyagi kérdéseket tisztázzák. A fennálló 
rendelkezések értelmében ugyanis egy városterületén csak egy önkéntes testület m ű  
ködhet. Mivel Zentán a felállított tanyaközponti ő rsök m űködésük tekintetében úgy 
funkcionáltak, mint önálló egyesületek, és pénzkezelés szempontjából  is  teljesen függet-
lenek voltak az anyaegyesülett ő l, hogy az egyesület alapszabályellenesen ne m űködjék, 
szükségessé vált ezeknek a kérdéseknek a rendezése. A megoldás nem valami könny ű . 
Az értekezlet megbeszléséinek egyel ő re az volt az eredménye„ hogy az ő rségek vezet ő i 
megvitatták az alapszabály szellemét, és az anyaegyesülettel úgy állapodtak meg„ hogy 
egy közös költségvetést létesítenek, melynek keretén belül az egyes tanyacsoportok 
köI}ségvetése külön-külön szerepel bevételeivel és kiadásaival együtt. Minden pénznek 
a testületi pénztárba kell befolynia, és abból a költségvetési; el ő irányzat keretein belül 
minden esetben a pénztáros és a parancsnok utalványoz- Mivel az egyes tanyacsoportok 
tűzoltóő rségeinek vezető i saját maguk állapították meg költségvetésüket, az általuk ered-
ményezett bevételeket ő rségük szükségleteinek céljára fordíthatják. Így az anyagi ter-
mészetű  kérdésekben teljes megegyezés történt. 

Az értekezlet azt is elhatározta, hogy a parancsnoksági ülésekre a. tanyacsoportok 
vezetőit is mindig idejében meg fogják hívni, hogy a folyó ügyekr ő l mindig tájékozódást 
nyerjenek. Á tanyacsoportok t űzoltóságainak egyes, az anyaegyesülettel összefügg ő  kér-
déseit mindig az alkalom szülte szükséghez képest fogja a parancsnokság rendezni. 
A parancsnokság megelégedéssel vette tudomásul a parancsnok beszámolóját az érte-
kezletrő l. 

„49. Kocsis Pál Márton a kevi t űzoltóő rs agilis tagja beköltözött a városba, és 
jelentkezett az anyatestületnél. A parancsnokság rang nélküli tagnak felvette a testület 
kötelékébe." 

Az 1943. május 26-i jegyz őkönyvbő l: 
„92. Ezen az értekezleten az egyes külterület•i ő rségek ügyeinek intézését úgy 

osztotta be a parancsnok, hogy 
Boros Mátyás a külső  járás, 
Barsi János a Ке  л , 
Kovács A. Lajos a tornyosi és 
Kovács János a fels ő hegyi tű zoltóőrség vezetését köteles ellátni, Ez a beosztás 

annyit jelent, hogy az ő rségek minden ügyes-bajos dolgaikkal els ősorban a megnevezett 
tiszt urakhoz kötelesek fordulni, s azután a parancsnoksági üléseken a tiszt urak fogják 
érdekeiket képviselni és kivizsgált panaszaikat vagy igazolt és jogos kérelmeiket el őadni." 

Az 1943., augusztus 16-i jegyz őkönyv szerint: 

„(161.) Utasítás megy írásban havonta a 4 ő rsnek, amelyben a teend őkre vonat-
kozó utasítások lesznek megadva. Ugyancsak az őrsök tartoznak havonta, külön-külön 
írásbeli jelentést küldeni a parancsnokságnak a végzett munkáról." 

A háború el őrehaladtával a bevonultatások miatt az önkéntes t űzoltók létszáma 
lecsökkent. 1944. év nyarán a testületi élet teljesen átalakult, illetve kialudt., Az itthon 
található tűzoltókból és polgárokból megalakították a mezőgazdasági tűzrendészetet és 
a légoltalmi megfigyе lő, valamint járő rszolgálatot. A megszeg őket szigorú hatósági bün-
tetés sújtotta. 

A felszabadulás napjától (1944. okt. 8.) egészen 1946. V• 15-ig Zenta és határa 
tű ző rségét hivatásos t űzoltók végezték, mert a testületeket feloszlatták. 

11 



1946. április 20-án a délutáni órákban Zentán a IV. kerületben , az ú. n . «Alvégbenn 

erős szélviharban tűz támadt, és három ház pillanatok alatt a lángok martalékává vált. 
A kisszámú hivatásos ,t űzoltócsoport csak a jelenlev ő  önkéntes tűzoltók és a polgárok 
segítségével volt képes lokalizálni a tüzet. Ez a t űzeset is ho гzájárult ahhoz, hogy az 
akkori Városi Népbizottság felkérí a volt önkéntes t űzoltó-testület tisztikarát és legény-
ségét, hogy újból alakítsák meg az ÖTT-et, biztosítván nekik az anyagi és erkölcsi 
támogatást. 

1946. május 15-én Zentán újonnan megalakult az  OTT,  és a meglévő  rendeletek, 
valamint az ideiglenes alapszabályok alapján megkezdte m űködését. 

Az átalakuláskor, illetve a megalakuláskor a zentai  OTT  létszáma 240 fő  volt, 

120 zentai, 40 fels őhegyi, 30 kevi4, 20 tornyosi és 30 ¢entagunarasi személy. 
1948-ban megjelent az önkéntes tűzoltó-egyesületekről szóló köztársasági törvény, 

amely pontosan meghatározta az önkéntes .t űzoltóság helyét és szerepét az általános 
tűzvédelem megszervezésének keretében. Ez lendületet adott a Keviben és Tornyoson 
él ő  tűzoltók helyi szervezetének újbóli megalakításához. 

Mivel a felszabadulás után Tornyos és Kevi területére egységes Helyi Népbi-
zottság alakult Kevi székhellyel, így a két településnek közös lett az önkéntes t ű zoltó-
szervezete is. Kevi Önkéntes T űzoltócsapat néven 1948 decemberében az egyesület 
működését jóváhagyták, és az önkéntes t űzoltók a község.i belügyi szervek által hite- 
lesített tagsági igazolványt kaptak. Ismét létrejött a helyi szervezett t űzvédelem. Ebben 
az id őszakban a legtöbb figyelmet a tagság gyarapításának és a szakmai továbbkép- 
zésnek szentelték. Habár a t űzoltó-egyesület és a vezetőség is közös volt, a tornyosiak 
valójában külön, nem hivatalos szekciót képeztek. Felkészüléseiket, gyakorlataikat külön 
tartották, és .testületi életüket is külön élték egészen 1960-ig, amiikor Tornyoson 'is 
megalakult az önkéntes t űzoltó-egyesület. 

Az ötvenes években Keviben és Tornyoson is a t űzoltó-otthonok iránti sürget ő  
igény került el őtérbe. Hiányoztak a szertárak és a társadalmi helyiségek. Ezek nélkül 
pedig „otthontalanok" a t űzoltók. Keviben úgy oldották meg a problémát, hogy 1954-ben 
megvásárolták a valamikoni Király-féle bolt épülatét, majd az elkövetkez ő  években a 
völgyparti ú. n. »Sárga majori« tanya bontásanyagából szertárat építettek hozzá. Több 
mint két évtizedig ez az épület lett Keviben a ,társadalmi és kulturális élet központja is. 

Tornyoson az ötvenes évek vége felé értek meg a feltételek t űzoltó-otthon léte 
sítésére. Zenta község Népbizottsága 1958 májusában átengedi a t űzoltó-testületnek 
lebontásra Borsos Péter volt tanyáját. A bontást a t űzoltók és a polgárok társadalmi 
munkában végezték, majd a bontásanyagból hozzáfogtak az építkezéshez. Azonban, mint 
az lenni szokott, a pénz nem futotta a költségeket. Ezért Zenta járás T űzoltó Alapjához 
fordultak segítségért. Kérelmükben el őadták, hogy a tornyosi tüzoltó-testületnek hiá-
nyoznak a m űködéshez szükséges alapfeltételei A legénységnek nincs hol összejönni, 
nincs szegyáruk, a t űzoltószerek a szabad ég alatt állnak, s töknremennek. Ugyanakkor 
Tornyosnak néhány száz háza van, földm űves-szövetkezete, mezőgazdasági. birtoka, nagy 
gazdasági udvarral, ahol nagyfokú a t űzveszély Az építéshez anyagban és pénzben 
mintegy 1 000 000 dinár áll rendelkezésre, de a teljes befejezéshez hiányzik még 500 000 
dinár. Zenta járás Népbizttságának T űzoltó Alapja a kérelmet .indokoltnak találta, és 
elfogadta. 

A járási Tűzoltó Alap igazgató bizottsága 1958. október 27-én (21. szám) értesíti 
a tornyosi tűzoltótestületet az otthon építésének befejezésére jóváhagyott 500 000 dinár 
céleszköz odaítéléséről. Egyúttal szigorú utasítást ad a pénz felhasználására vonatko-
zóan. Külön pénztári könyvet kell vezetni„ minden kiadást számlával vagy nya јgtával kell 
igazolni, amelybő l kitűnik, hogy ki és miért vett át pénzt. A legszigorúbban tilos ebb ő l 
a céleszközbő l napidíjat, útiköltséget vagy bármilyen hasonló költséget kifizetni. Tekin- 
tettel az év végére, az igazgató bizottság utasítja a testületet, hogy azonnal nagy er ővel 
fogjon hozzá a munkálatokhoz, mert az épületnek az év végéig tet ő  alá kell kerülnie. 
Az utasítás végre nem hajtásáért az önkéntes t űzoltó-testület igazgató bizottsága a 
felelős, elsősorban a parancsnok a pénztárossal és a titkárral együtt. A munkák folya-
matáról a .testület köteles 15 naponként írásbeli jelentést küldeni az önkéntes-testületnek 
Zenta járási szövetségébe. 

A járási Tűzoltó Alap külön értesítette a Községi Népbizottságot a jóváhagyott 
segélyről, kérve az építkezés szakmai ellen ő rzését. A munka folyamatosan haladt, úgy-
hogy az 1960. év elejére az otthon épülete használhatóvá vált, bár hiányzott még a 
külső  malterozás és a bels ő  berendezés. 

1960, május 22-én került sor az otthonban a tornyosi önkéntes t űzoltó-testület 
alakuló közgyű lésére. A közgyű lésen képviselve volt a szabadkai járás t űzoltó-szövetsége 
Vojin Manić  személyében. A községi T űzoltó Szövetséget Nikola Slavni ć  képviselte. 
Mindkét küldött üdvözl ő  felszólalásában támogatásáról biztosította az új egyesületet. 
Külön felhívták a figyelmet a t űzoltó-testület elkövetkez ő  feladataira. 

A közgyűlés a következő  összetétel ű  igazgató bizottságot választotta: Simon 
János elnök, Tóth Béla tanító, titkár, Halász Imre mez őgazdász, pénztárnok, Kovács Ne- 
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mis János parancsnok, továbbá Gubik József, Sz űcs János, Karácsonyi Dezs ő , Pi Пtér 

Dezső , Tót V. András igazgató bizottsági •tagok. 

Felügyelő  bizottság: Kazinci Mátyás, Udvardi János, Kadvány Mihály, Pásztor 
István és Kadvány Imre. 

A tagsági dbj kérdésében a közgy ű lés nem döntött. Ennek megállapítását áten-
gedte az igazgató bizottságnak. 

A tagság létszáma a következ ő : 18 felnőtt, 5 ifjú és 12 poinír. A legénység szak-
képzettsége szerint: 10 gyakornok, 7 vizsgázott t űzoltó és 1 altiszt. 

A megalakulás évében a testület a következ ő  felszereléssel rendelkezett: 

A TORNYOSI TŰZOLTO EGYESÜLET 1960. ÉVI LELTARA 

Sorszám Mennyiség Egység-méret 	 A tárgy megnevezése 

1. 
2. 

1 
1 

drb. 	2-kerek ű  billenő  fecskend ő 	»Köhler« 	Budapest 
Vizeslajt 500 	I 	komplett 	(kocsirúd, 	traktorvontató 
rúd, 1 ülés, 2 hámfa) 

3. 2 „ 	Szívótöml ő  160 cm h. Stolc-kapocs 100% 
4. 2 „ 	Szívótöml ő  200 cm h. 30% 
5. 1 „ 	Nyomótöml ő  18 m h. Hollönder k. 50% 
6. 1 Nyomótöml ő  17 m h. Hollönder k, 50% 
7. 1 Nyomótöml ő  16 m h.. Hollönder k. 50% 
8. 4 „ 	Nyomótöml ő  14 m h. Hollönder k. 50% 
9. 1 „ 	Nyomótöml ő  14 m: h. Stolc-k. 100% 

10. 2 Szívótöml ő  1,60 kapocs nélkül 100 0/i  
11. 1 Osztóvilla 3 nyílással 52/mm 
12. 2 „ 	Sugárcső  új. »Hollönder« . 
13. 2 „ 	Nyomókar 1941. 
14. 1 3 részbő l álló angol dugólétra 
15. 1 „ 	Szű rőkosár 
16. 2. Tűzkaparó, hossza 5 és 3 m 
17. 2 Kerékkulcs 	 . 
'18. 1 „ 	Tömlőfoltozó 	 . 
19. 1 „ 	Kenderkötél, hossza 16 m 40% 
20. 2 „ 	Lapát 
21. 1 Asó 	 ' 	. 
22. 1 Csákány 
23. 1 Vöröskeresztes láda, els ősegély-nyújtásra 
24. 1 	. Táska elsösegélyre.kellékekkel 
25. 1 ' 	Ébresztőóra 
26. 3 Petróleumlámpa 11 sz. komplett 
27. 1 „ 	Zseblámpa »Fókusz« (égö nélkül) 
28. 1 Viharlámpa 3. számú 
29. 1 „ 	Zománcozott kancsó 3,5 l,it,. 
30. 1 „ 	Bakelit pohár, 2 dl 
31. 1 Alumínium lavór ' 
32. 1 „ 	Törülköző  
33. '1 „ 	Villanyóra 10-20 A. 	 " 
34. 9 „ 	Villanyégő  különféle a helyén 

EGYÉNI FELSZERELÉS 

1. 10 drb. 	Téli öltöny-ruha 40% 
 7 Tűzoltósisak alumíniumból 
 3 , 	Mász•óöv 

4. ' 2 Tüzoltóbalta 

BÜFÉ 

1. 2 drb. 	1 lit. borosüveg 
2. 1 „ 	Boroshordó, csap fából 
3. 10 2 dl borospohár 
4. 14 1 dl borospohár 
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Az 1960. évben állandó napirenden van az anyagi eszközök biztosítása az otthon 
épületének befejezésére és felszerelésére. 

Az igazgató bizottság 8 ülést tartott, napirenden szerepelt az anyagi kérdések 
mellett á megel őző  óvintézkedések megszervezése a vállalatokban és az aratás-cséplés 
idején. Úgyszintén foglalkozott a pártoló tagok szervezésének kérdésével, valamint az 
aktív tagság létszámának emelésével is. Megtárgyalásra került a pionírok képzésének 
kérdése, az ifjúság•i szervezettel való kapcsolat megteremtése stb. 

A pártoló tagok toborzásának céljából bankettet szerveztek, aminek anyagi Jöve-
delme nem volt. A haszna az volt, hogy az embereket közelebb hozzák az egyesülethez. 

Az egyesület aktív tagsága komoly m+ankához látott. El ő készültek egy készültségi 
ellenő rzésre háziverseny formájában, amelyet szeptemberben meg is tartottak. Az ered-
mény dicséretre méltó volt. Felkészültek a járási versenyre is, de az egyesület nem 
vehetett részt, mert az aktív tagok egy része a mez őgazdasági kombinát alkalmazottja 
lévén, a vállalat nem volt hajlandó kiengedni a munkából a bajtársakat 

Bizonyos fokú nehézséget jelentett, hogy az év folyamán változások álltak be 
az igazgató bizottság összetételéhen. Váltakoztak a bizottság tagjai, s őt az elnök és 
a titkár személye is változott. Simon János elnök elköltözótt, Tóth Béla titkár pedig 
lemondott. Az új elnök Gubik József lett, a titkár pedig Makk Mihály mez őgazdász. 

1961. február 26-án került sor az ÖTT els ő  rendes évi közgy ű lésére. A Községi 
Tűzoltó Szövetséget Slavni ć  Nikola, Plavši ć  Vjeroslav és Pa+aki István képvisetle. A köz-
gyű lés elmarasztalóan értékelte a pénztáros és a felügyel ő  bizottság elnökének maga-
tartását, akik nem jelentek meg, sem írásbeli jelentést nem küldtek, illetve készítettek 
el. Viszont a testület évi munkájáról szóló beszámoló kimerít ően részletes volt, és 
így megvolt az alap az évi tevékenyséq megvitatására. Az élénk vitában megállapítást 
nyert, hogy az adminisztráció vezetését elhanyagolták, így hiányzik a dokumentáció, 
amellyel a testület munkáját igazolnák, habár az operatív tevékenység jó volt. 

A Tűzoltó Szövetség képvisel ő i ismertetik a közgy ű léssel a Кözségi TSZ Tor-
nyosra vonatkozó ötéves tervét. A terv szerint 1961-ben a tornyosi  OTT  kapna egy 
TMZ tartálykocsit. Szükségesnek tartják az 1962-es évben a t űzoltóotthon mellé egy 
gondnoklakás építését, ugyanis amikor majd biztosítanak traktort a tartálykocsi húzató 
sára, szükség lesz egy traktorvezet őre, aki mindig kéznél lesz. A terv szerint 1963-ban 
kerülne sor az otthonbútorzatának beszerzésére, 1964-hen pedig egy t űzoltó tartály-
kocsi biztosítására, maid a tervid őszak utolsó évében kapnák meg a t űzoltók a sze 
mélyi felszerelést Mindez attól függ, hogy mennyi pénz folyik majd be csépléskor a 
termelőktő l. A tájékoztatóval kapcsolatban Geró István, a Helyi Bizottság elnöke szólalt 
fel, konkrét választ kérve arra, hogy Tornyos területén mennyi pénz folyt be csépléskor 
az I% -os tűzoltódíjból. Ugyanis a választók gy űlése csak így fogadta el ennek beveze-
tését, hogy a befolyt pénz egy részét a tornyos'r OTT  kapja. 

Nikola Slavni ć  válaszában hangsúlyozta, hogy ez minden területen fájó kérdés, 
ugyanis úgy tervezték, hogy az így befolyt jövedelem (cséplési tüzoltód ű ) teljes egészét 
az önkénres..tűzoltó-testületek felvirágoztatására fordíthatják, de nem így sikerültt. El-
mondja, hogy a község kommunális ügyosztálya az utcák hcsolására beszerzett egy 
locsо lókocsit. de nem volt I ~n pénzük, íav a különbséget a földm űvesek által befizetett 
alapbб l pótolták. Mégis találtak rá módot. hoov minden  OTT  kanion 50 000 dinár segélyt. 
Becslése szerint Tornyoson a t ű zoltódíjból több mint egymillió dinár folyt be. 

A leqújabb elő írások szerint ezután 25% megmarad a helyi t űzoltó-testiiletnek, 
míg a különbséget be kell fizetni a Тбzoltó Szövetséq folyószámláiára. A továbbiakban 
Slavnić  hangsúlyozta, hogy az egyenruhák kérdését minél el őbb meg kell oldani, hogy 
a kiilönféle versenyeken a tornyosiak is felléphessenek. Mindenképpen biztosítani kell 
lenalább padokat, hoay aki bejön az otthonba, le tudjon Pini. A testület munkájáról el 
kell mondani a pozitívumokat is. azt, hogy szépen megszervezték a gyakorlatokat, a 
nyári őrséget és a tűzmegel őző  tevékenységet. Eredményesen részt vettek a nyáron a 
mezőgazdasági kombinát IV. egységén kiütött t űz oltásánál. 

A közaуű lés dicséretben részesítette önzetlen munkájáért Pintér Dezs őt, Kadvány 
Sándort. Káplár Istvánt és Farkas Jen őt. majd megválasztották az úi vezet őséget. Az 
iaazaató b zottsáa a következ ő  összetétel ű : Makk Mihály. Kovács N. János. Pintér Dezs ő , 
Кadvá пv Sándor, Nagy János, ifi. Boros Vines. Liscsevity Gábor. Кadvánv Imre és Ho-
mohva 7oltán. A7 ellenő rző  hizottsáa tagjai: Udyard.i .1ános, Кadvánv Mihály és  id.  Boros 
'ii СC . A közav ű lés után a két b zotfsáa a7onnal  6557501t és a következеképpen osztotta 
fel a meahízatásokat: Nagy Já рnc elnök. Makk Mihály titkár. ifi. Boros \/ince pénztáros. 
P• ntér Dezs ő  c7ertáros. Kovács János parancsnok. Az ellen ő rz ő  bizottság Udvardi Jánost 
választotta elnökévé. 

1961-ben az iga7oató bizottság 6 ülést tartott. ezeken még mindig gyakori téma 
az otthon befejezése és berendezése. Nagyohb gondot fordítanak a megel őző  óуintéz-
kedések measzе rvezésére. К iílбn hizottsáo ellen ő rizte a tOzrendészeti. Pl S гвáok betar- 
tósát a háztartásokban és a társadalmi s7Pkt о rhan. Több rendezvénvre került sor (lay 
molnárbál és egy tombolaest). Ünnepélyes keretek között 1961. október 15-én megünne- 
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pelték a tornyos! t űzoltóő rs megalakalásának évfordulóját. A bálak és rendezvények 
bevételét az otthon berendezésének b ővítésére használták fel. Komoly munkához látott 
az egyesület aktív tagsága. Rendszeres gyakorlatokkal el őkészültek a községi versenyre, 
majd onnan győztesként kikerülve, részt vettek az év folyamán Kanizsán megtartott járási 
versenyen is, ahol a kétkarú blllen ő  mozgófecskend ők versenyében a tornyosiak els ő  
helyet szereztek. 1961 végén a létszám a következ ő  volt: a végrehajtó és operatív sze-
mélyzet 22 tőbő l áll, az ifjúsági .tagok létszáma 14-18 éves korig 7 tag„ míg a pionír 
bajtársak létszáma lecsökkent 7-re. Az egyesületnek volt még 9 segít ő  és tiszteletbeli 
tagja. Ez év augusztusában sikeres t űzoltóvizsgát tettek a következ ő  tagok: Kövesd! 
Ferenc, Gombos Péter, Fényszáros! Károly, Farkas Jen ő , Kadvány Sándor, Leonov Ivar, 
Pintér Imre, Szabados Ferenc, ifj. Boros Vince, Polyákovlcs Pál és Fábrlk Vilmos. így 
tüzoltó-szakképzettség tekintetében a következ ő  összetétel ű  a tagság: 2 vizsgázott altiszt, 
vizsgázott tűzoltók ötéves szolgálattal 4, tízévi szolgálattal 7, tizenöt évi szolgálattal 4 
és húszévi szolgálattal 1 bajtárs. Csal< 4 olyan tag van öt évig terjed ő  szolgálattal, akik 
még nem vnzsgáztak. Szociális összetétel a következ ő : 13 munkás, 1 földm űves (!), 1 
gépkocsivezetö,1 technikus, 3 iparos és 3 egyéb foglalkozású. 

Az év! értekezletet 1961. december 10-én tartották. Ez alkalommal a pénztári 
jelentés is részletesebb volt, az alábbiakban ismertetjük: 

Bevételek: 

Községi Tűzoltó Szövetségt ő l dotáció 
Különféle rendezvények és bálak jövedelme 

50000,— din. 
6145,— din. 

đsszbevétel: 	 56145,— dim. 

Kiadások: 

Fuvarköltségek az építkezéssel és a versenyre utazással 
kapcsolatban 	 8050,—  din. 
Bélyegzők értékének kif!zetése 	 1 500,— din. 
Villanyáram költsége! 	 912,— din. 
Az otthon meszelése 	 3 000,— din. 
A tabló beüvegezése 	 890,— din. 
Az otthon 'ajtajainak és a gerendáknak a felvasalása 	4 070,— din. 
Útiköltségek és napidíjak 	 6 000,— dih. 
A járási verseny költségeinek fedezése 11 személy részére 3 245,— din. 

đsszkladás: 	 27667,—  din. 

A pénztár állása:  28478,—  dinár, 

A beszámolókat követő  vitában Kovács N. János parancsnok megemlíti, hogy 
voltak problémák a ruhákkal, de az év folyamán a Községi T űzoltó Szövetségtől 10 
téli ruhát kaptak, ami érezhető  segítséget jelent. Zenta T űzoltó Szövetségének képvise-
letében megjelent Nikola Slavni ć  parancsnok. Felszólalásában dicsér ő  szavakkal emlé-
kezett meg az egyesület munkájáról, szerinte a tornyosi t űzoltók egy év alatt többet 
tettek, mint a fölszabadulástól a múlt évig. Nagy eredmény a járási I. helyezés. Példás 
a szakképesítés továbbfejlesztése. A pénzügykezelés takarékos volt. Megemlíti, hogy 
jövő re az eddigi 50 000.— dinár helyett 75 000.— dinár dotációt fog kapni az egyesület. 

A közgyű lés a következő  összetétel ű  úi vezetőséget választotta: Igazgató bizott-
ság: Szokola Boldizsár, Szokola András, Nomolya Zoltán. ifj. Boros Vince. Pintér Dezs ő , 
Makk Mihály, Kovács N. János, Kadvány Sándor. Udvardi János, Farkas Jenö és Káplár 
István. Felügvel ő  bizottság: Liscsevity Gábor. id. Boros Vince és Kovács N. Imre. A 
Községi Tűzoltó Szövetségbe delegált küldöttek: Szokola Boldizsár és Kovács  N.  János. 
A tüzoltó-testület elnöke Szokola Boldizsár, titkára Makk Mihály, pénztárosa ifj. Boros 
Vince. 

Az 1962. esztend őben az igazgató bizottság 7 ülést tartott, igyekezve a tevé-
kenységet az elért szinten tartani, s őt növelni, javítani azt. Az év folyamán gyarapodott 
az aktív tagok száma, és javult a munkások és földmüvesek közötti arány. Most már 
14 munkás, 6 földmüves, 1 gépkocsivezető , 1 technikus, 3 iparos és 3 más foglalkózású 
tagból állt a szervezet. A tüzoltók szakképzettségének tekintetében szintén javulás 
tapasztalható. A testületnek 1 vizsgázott tisztje van (Szokola Boldizsár), 4 altisztje (Ko-
vács N. János, Kis Antal, Kadvány Sándor és Cipó Ferenc — az utóbb! kett ő  Újvidéken 
fejezte be az altiszti iskolát —, és ez év április 15-én vizsgázott). A Községi T űzoltó 
Szövetséq 15 komplett új r&іhát iuttatott az egyesületnek. Ezenkívül kaptak egy trak-
torvontatású, motormeghájtású, 2 500 literes tartályt és 45 méter új tömlőcsöveket. Az 
év fóÍyamán 3 kéménytűz és 2 szérűtűz volt: A šzér űtüzek közül'až egyik villámc§8 
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pástól, a másik viszont hanyagságból származott. Valamennyi t űzesetnél si.került a t űz 

továbbterjedését megakadályozni- 
Az igazgató bizottság kezdeményezte asakk-szakosztály megalakítását a t ű zoltó-

-testület keretén belül. A tagok pártoló tagokként fizetnék a tagsági díjat. A nyári t űz-

ő rség megszervezésekor az igazgató bizottság javasolja a parancsnokságnak, hogy az 
ő rségi tagok naponta '1 000 dinárt kapjanak minden levonás nélkül, de csak azokat kell 
ő rnek kinevezni, akik megfelelnek a követelményeknek. Ezenkívül figyelembe kell venni 
az anyagi helyzetét is, valamint hogy addigi odaadó t űzoltómunkájával kiérdemelte-e 
a kinevezést. 

Az igazgató bizottság 1962. június 22-én a következ ő  határozatot hozta: „Vissza 
kell hozni a keviektő l a serlegeket, ami a miénk, mert azt mi nyertük meg." 

A testület évi értekezletét 1963. január 27-én tartották. Jelen van 63 személy. 
A Községi Tűzoltó Szövetség küldöttei: Mani ć  Vojin, Sóti Ferenc. A beszámolók utáni 
vitában Kovács N. János elmondja, hogy valami lappang a bajtársak között. Olyan 
suttopás van, hogy valami nincs rendben közte és a pénztáros között. Kéri a közgy ű -
lést, hogy ezt az ügyet teljes egészében tisztázzák le. Mindenki mondja meg, melyek 
azok a hibák, amelyek itt lappangási formában megnyilvánulnak. 

Vojin Mani ć , a Községi T űzoltó Szövetség üitkára javasolja, hogy ha itt, az ülésen 
nem tudják tisztázni az ügyet, akkor az ellen ő rző  bizottság 10 napon belül ellen ő rizze 
le a pénztárt, mivel a parancsnokot és a pénztárost gyanúsítgatások érték. 

Az 1962. évi pénztári jelentés a következ ő : 

Bevételek: 

A pénztár állása 1962. I. 1-én (áthozva 1961-böl) 	28478,—  din 
Dotáció a Községi T űzoltó Szövetségtő l 	 189 000,— din. 
Jövedelem, a bálak és rendezvények alkalmából 	29 559,— din. 

Összbevétel: 	 247 037,— din.. 

Kiadások: 

Aram, szappan, sepr ő , tisztítószerek, kártya, poharak, 
égők, kályha csövekkel, traktorhoz vontatólánc, posta- 
költség, szén és más fogyasztási cikkek 	 39 795,— din. 
Motor és tartály festése 	 30 000,— din. 
Útiköltségek és napidíjak 	 5 000,— din. 
1 készlet kulcs 	 7000,—  din. 
A Novi Sad-i iskoláztatás költségei (napidíj) 	 30 000,— din. 
Biliárdasztal megvétele 	 25 000,— din. 
Ő rség kifízetése (3X28000) 	 84000,— din. 
A járási verseny költségei 	 3120,— din. 
Fuvarköltségek 	 5 000,— din. 
Kútkáva (ráma) kifizetése 	 5000,—  din. 

11.. Új posztó a biliárdasztalra 	 6690,—  din. 

đ sszbevétel: 
Összes kiadások 

Összkiadás: 	 240 605,— din. 

247 037,— din. 
240605,— din. 

A pénztár állása (egyenleg): 	 6432,—  din. 

Az évi értekezleten élénk vitát váltott ki Kadvány Kálmán felszólalása, mely 
szerint a nyáron a t űzoltók nem voltak elég éberek. Ha Kadványék nem lettek volna 
ott, talán még a góré .is leégett volna. Kies Antal elmondta, hogy alacsony a megfigyel ő -
torony, és a környéke annyira be van erd ősítve, hogy a kilátás nem kielégít ő , de azért 
a szér űtüzet észrevették. Vojin Manić  szerint próbálkoztak a megfigyeléssel a templom-
toronyból is, de annyira körül van véve magas fákkal, hogy onnan is rossz a kilátás. 
A megoldás a megfigyel ő torony és gondnok-lakás felépítésében van, de ez legkevesebb 
2 millió dinárba kerülne. Ez az eset jó alkalom arra, hogy akciót indítsunk a választók 
gyű lésén, igényelve a lakosság anyagi segítségét is. A Népbizottság támogatását is 
meg kell szerezni.  El  kell érni, hogy a tervbe bekerüljön az építkezés. Sóti Ferenc, 
a Községi Tűzoltó Szövetség elnöke hozzászólásában az önkéntes t űzoltóság ütőképes-
ségének a megerősítését szorgalmazta. A lakosság támogatását, anyagi hozzájárulását 
feltétlenül meg kell szerezni a gondnoklakás felépítéséhez. A községt ő l a Tűzoltó Szö-
vetség nem fog kapni semmilyen dotáci'ót. Egy pénzforrás van: a cséplésb ő l származó 
tűzoltódíj (magántermel őknél 1,5 0/i , a társadalmi szektorban 0,5%), habár a t űzoltók 
nemcsak a tűz oltásával, hanem a megel őző  tűzrendészettel hatalmas társadalmi vagyont 
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mentenek meg. A választók gy ű lésén meg kell magyarázni a polgároknak, hogy mit 
jelent az éberség, közös érdek, hogy megvédjük azt, amit lehet. Az egyesületi munkát 
sikeresnek értékelte. Szép eredményeket értek el a tagok szakmai és gyakorlati téren 
is. Szép eredmény, hogy a községi versenyen megszerezve az elsö helyet, a járási 
versenyen a kétkerek ű  billen ő  mozgófecskendők versenyén is az I. helyen végeztek. 

Az évi értekezleten a következ ő  összetétel ű  új vezetőséget választották: Igazgató 
bizottság: Szokola Boldizsár, Makk Mihály, Kovács N. János, Udvardi János, Homolya 
Zoltán, Kis Antal, if]. Boros Vince, Szokola András, Gy ő ri Károly, Farkas Jenő , és Kad- 
vány Sándor. Ellen ő rző  bizottság: Kovács N. Imre, Gere Mihály és id. Boros Vince. 

Miel ő tt az 1962. év eseményeinek összefoglalását befejeznénk, b ővebben ismer-
tetjük az egyik szér ű tüzet, hogy illusztráljuk az akkori t űzoltási feltételeket, körülmé-
nyeket. 1962. július 29-én délután kb. háromnegyed három órakor csaptak fel a lángok 
Angyal Ferencnél, aki Kozma Ferenc Tornyos, XXIV. kerület 23. számú tanyáján lakott. 
Az udvarban lév ő  fába csapott a villám. A fa mellett közvetlenül egy fészer volt, benne 
3 tehén. Amikor Angyal a tüzet észrevette, a teheneket kicsapta, így azok megmene 
kültek, de a fészer leégett. A t űz átterjedt a közvetlenül a fészer mellé rakott 16 méter 
hosszú szalmakazalra. A tüzet a tornyosi megfigyel ő toronyból észrevették, és "riasztották 
a tűzoltóságot. Habár Tornyostól ez a szállás mintegy 8 kilométerre van, a tartálykocsi 
6 tűzoltóval má.r valamivel 3 óra után a helyszínen volt, és Cipó Ferenc t űzoltó altiszt 
irányításával megkezdte a t űz oltását. Az oltásban 16 nem t űzoltó polgár is részt vett. 
Nagy volt a veszély, hogy az ég ő  szalmakazaltól mindössze 3 méterre lev ő , 9 méter 
hosszú és 5 méter széles istálló is kigyullad, azonban ezt meg 2 herekazlat sikerült 
megmenteni és a tüzet lokalizálni. A t űz teljes eloltásán másnap reggel 8 óráig dolgoz-
tak. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy sem a tanyán, sem a környékén nem 
volt elegend ő  víz, így Tornyosra, a VI. gazdasági egységre kellett bejárni a tartályt 
megtölteni. A kárt 8 000 dinárra becsülték. A tanya nem volt biztosítva. A megmentett 
értéket nem becsülte fel senki. 

1963-ban komolyabb t űzeset nem volt. Az állandó rendes tevékenység mellett 
a tűzoltóságot a gondnoklakás felépítése foglalkoztatta. Sikerült az épületet tet ő  alá 
helyezeti, de a további munkálatok elvégzése már a következ ő  évre maradt. Az igazgató 
bizottság 5 ülést tartott, ezeken a szervezési kérdések mellett szinte állandóan napi-
renden volt az anyag hiztosítása a gondnoklakás építésére. A munkálatok levezetésére 
a következő  összetétel ű  különbizottságot nevezik ki: Szokola Boldizsár elnök, Pintér 
Dezső  és Kadvány Sándor, tagok. Az anyagi költségek csökkentése érdekében eladják 
az aprócserepet és helyette kanizsai falcozott cserepet vásárolnak. Az igazgató bizottság 
több esetben foglalkozott a fegyelem kérdésével is. Ugyanis kezd. a fegyelem lazulni. 
Ezért 2 bajtársat kizártak a testületb ő l, a ruhát pedig rend ő rségi segédlettel elvették 
tő lük. A kizárt tagok helyett újak jelentkeztek. Így az aktív tagok létszáma továbbra 
is 28 maradt. Az ifjúsági tagok 7-en vannak, és a pionír bajtásrak létszáma is 7, viszont 
a pártoló és tiszteletbeli tagok száma 17-re növekedett. 

Az igazgató bizottság 1963. III. 11-i ülésén részt vett Híres Jen ő  is, aki elmondta, 
hogy a Kultúrkör helyi könyvtárának alapítóra van szüksége, mert másképp nem m ű -. 
ködhet. Kéri a vezetőséget, hogy 

,a 
 tűzoltó-testület fogadja el az alapító tisztségét. Hosszú 

vita után az igazgató bizottság egyhangúlag meghozta a következ ő  határozatát: „Nem 
fogadja el az alapítási jogot, tekintettel arra hogy nincs kell ő  felvilágosítás a könyvtár 
minimuma fejl ődési ütemének áttanulmányozásával kapcsolatban." (sic!) 

Az egyesület vezetősége komoly gondot fordított a tagok tudásának fejlesztésére. 
Ennek eredményeként ebben az évben is 11 bajtárs vizsgázott le. Az aktív legénység 
rendszeres gyakorlattal és elméleti továbbképzéssel készült az év:i versenyekre. Miután 
a községi versenyen els ők lettek, jogot szereztek a Zentán tartott járási vereenyen 
való fellépésre. A kétkerek ű  billen ő  mozgófecskend ők versenyén immár egymásután 
harmadízben szerezték meg az I. helyezést. Társas vacsorával ünnepelték meg a sikert, 
amelyen 48 személy vett részt. 

Az évi közgy ű lést 1964. január 26-án tartották. Jelen voltak az aktív bajtársakon 
kívül az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjai és 30 polgár, valamint a Községi Tüzoltó 
Szövetség részér ő l Nikola Slavni ć  és Pataki István. 

Ifi. Boros Vince pénztáros a következ ő  pénztári jelentést adta az 1963. évre: 

Bevételek: 

Athozott eszközök az 1962. évb ő l 
A Községi Tűzoltó Szövetség dotációja 
Áz eladott cserép ára és a biliárd jövedelme 

6432,— din. 

460000,— din. 

9084,— din. 

Összbevétel: 	 475 516,— din. 
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Kiadások: 

Az építkezéshez anyag vásárlása 
Építkezésj munkadíjak 
Útiköltségek és napidíjak 
Postaköltségek 
Villanyvi'lágításra 
Koszorú az elesett harcosok emléktáblájára (júl. 4.) 
Patikaszerek 
A tornyos.i és a zentai verseny költségei 
Villanyégők, tisztítószerek 

149338,— din. 
143760,— din. 
71 020,— din. 
2635,— din. 
2 170,— din. 
2610,— din. 

763,— dni. 
10458,— din. 
3105,— din. 

  

І . összbevétel 
2. összkiadás 

összkiadás: 	 335 859,— din. 

475516,— din. 
385859,— din. 

A pénztár állása (egyenleg) 	 89 657,— din. 

Az éví. értekezleten élénk vita folyt a beszámolókkal kapcsolatban. A tagok nehez-
ményezték, hogy a háromszoros járási I. helyezésért serleg járt volna, de nem kaptak. 
A Tűzoltó Szövetség küldöttei szerint a serleget azért nem kapták meg, mert nem 
volt személy, aki azt szorgalmazta volna. A pionír bajtársak létszámát emelni kell, 
mert a szerelésnél 9 személyre van szükség. Pataki István hiányosnak tartja az aktivi-
tásokról szóló beszámolót, mert az elért eredmények alapján egyes bajtársakat meg 
kellett volna dicsérni, továbbá kifogásolja, hogy a t űzoltóotthon a többi tömegszervezet 
el ől he van zárva. 

Győ ri Károly elmondja, hogy a bajtársak nehéz körülmények között készültek a 
versenyre, mert munkaid ő  után jártak az el őkészítő  gyakorlatokra. A versenyek fárasz-
tóak voltak, mert traktoron kellett beutazni Zentára. Helyesli ;  hogy az ifjúság részére 
lehetővé kellene tenni a t űzoltóotthonban a szórakozást. Nagy anyagi nehézségei vannak 
az egyesületnek. A T űzoltó Szövetségtől kapott traktor is izemképtelen. Fontos volna 
egy kályha beállítása a szertárban, ahol a tartályban a vizet tartják, hogy a fagyok 
beálltával ne kelljen azt mindig kiengedni. Kéri a T űzoltó Szövetség illetékeseit, hogy 
az 5-éves tervben el ő irányzott felszerelés beszerzési beosztását tartsák szem el őtt. 

A községi küldöttek válaszukban elmondták, hogy az 5-éves terv 7-évesre módosult, 
de minden remény megvan arra, hogy 1970-ig az el ő irányzott felszereléseket meg fogják 
kapni. A Szövetség pénzelni fogja a gondnoklakás befejezését. 

A megválasztott új vezet őség a következ ő  személyekb ő l áll: Szokola Boldizsár, 
Kovács N. János, Pintér Imre, Udvardi János, HomolvaZoltán. Gy ő ri Károly, Cipó Ferenc, 
Kis Antal. Kadvány Sándor, Makk Mihály és Pintér Dezs ő . Az ellen ő rző  bizottság tagjai: 
Gin  e Miháhr, Kadvány Kálmán és Leonov József. Küldöttek: Szokola Boldizsár és Kovács 
N. János. A testület elnöke: Szokola Boldizsár, titkára  Maki<  Mihály, pénztárosa pedig 
Pintér Imre lett. 

Noha 1964-hen szaporodtak a gondok. nehézségek, a testület tevékenvsége ösz-
szességében eredménvesnek mondható. Lakhatóvá tették a gondnoklakást, és egy me-
chanikus szakmájú bajtárs családival he is költözött. 

Az jgazgató bizottsáq 1964. március 5-én megtartott ülésén megvitatta Kovács 
N. János kérelmét, aki elköltözés miatt kéri felmentését a parancsnoki tisztség alól. A 
vezetőség elfogadja Kovács kérvén уб t, és parancsnoknak Kadvány Sándort nevezi ki, 
hеhiettesév ё  pedig Cioó Ferenc altisztet. Ugyanezen az értekezleten id. Udvardi János 
felszólalásában elmondja. hogy szégyenteljes dolog érte az egyesületet, mégpedig az, 
hogy a bor. amit az eayesglett ő l vett. elég jól meg volt vizezve. Makk Mihály igazolja 
Udvardi bajtárs állítását, és megemlíti. hogy 6 is hasonk t vett Pszre annál a bornál, 
amit az ewesülettő l vett meg. Az erivesiilet íó hírnevénak érdekéhen mindketten kérjk 
a vezetбеPCet, hogv a legszigorúbban lépjen fel az ilyen eljárások ellen. 

• 	Az évi értekezletet 1965, január 17-én tartották. Az igazgató bizottság munkájáról 
szóló beszámoló a Kommunisták Szövetsége VII. kongresszusa szellemében elemz ően 
feldolgozta az elmúlt év munkáját, bírál бan és önhírálólag feltárta a bajokat. Az év folya-
mán az egyesület aktív legénysége semmilyen komoly munkát nem fejtett ki, s őt mi 
több, töbhszöri írásbeli meghívás alapján sem jelentkeztek az egyesület otthonában a 
felmerül ő  problémák megvitatása és rendezése végett. Bár ebben az évben is meg 
szerezték a kétkerek ű  billenő  mozgófecskend ők versenyén a községi és járási els ő  he-
lyezést, ez csak néhány bajtárs eredménye, és nem tükrözi azt a képességet, amellyel 
az egyesület aktív tagjainak rendelkezni kellene. 

A nehézségek egy része az új parancsnok kinevezése körüli személyeskedésb ő l 
eredt. Itt a vezet őség nem találta meg a legmegfelel őbb kiutat. Nem értesült kell ő  idő -
ben a felmerülő  problémákról sem. Laza volt az együttm űködés a helyi társadalmi-politikai 
szervezetekkel. Nem szervezték meg az elméleti oktatást. Baj volt a felszerelés körül 
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is, pl. a traktor egész évben üzemképtelen volt, t űzoltáskor hol a VI., hol pedig . az V. 

gazdasági egységt ő l kellett segítséget kérni. Szerencsére komolyabb t űzeset csak egy 
volt, amit sikerült lokalizálni. A vitában Geró István iskolaigazgató és Gubik László 
általános iskolai tanár rámutattak arra, hogy a nehézségekb ő l való kilábalás útja a pionír 

tűzoltók nevelésében és az ifjúság felkar о láSában van. Fel kell frissíteni a vezet őséget 
is. Az utánpótlás biztosítása érdekében különösen foglalkozni kell a parasztifjakkal. Pintér 
Tibor sürgeti az alapszabály kidolgozását, amelyben meghatároznák, kinek mi a feladata 
és kötelessége. Kéri, hogy a bajtársak lehet őségeikhez mérten segítsék egymást. A 
Községi küldöttek (Nikola Slavni ć , Vojin Mani ć  és Sóti Ferenc) hozzászólásaikban úgy 
ítélik meg a helyzetet, hogy itt ültek a babérokon. A bels ő  problémákat az egyesületnek 
saját magának kell feltárnia és megoldania. Ehhez a Községi T űzoltó Szövetség minden 
támogatást megad. Az új igazgató bizottságnak konkrét, részletes munkatervet kell kidol-
goznia, a realizáláshoz pedig be kell kapcsolni a falu rátermett lakosait. Ebb ő l a hullám-
völgybő l sürg ősen ki kell kerülni. 

A gondterhelt arcok ki:ssé felderültek ;  amikor Sóti Ferenc, a Községi T űzoltó 
Szövetség elnöke átadta a köztárassági kitüntetéseket. Az el őző  években kifejtett munka 
elismeréséül a szerbiai T űzoltó Szövetség II. osztályú kitüntetésben részesítette a  tor- 
nyosi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet. Ugyanilyen kitüntetést kapott Szokola Boldizsár, 
a testület elnöke is. Szokola átvéve a kitüntetéseket megköszöni őket. és az egyesület 
meq a saját nevében ígéri, hogy a jöv őben is mindent megtesznek a t űzoltó-testület 
fejl ődése érdekében. Geró István szót kér. és javasolja, hogy az egyesület kitüntetését 
rámázzák be meg ő rzés végett az utókor számára. (Mint ahogy a tablóval tették.) 

Az új vezetőségbe a következő  tagokat választották: Az igazgató bizottságba: 
Szokola Boldizsárt,  Maki<  Mihályt, Pintér Dezs őt. Pintér Imrét, Szokola Miklóst, Gy ő ri 
Károlyt, Homolya Zoltánt, Kadvány Sándort, Tóth B. Józsefet. Udvardi Jánost, Zabos 
Lászlót és Gipó Andrást. Az ellen ő rző  bizottság tagja: Gere Mihály, Kadvány Kálmán és 
Leonov József. 

Az 1964, évi pénzügyi eredmény: Bevétel: 382 907,— din. kiadás: 356 280,— din. 
Jövedelem: 26 627,— din. 

1964. december 31-én a végrehajtó-operatív tagok létszáma 19. 

Az 1965-ös évben nem termett babér a tornyosi t ű zо ltб-testület részére. Csökkent 
az aktív tagok száma, a bajtársak eltávolodtak az egyesülett ő l. Hiányzik a tömörít ő  és 
összefogó erő . A háziverseny els ő  szakaszát lebony оlították. de a községi versenyen 
már nem vettek részt. A m űszaki felszerelés nem változott. Elköltözés miatt hiány van 
altisztekbő l is. Viszont vannak ígéretes, pozitív próbálkozások • is.  Gubik László mun- 
kájának eredménye a pionírokkal való foglalkozás és képzés rendszeresítése. A pionír 
bajtársak létszáma 7-r ő l 15-re emelkedett. A t űzoltó о tthon helyiségeiben helyet kapott 
az Ifiúsági Szövetséq. a Szоcíalista Szövetség és a Harcosszövetség helyi szervezete 
is. Összegezve az évi munkát. az  igazgatб  bizottsán példamutatásukért megdicsérte 
Pintér Dezső . Pintér Imre, Darahón István. Zahos László és i'd. Udvardi János t űzoltókat. 

Az 1966. január 30-án megtartott évi közgy ű lésen Gvő rí Károly vezet őségi tag 
a mezőgazdasági kombinát tornyosi gazdas бo б n еk igazgatója) fölvetette annak lehet ő -
ségét, hogy a mez őgazdasági kombinát és a t űzoltóság egyesítse a felszerelését...Kell-e 
ide traktor, amikor itt a kombinát »upravája« közel? Minek a sok ciszterna. mikor az 
».upraván« annyi van, hogy legalább 25-ezer liter vizet tárolhatunk! Nem volna-e érde- 
mesebb olyan eszközök beszerzése, amelyre mindkét helyen nagyobb szükség lenne? 
Nem kell egy csárdában két zenekar, hanem legyen egy, de az legyen er ős és ütőképes!" 
— mondta. 

A tisztúütó értekezlet a  következ ő  összetétel ű  vezetőséget választotta: Igazgató 
bizottság: Pintér Dezs ő . Pintér Imre Szokola Boldizsár: Szokola Miklós, Udvardi János, 
Győ ri Károly, Bognár Gyula. Gubik László és Gergely Aladár. Ellen ő rző  bizottság: Gere 
Mihály, Kadvány Kálmán és Leonov József. 

Az 1965. év рё n,z іqуі  eredménye a következ ő : Bevétel: 170 812,— din. Kiadás: 
74429—  din. Egyenleg:  96383,—  din. 	 s 

Az év folyamán több kisebb t űzeset történt, de komolyabb t űzkár nem volt. 
Ezek a tüzek túlnyomó részben kéménytüzek voltak. Meg kell azért jegyezni, hogy a 
bels ő  problémák ellenére is a t űzeseteknél a bajtársak derekasan részt vettek az oltás-
ban, és minden esetben sikerült a t űz továbbterjedését meggátolni. Ilyen alkalmakkor 
megvan az бѕ szе fоgйѕ  és az együttes részvétel a t ű zoltásban. 

Az 1966. és az 1967. évben nem voltak említésre méltó események. Komolyabb 
tűzesetek sem. A technikai felszerelés nem változott. A szokványos t űzrendészeti felada- 
tokat teljesítették, a nyári! t ű ző rséget megszervezték. 

1968-ban némi el ő rehaladás észlelhető  a testület életében, bár a jegyz őkönyvek 
tanúsága szerint érdektelenség miatt nem tudtak felkészülni és részt venni az évi községi 
versenyen.. 
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Ez év nyarán, június 30-án, vasárnap, hatalmas t űz pusztított Tornyoson. A mező  
gazdasági kombinát VI. számú gazdasági egységének 60 hektár talpon álló magbúzája 
égett el. Erős szél fújt, és a t űz pillanatok alatt átterjedt az egész búzatáblára. utasra 
nem is lehetett gondolni, csak védekeztek. Az oltásban a tornyosi t űzoltókon kívül részt 

vettek a kevii és zentai t űzoltók tartálykocsikkal, valamnti a gazdaság összes traktora. 
A kár 200 000 új dinár. A t űz okai: gondatlanság és hanyagság. A vezet őség nem alkal-
mazta az úgynevezett mozgó ő rjáratokat. Vasárnap lévén, munkaszünet volt, a határ 
üresen maradt. Az évi beszámoló ismertetve ezt a t űzesetet, a bajtársak példás helyt-
állásáról beszél. 

Az évi értekezletet 1969. február 9-én tartották, de a rossz útviszonyok miatt 
a községi küldöttek nem tudtak oda eljutrbi. Néhány nap múlva a Községi T űzoltó Szö-
vetség K. 6/69. számú átiratával elnézést kér a távolmaradásért. Olyan vastag volt a 
hóréteg, hogy »Bolhafalun« túl 2 km-re elakadt az autóbusz meg 5 teherautó és 1 terep-
járó kocsi stb. Sajnálják az esetet, mert hozták magukkal, és a közgy ű lésen akar`.ák 
átadni a t űzoltóknak a kitüntetéseket. 

A Köztársasági T űzoltó Szövetség II. osztályú kitüntetést adományozott Szokola 
Boldizsárnak és Pintér Dezs őnek a több évtizedes tűzoltói munkásságukért. 

Az évi értekezleten ismét felmerült a kérdés, miért nem lehet integrálni a VI. 
gazdasági egység t űzoltóságát a falusi önkéntes t űzoltó-testülettel. Több szakmai segít-
séget kapnának, nem forgácsolódnának szét az eszközök. Figyelemre méltó Pintér Tibor 
felszólalása, aki üdvözli a fiatal, most bekapcsolódott VIII. osztályos bajtársakat. A 
pénztári jelentés hangsúlyozza, hogy dotáció a T űzoltó Szövetségt ő l nincs. Évi bevétel: 
897,75 din. A kiadások: 257,65 dinárt tesznek ki. 

1969. június 1-én Zenta Község Tűzoltó Szövetségének igazgató bizottsága kiszé-
lesített ülésén vitatta meg a községi t űzoltóság tevékenységét, anyagi és pénzügyi hely-
zetét. Az elkövetkez ő  feladatok között szerepel a kevi  OTT  összevonása a mez őgazdasági 
kombinát V. és VII. gazdasági egységével, míg a tornyosi  OTT  a VI. egységgel integrálna. 
További feladat: meggy őzni a választók gy ő léseit, hogy a helyi közösségek vállalják el 
a területükön m ű ködő  önkéntes tűzoltó-szervezetek fenntartását. A T űzoltó Szövetség 
Tornyosra bízza az 1969. lúni.us  15-én sorra kerül ő  községi verseny lebonyolítását és 
a közös ebéd megszervezését. A verseny jól sikerült. A tornyosi ifjúsági csapat, amely 
el őször vett részt a veresnyen. II. helyezést ért el, az operatív egység pedig negyedik 
lett. Az ifjúsági versenyz ők a következők voltak: Szabó B. Piroska. Bognár Erika, Szabó 
B. Lajos, ifj. Darabán István, Homolya Vince, Bognár Gy. A ttila, Tóth V. Antal, Vince 
I. Gábor. Pintér Oszkár, Pintér T. Tibor és Leonov I. Ferenc. 

A felnőtt versenyzők névsora: Darabán István, Kovács Ferenc, Szokola Miklós, 
Polyákovics József,  Gin  e Gergely, Кövesdi István, Szabados Ferenc, Vince J. László, 
Banta I. István, Szokola Boldizsár„ Farkas Jen ő  és Pintér D. Tibor. 

Az évi értekezletet 1970. március 15-én tartották. Sóti Ferenc, a Községi T űzoltó 
Szövetséq elnöke örömmel állapítja meg, hogy az 1969. év dönt ő  fordulatot hozott a 
testület életében. Jó, hogy f őleq a fiatal bajtársak vették át az irányítást. A szövetség 
minden tő le telhet őt megtesz, hogy segítse az egyesületet. A közgy ű lés határozatával 
iegyzőkönyvi köszönetet mond Keceli Mészáros Gyula t űzoltóparancsnoknak a kiképzés 
körüli, fáradtsápot nem ismer ő  munkájáért. A sikeres együttm űködésért dicsér ő  elisme-
résben részesült a mez őtazdasági kombinát VI, gazdasági egysége, a tornyosi Helyi 
Közösség. a Földm űves Szövetkezet tornyosi egysége, Toldii László, Györi Károly, Horvát 
Miklós mérnök és Makk Mihály. 

Az új tisztségvisel ők: Makk Mihály elnök, Szokola Boldizsár alelnök, Bognár 
Gyula titkár, Pintér Dezs ő  pénztáros, Darabán István parancsnok, Surányi Boldizsár pa-
rancsnokhelyettes és Polyákovics József szertáros. 

Pénzügyi eredmény: Bevétel 2636,10 dinár. Kiadás: 1153,60 diaár. 
1970-ben folytatódik az operatív tagok képzése. Az elméleti oktatás és a gya-

korlatok tervszer űen folynak. A testület otthonának kibetonozása elmaradt, mivel az 
árvízveszély miatt nem lehetett sóderhez jutni. Júniusban a tiszai árvízveszély miatt 
a tornyosi tűzoltó-testület legénysége is mozgósítva volt Zentára. Az árvízvédelmi mun-
kánál Polyákovics József t űzoltó altiszt (az egyesület otthonának gondnoka) szolgálat-
teljesítés közhen vízbe fulladt. A tornyosi t űzoltóotthonban ravatalozták fel. A ravatalnál 
bajtársai álltak dísz ő rséget. Temetése 1970. június 25-én volt nagy részvét mellett. 

A községi tűzoltóversenyen az operatív egység a 3. helyen, míg az ifjúsági csapat 
a 2. helyen végzett. 

1971-ben egy új traktor beszerzésével lényegesen javult a csapat üt őképessége. 
A nyári tűzvédelmi szervezettség fokozódott. A VI. gazdasági egységgel történt meg-
egyezés alapján az állandó őrséget a felszereléssel együtt aratás-cséplés idejére átve-
zényelték a birtokra, mivel ott jobbak voltak a megfpgyelési feltételek. 

Külön említésre érdemes a helyi közösség támogatása, amely a saját eszközeib ő l 
kibetonozatta az otthon szertárát, irodahelyiségeit és az épület járdáját, több mint 
4 000 új dinár értékben. Az egyesület otthonához vezet ő  útlesalakozása azonban továbbra 
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is csak terv maradt. A testület saját eszközeí.t az otthon épületének tatarozására for 
dította. Itt rá kell mutatni a kevi és tornyosi t űzoltó-egyesület közötti szolídaritás szép 
példájára. A kevi .testület 598 dinár összeg ű  egyéves kölcsönt hagyott jóvá a tornyosiak-
nak. (Ennyibe került a villanyhálózat javítása.) 

A 70-es évektő l kezdve a tisztújító értekezleteket kétévenként tartják. Az 1970-
-1971. év munkájának áttekintésére az 1972. február 6-án megtartott évi közgy ű lésen 
került sor. A jelentés részletezi az eredményeket, de rámutat a hiányosságokra is. 
A fegyelem fenntartása érdekében 6 tagot kizártak a testületb ő l, mert „az egyesületnek 
olyan emberekre-bajtársakra nincs szüksége, akik csak addig aktívak, míg az egyenruhát 
meg nem kapják, utána pedig tétlenkednek". Az ,ifjúsági csoportba viszont 6 új tagot 
vettek fel. A legénységi állomány felfrissítése nyilvánvaló. A következ ő  2 évre az ön-
igazgatási szervekbe a következ ő  bajtársakat választották: Bognár Gyula titkár, Szokola 
Boldi'zsár alelnök, Makk Mihály elnök, Pintér,Dézs ő  pénztáros, Darabán István parnacsnok, 
Surányi Boldizsár parancsnokhelyettes, Barta József szertáros, valamint még Burány 
István, SZOkola Miklós, Pintér Oszkár .és P.intér Imre igazgató bizottsági tagok. Ellen-
ő rző  bizottság: ifj. Kovács István elnök, Kovács Ferenc és Zabos László tagok. Küldöttek 
a Községi Tűzoltó Szövetség önigazgatási szerveibe: Makk Mihály„ Kovács Ferenc és 
Bognár Gyula. 

Az 1973, év a tűzoltógyakornokok elméleti és gyakorlati felkészítésével kezd ődött. 
Keceli M. Gyula, a Községi T űzvédelmi Törzskar parancsnokának vezetésével tanfolyam 
indult Tornyoson a társadalmi önvédelmi feladatok hiánytalan elvégzése szellemében. 
Az előadásokat (összesen 16-ot) minden szerdán és pénteken tartották. Az el őadásokon 
36-an vettek részt, de ezekb ő l csak 11 vizsgázott le. 

A község!', t űzoltóversenyt 1973. június 3-án Keviben tartották. A rossz id ő  miatt 
nem is lehetett minden versenyszámot lebonyolítani. A tornyosiak részére nem termett 
babér. A fiatalok közül sokan bevonultak katonának, az utánpótlás pedig még nem 
ütőképes. 

A felszerelés színvonala javult. A testület 17 öltöny egyenruhát kapott. 

1973 végén a létszám a következ ő : 
Operatív tűzoltók (az ifjakkal együtt) 	 23 
Tartalékosok 	 8 
Tűzoltónő k 	 2 
Polgárivédelmi t űzoltók 	 12 

Összesen: 	 45 fő  

Az 1972-1973. évi tevékenységr ő l szóló összefoglalót az 1974. január 31-én 
megtartott tisztújító közgy ű lésen vitatta meg a t űzoltóság. A két év alatt komolyabb 
tűzeset nem volt. A tornyosi Barázda Tmasz-nál elégett a  herekazal, 3 termel őnél szé-
rűtűz volt. (Ebbő l 2 helyen gondatlanság, 1 helyen pedig szándékos gyújtogatás okozta 
a tüzet.) 

Az utóbbi évtizedben a falu megn őtt, a jelenlegi tűzoltó-felszerelés már kevés-
nek bizonyul! Szükség volna állandó ügyeletre, telefonra. 

A beszámoló hiányolja, hogy nem alakult meg a t űzvédelmi érdekközösség. Az 
el őző  években sürgetett közös t űzoltóegység (a mez őgazdasági kombináttal) megszerve- 
zése sem valósult meg. Az utánpótlás biztosításának érdekében a tornyosi iskolában 
filmet vetítettek a t űzoltóságról. 

Az új végrehajtó bizottság tagjai a következ ők: Pintér Tibor elnök, Szokola Bol-
dizsár alelnök, Bognár Gyula titkár, Darabán István parancsnok, Barta József szertáros 
(1975. január 1-tő l Szabó Lajos), Pintér Dezs ő  pénztáros és ifj. Surányi Boldizsár végre-
hajtó bizottsági tag. 

Ellenő rző  bizottság: id. Surányi Boldizsár elnök, Szokola Miklós és Homolya István 
tagok. 

1974, december 18-án az igazgató bizottság meghatározta a t űzoltбotthon társa-
dalmi helyiségének használati feltételeit. 

— az Autós-motoros Szövetség 600 dinárt fizet a terem használatáért a tanfo-
lyam befejeztével, 

— a társadalmi-politikai szervezetek, amelyek nem teremtenek jövedelmet, díjta-
lanul kapják el a termet, 

— az ifjú területi tagok szórakozás céljából minden nap 21 óráig, ünnepnapokon 
22 óráig vehetik igénybe a termet azzal , hogy a rendért és a tisztaságért 
felelnek.. 

Az új gondnok 1975. január 1-tő l Szabó Lajos lesz. A gondnok utasítást kapott, 
hogy a garázsban is biztosítsa a meleget. A traktort hetenként be kell gyújtani, és 
ellen ő rizni az üzemképességét., A biliárd új használati díja 4 dinár б ránként. 

1975. június 8-án Tornyoson tartották a községi t űzoltóversenyt, amelyen részt 
vettek a zentai, a tornyosi és a kevi önkéntes t űzoltók 1-1 férficsapattal, továbbá a 
pionírcsapatok. A gyáripari csapatok közül a textilgyár n ő i- és férficsapata meg a cukor- 
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gyári férficsapat versenyzett, a zentai hivatásos t űzoltók pedig bemutatták a korszer ű  
gépi és kézi t űzelhárító készülékek használatát. 

1975, december 31-én a tornyosi  OTT  igazgató bizottsága határozatot hozott, hogy 
összes állóeszközét térítés nélkül átruházza a Községi T űzoltó Egységre. Az állóeszközö-
ket a tűzoltóotthon, a Zetor 50 traktor és a tartálykocsi képezte. Viszont a használati 
jog továbbra is a tornyosi Önkéntes T űzoltóegyesületet illeti. 

Az igazgató bizottság 1976, március 2-án úgy határozott, hogy a régi billen ő  
fecskend őt árverésen eladják. 

1976. március 7-én tartották meg a tisztújító közgy ű lést. Az ülésen 26 bajtárs 
vett részt, a Községi T űzoltó Szövetség képviseletében pedig Sóti Ferenc és Keceli M. 
Gyula. A közgy ű lés módosításokkal elfogadta az új alapszabályt, majd áttért az  OTT  
1974-75. évi munkájáról szóló jelentés meghallgatására és megvitatására. 

Pintér Tibor hiányolja a téli id őszak hasznos eltöltését. Idejében gondoljunk 
a nemzedékváltásra, utánpótlásra. 

Keceli M. Gyula szorgalmazza a helyi közösséggel való kapcsolat elmélyítését. 
Az otthonhoz vezető  utat közös akcióval rendbe kellene hozni. Az önkéntes t űzoltóknak 
a jövőben szorosabban együtt kell m űködniük a polgári védelmi t űzoltókkal is. 

Szokola Miklós felszólalásában a t űzmegel őző  intézkedések hatékonyabbá téte-
lével foglalkozik. 

Bognár Gyula, Pintér Dezs ő  és Darabán István a felszerelés (töml ők) elhasznált-
ságát, a pénzeszközök sz ű kösségét és a t űzvédelem iránti érdektelenséget domborították 
ki hozzászólásukban. 

A pénzügyi jelentés szerint az 1974. és 1975. évi összbevétel  23497,78  dinár 
volt, míg az összkiadás 8 050,70 dinárt tett ki. 

Az új tűzoltóvezetőség: Pintér Tibor elnök, Csorba Nándor alelnök„ Bognár Gyula 
titkár, Darabán István parancsnok, id. Surányi Boldizsár parancsnokhelyettes, Szokola 
Miklós pénztáros és Szabó Lajos szertáros. A felügyel ő  bizottságba Homolya Istvánt, 
Pintér Imrét és Kovács Ferencet választotta az évi közgy ű lés. A Községi T űzoltó Alap 
közgy ű lésébe Szokola Miklóst, míg a T űzoltó Szövetség közgy ű lésébe Pintér Tibort és 
Szabó Lajost delegálták. 

Az 1976. június 20-án megtartandó községi, t űzoltóversenyre az igazgató bizottság 
a következ ő  összetétel ű  csapatot nevezte be Darabán István parancsnok vezetésével: 
Szabó Lajos, Leonov János, Kadvány Lajos, Mogyorósi László, Simon József, Huszák 
Béla, Kadvány Gyula, Kovács Ferenc, ifj. Darabán István, Pintér Tibor, Bognár Gyula 
és Boros Péter. 

Az 1976— 1977. évi id őszakból kevés adatunk van. A munka id ő rő l-idő re kampány-
szerűen folyt. A végrehajtó bizottság az aktív legénységet csak a versenyekre vagy az 
ünnepekre való el őkészületek végett hívta össze. Az akkori értékelések szerint Török-
faluban, a helyi közösségek közötti t űzoltóversenyen a tornyosiak kielégít ően szerepeltek. 

Az egyesületnek az 1976-1977. évi id őszakban 15 219,08 dinár bevétele és 2 867,55 
dinár kiadása volt. A testület állománya és felszerelése a következ ő : aktív operatív 
legénység 24 fő , tiszteletbeli tag 8, ifjak 8, a személyi felszerelésb ő l van 17 tűzoltó-
egyenruha, 10 gyakorlóruha és 10 derékszíj. 

1978-ban felmerült a t űzoltóotthon átalakításának-tatarozásának kérdése. Ugyanis 
fennállása óta az otthon kívülr ő l nem lett bevakolva, hiányzik az es őcsatorna, javítani 
kell a tetőszerkezetet, elvégezni a bels ő  meszelést és festést stb. Az anyagi eszközök 
biztosítása végett az egyesület támogatásért írásbeli kérelemmel fordul a Községi 
Tőzoltó Szövetséghez. A szövetség hozzájárult a munkálatok pénzeléséhez, így kelleme 
sebbé, szebbé vált a faluban a t űzoltóotthon. Erre annál is inkább szükség volt, mert 
a községközi tűzoltóversenyt 1978.jónius 13-án Tornyoson tartották. 

A vitában az egyesület felszólaló tagjai felemlítették, hogy éjjeli riadóztatás 
idején az autósziréna nagyon gyöngén hallatszik, ezért szükséges, hogy a t űzoltóotthon 
mellé építend ő  figyel ő toronyra szereljék át a volt VI. gazdasági egységen lév ő  szirénát. 

Az egyesület 1978-1979. évi munkáját az 1980. április 13-án megtartott tiszt 
újító közgyű lési értekezlet vitatta meg. Az ülésen 30 bajtárs volt jelen. A községi t ű z-
oltóságot Nagy A. Zsuzsanna, Pataki István, Katona Pál és Papp Máté képviselte. 

A jelentés kiemeli azt, hogy az elnökség több esetben tárgyalt a Radni čki 
Labdarúgó Klub vezetőségével, mivel a rendelkezésükre bocsátott helyiségeket rendet-
lenül használták. Végül megvonták a sportolóktól a terem használati jogát, 

A parancsnokság lelkiismeretesen foglalkozott a csapatok felkészítésével a fels ő -
hegyi versenyre. A feln ő ttcsapat felkészülését er ősen gátolták az őszi betakarításai mun-
kálatok. A pionírcsapatnál nem volt probléma, ők fegyelmezetten, rendszeresen jártak 
a gyakorlatokra. . 

Ebben a kétéves id őszakban 3 t űzeset volt. Zabos Tibor magántermel őnél a tüze` 
a villanyhálózatban keletkezett rövidzárlat okozta. Matuska Károlynál szándékos gyúj-
togatás történt. A helyi közösség .udvarában a • raktárban ütött ki a t űz, amit a bent 
tárolt pormész öngyulladása okozott. Mindezeket a t űzeseteket rövid id ő  alatt sikerült 
lokalizálni. 
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1979-ben Zabos Jen ő  elvégezte a t űzoltótiszti tanfolyamot, és eredménnyel vizs-

gázott. A költségeket az egyesület viselte. 
1978-1979. éves ,id őszak pénztári jelentése: Az összbevétel  18 186,50,  az össz-

kiadás pedig 13 240,50 dinár. 
A közgy ű lés elfogadta a munkáról és a pénzügyi forgalomról szóló jelentést, 

továbbá meghozta az egyesület új alapszabályát. Ugyanezen az értekezleten a közgy ő lés 
az 1980. évre az alábbi munkatervet hozta: 

Bővíteni kell a tagság sorait, fő leg az ifjúság és a pionírok köréb ő l; 	. 

Szorgalmazni a szakmai továbbképzést. 
Javítani az egyéni felszereléssel valp е llátottságot. 
Tovább folytatni a t űzoltóotthon bels ő  tatarozását, mégpedig a bels ő  villany-

hálózat átépítését, a bels ő, meszelést„ festést és a, padlózat kijavítását. 
A figyel őtornyot felépíteni és áthozni a birtokról a szirénát. 
Megszervezni az operatív legénység felkészültségi ellen ő rző  gyakorlatát: 
Felkészíteni az egyesület csapatát a községi és a helyi közösségek közötti 

versenyre. 
A honvédelem és társadalmi önvédelem terén a célkit űzések megvalósítása 

érdekében felkészíteni a polgári védelmit t űzoltókat. 
Az új alapszabály értelmében most már 4-éves megbízatási id ő re a közgy ű lés 

a következő  összetétel ű  elnökséget választotta: 
Pintér Tibor vizsgázott t űzoltó 
Zabos Jen ő  tőzoltótiszt 
Bognár Gyula I. osztályú t űzoltó 
Szokola Miklós I. osztályú t űzoltó 
Cipó Ferenc tűzoltó altiszt 

4. Darabán István t űzoltó altiszt és 
7. Szabó Lajos I... osztályú đűzoltó 
A Községi T űzoltó Szövetség választmányába az alábbi tagokat delegálták: Pintér 

Tibor, Cipó Ferenc, id. Šurányi Boldizsár és Barta József. 
1980. június 29-én Keviben volt a községi t ű zol;tбverseny. A tornyosiak a fel-

nőtt férficsapat mellett 2 pionír t űzoltócsapattal szerepetlek. Az eredmény közepes. 
Az 1980• december 17-én megtartott ülésen az elnökség foglalkozott a tornyosi 

tűzoltó-zenekar megalakításával. Pintér Tibor elnök elmondja, hogy a faluban már egy 
éve m űködik a fúvószenekar. Több helyi rendezvényen felléptek stafétavárás, május 
1-e, november 29-e alkalmával, de muzsikáltak a községi t űzoltóversenyen is. Zenta 
község Tűzoltó Szövetsége elvileg egyetért azzal, hogy a zenekart a t űzoltó-egyesület 
átvegye. 

Kanyó Sándor, a Május 25-e Általános Iskola Tömörkény István egységének 
képvisel ője ismerteti, hogy a hangszerek az iskola tulajdonát képezik, de az iskola hasz-
nálatra odaadja a t űzoltóegyesületnek, amely vállalja a zenekar további fenntartását. 

Nagy Bálint zenetanár véleménye szerint a t űzoltó-egyesületnek minden zene-
kari taggal szerz ődést kell kötnie a zeneórákon való részvételi és fellépési kötelezett-
ségekrőt, valamint a hangszerek meg ő rzésér ő l, A zenekari tag köteles megtéríteni a 
hangszeren saját hibájából keletkezett kárt, a t űzoltó-egyesület elhagyása esetében pe-
dig haladéktalanul vissza kell adni a hagnszert. 

Homolya Aranka, az Ady Endre M űvelődési Egyesület titkára elmondja, hogy 
a zenekar 20-24 tagot számlál. A hangszerek megvannak, csak a karnagynak kellene 
pénzbeli juttatást adni, mert ezt eddig maguk a tagok fizették, és szorgalmasan eljártak 
a próbákra, a fellépésekre, 

Mivel a vélemények összehangolódtak, az elnökség úgy határozott, hogy 1980. 
december 17-én megalakul a tornyosi :t űzoltózenekar 20 taggal, azzal a feltétellel, hogy 
a hangszereket a tornyosi általános iskola biztosítja. Az egyesület szerz ődést fog kötni 
a zenekar tagjaival, amelyben részletezik az egymással szembeni kötelezettségeket: 

1981-ben Tornyoson a Május 25-e Általános Iskola Tömörkény István egységé-
ben megalakítják a pionír t űzoltóő rsöket. A szervez őmunkával és a kiképzéssel , az 
egyesület elnöksége Zabos Jen ő  tűzoltótisztet, továbbá Pintér Csaba, Darabán István 
és Cipó Ferenc t űzoltó altiszteket bízta meg. 

1981, április 14-én (kedden) éjfél után 25 perccel borzalmas következményekkel 
járó tűz ütött ki Tornyoson, Széll Péter tanyáján. Az istálló, illetve disznóól gy ~ј lladt 
ki. Az épület tetőzete faszerkezet ű , felülrő l szalonit-hullámlemezzel burkolva. A horóg-
fák között szigetel őanyag volt, alulról pedig szalonittal volt borítva. A t űz oka felté-
telezhetően rövidzárlat. A te:tőszerkezet 2/3 része elégett, és a füstben 27 fej őštéhén 
megfulladt. A sertésállományt sikerült megmenteni. A t űz oltásában részt vettek a 
zentái tűzoltók vízágyúval és 3 tartálykocsival, továbbá a tornyosi önkéntes t űzoltó-
egység 1 tartáylkocsival. Az oltáshoz 20 000 liter vizet használtak fel. Említésré méltó 
még az a körülmény, hogy a Zentai t űzoltóknak mintegy 6-7 percet kellétt várakoz-
niuk a leeresztett vasúti sorompó el ő tt. 
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Ezekben az években még 2 t űzeset történt területünkön. Földy Gusztáv völgy-
parti tanyáján a herekazal égett le, Kracsun Vilmosnál pedig kéményt űz volt. 

Az egyesület az 1981. június 21-én Zentán megtartott t űzoltóversenyen 3 csa-
pattal vett részt (az önkéntesekb ő l álló raj, a polgári védelmi raj és a pionírcsapat). 
A szereplésrő l megállapítható volt, hogy hiányzik a gyakorlat, a rutin, az összeszokás. 

A passzivitás elleni küzdelem során az elnökség 1982. február 15-i ülésén 36 
egyesületi tagot törölt a nyilvántartásból. Igy a következ ő  összetétel ű  állomány ma-
radt: operatív t űzoltók 18, ifjúsági t űzoltók 7, pionírok 16, a tűzoltózenekar tagjai 21 
és van még 12 tiszteletbeli tag. A testületnek akkor összesen 74 tagja votl. 

1982-ben Vajdaság Tűzoltó Szövetsége plakettal tüntette ki Pintér Tibort, az 
egyesület addigi elnökét a tűzvédelem terén kifejtett jelentős eredmény ű  munkássá-
gáért. A testület új elnöke SZOkola Miklós lett. Az évi községi versenyt Tornyoson 
rendezték meg. A tornyosiak ismét 3 csapattal vettek részt (az önkéntesek, a pionírok, 
valamint a polgári védelmi t űzoltók). A pionírcsapat volt a legtömegesebb és legak- 
tívabb. Az önkéntesek felkészülési körülményei sokkal rosszabbak voltak. Zömmel a 
birtokon vannak munkaviszonyban, váltásra dolgoznak. A polgári védelmi t űzoltók alapos 
elméleti kiképzést kaptak az év folyamán. Jó eredménnyel vettek részt Zentán a polgári 
védelem községi vetélkedőjén. 

1932. november 19-én és 20-án került sor Tornyoson az Egyként a honvéde-
lemben és a társadalmi önvédelemben elnevezés ű  verseny zárószakaszára. A tű zoltó-
testület tagjai nagy odaadással és jó eredménnyel vettek részt a gyakorlatokon, ki-ki 
a saját beosztása szerint. 

Ebben az évben 2 t űzeset volt (Híressoron és Tornyoson). Az egyik esetben 
szándékos gyújtogatás történt, míg a másik esetben gondatlanság okozta a tüzet. 

Az 1982. évi tevékenység összesítésére és értékelésére az 1983. március 20-án 
megtartott közgy ű lésen került sor. 

A zentai Tűzoltó Szövetséget Keceli M. Gyula és Papp Ferenc képviselte. A 
tömör évi jelentést Bognár Gyula egyesületi titkár olvasta fel. Megállapítja, hogy a 
zentai Tűzoltó Szövetség képvisel ői és a tornyosi egyesület elnöksége két alkalommal 
Olt  össze a felmerült problémák rendezése végett. Megegyeztek abban, hogy bizonyos 
új munkaszervezési formákra van szükség. Úgy kell meghatározni a rajokkal való meg- 
terhelést, hogy az egyéni felel ősség nyilvánvalóvá váljon. A parancsnokságnak több 
kezdeményezési teret kell biztosítani. A háztartások t űzvédelmi ellen ő rzése a felénél 
tart. Eddig mintegy 300 háztartást néztek át. 

A pénztári jelentés szerint az 1982. évi bevétel  23094,10  dinár, az összkiadás 
pedig 12 764,95 dinár. 

Az 1983. évi munkaterv a következ őket foglalja magába: 
A tagság bővítése (fő leg fiatalokkal és pionírokkal), 
Tanfolyam szervezése a nem vizsgázott tűzoltók részére, 
A csapatok felkészítése az 1983.  évi versenyekre, 
A háztartások t űžvédelmi ellen ő rzésének folytatása, 
A tűzoltóság és a fúvószenekar részvétele az állami ünnepekkor és más 
alkalmakkor rendezett helyi rendezvényeken, 
A tűzoltó-zenekar további képzése, 
A személyi felszerelések karbantartásának ellen ő rzése, 
A tagság nyilvántartásának felülvizsgálása, 
A testület otthonának és környékének rendbehozása (kémény és kerítés fel-
építése, a víz bevezetése a gondnoklakásba stb.), 
A nyári ügyeletesszolgálat megszervezése. 

Az 1983, évi községi tűzoltóversenyt Bogarason tartották június 12-én. A kevi 
önkéntesek II., a .tornyosi csapat pedig Ilk helyezést ért el. A két pionírcsapat közül 
a tornyosi lett az I. helyezett 310 ponttal. A tornyosi pionír leánycsapat versenyen 
kívül lépett fel, és 300 pontot szerzett. (A fiúknál a II. helyezettnek 292 pontja volt.) 

A pionír A csapat községi els ő  helyezésével részvételi jogot szerzett az 1983. 
okt. 2-án Adán megtartott községek közötti versenyre. Itt Ii. helyezett lett, és bronz 
érmet nyert. 

Az 1983. évi választási közgy ű lésre 1984. február 26-án került sor. Az egye-
sületi tagokon kívül megjelent Keceli Ferenc, a Vajdasági T űzoltó Szövetség tagja, Papi ć  
Radovan, Zenta község Tűzoltó Szövetségének elnöke és Keceli M. Gyula községi t űz-
oltó-parancsnok, továbbá a helyi társadalmi-politikai szervezetek képvisel ő i és І i г  Jenő , 
a helyi közösség titkára. 

Az évi munkáról szóló, továbbá a pénztári jelentés meghallgatása utáni vitában 
felszólaltak Papi ć  Radovan, Pintér Tibor, Keceli Ferenc és Dér Jen ő . Kiemelték, hogy 
az egyesület a közeljöv őben ünnepli fennállásának 50-éves évfordulóját, erre fel kell 
készülni annak ellenére, hogy kevés a pénz, A községnek az idén fel kell kutatnia 
minden pénzforrást, és kell ő  szervezettséget biztosítani, mivel ebben az évben Zentán 
lesz a tartományi t űzoltóverseny. A helyi közösséggel közösen sok mindent helyben 
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is meg lehet oldani. A pionír t űzoltók gyengén vannak öltözve, a meglev ő  tűzoltó-
egyenruhák is olyan állapotban vannak, hogy szégyenlik fölvenni. A zenekar további 
pénzelésére megoldást kell találni. Ugyanakkor a zenekar tagjaitól Fis még kell köve-
telni a megfelel ő  magatartást. Szabályzatot kell hozni a m űködésükrő l, jogaikról és 
kötelezettségeikrő l. 

A közgyű lés a következ ő  összetétel ű  vezetőséget választotta: Az elnökség: 
Bognár Gyula elnök, Barthos Alpár titkár, Pintér Csaba, Zabos Jen ő , Cipó Ferenc, Pintér 
Tibor és Homolya István tagok. Az ellen ő rző  bizottság: Tóth János elnök, Pi'ntér Dezs ő  
és Szabó Lajos tagok. Küldöttek a Községi T űzoltó Szövetség községi választmányába: 
Szokola Miklós, Pintér Tibor és Baráti Péter.. 

Ugyanezen a közgy ű lésen osztották ki a bajtársaknak a Szerbi аi Tűzoltó Szö- 
vetség kitüntetéseit. A T űzoltócsillag I. fokozatát kapta Pintér Tibor, Darabán István 
és Bognár Gyula. A Tűzoltócsillag II.. fokozatát Boros Péter, Zabos Jen ő , Cipó Ferenc 
és Pintér Csaba. 1983-ban nem történt ,t űzeset Tornyoson. 

A zenekar m űködésének kérdéseit vitatták meg 1984, május 11-én az egyesület 
elnökségének és a zenekar tagjainak együttes ülésén. Néhány tag ugyanis nem jár el 
rendszeresen a próbákra, vagy a fellépésekkor igazolatlanul hiányzik. Úgy határoztak, 
hogy három tagot kizárnak a t űzoltó-zenekarból és az egyesületből is„ kettőt pedig 
figyelmeztetésben részesítenek. A kizárt tagok kötelesek visszaadni a hangszereket, 
valamint a tűzoltó-egyenruhákat. Az elnökség a zenekar tagjai közül Homolya Istvánt 
bízza meg a szervez ő  és koordináló munkával. 

Az egyesület benevezett a tornyosi Helyi Közösség falu- és környezetszépítési 
akciójába. Az eredmény dicséretes, mert sor került a t űzoltóotthon küls ő  tatarozására 
és az es őcsatorna felszerelésére. A vizet bevezették a gondnoklakásba is. 

Ebben az évben Virágh Mária óvón ő  kezdeményezésére a t űzoltók két alkalom-
mal látogattak el az óvodába, és elbeszélgettek a gyerekekkel a t űzvédelemrő l Amikor 
az óvodások viszonozták a látogatást, az egyesület otthonában megtekintették a t űz• 
oltó-felszereléseke`. Hasonló oktató-nevel ő  munka folyt a pionír t űzoltókkal is. Az elmé-
leti el őadásokat Barthos Alpár általános iskolai tanár-t űzoltó adta el ő , míg a gyakorlati 
kiképzést Cipó Ferenc altiszt vezette kit ű nő  eredménnyel. 

Az 1984, esztend őben a tornyos i Helyi Közösség 10 000 dinárral segítette az 
egyesület munkáját, a Községi T űzoltó Szövétség pedig 40 000 dinár dotációt juttatott 
a testületnek. 

Az 1984. évi tevékenységet az 1935. március 31-i évi közgy ű lésen vitatták meg. 
A beszámolót Bognár Gyula elnök olvasta fel. Hangsúlyozta, hogy akárcsak az elmúlt 
évben, ebben az esztend őben sem volt tűzeset Tornyos területén. A t űzoltó-zenekarról 
elmondta, hogy sikerült a viszonyokat rendezni. A fúvószenekart felfiatalították. Fábián 
Mihály zentai, zenetanár vezetésével szorgalmasan gyakorolnak minden pénteken. Fel- 
lépnek a Zentán megtartott vajdasági t űzoltóversenyen és Csókán a községek közötti 
versenyen, ső t rész} vettek valamennyi helyi ünnespégen • is,  így május 1-én a tábortűz, 
a falu utcáiban zenés ébreszt ő  rendezésében, a staféta fogadásakor, a koszorúzási ün-
nepségen stb. 

Az 1984, évi bevétel 58 045,40 dinár, míg a kiadás 24 055,50 dinár volt. 
1985-ben két jelentéktelen t űzeset volt Tornyoson, amelyeket nyilvántartásba 

vettek, de tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség. 1985. július 9-én este 20 óra táj• 
ban a buránysori figyel őszolgálat Tornyos felett füstfelh ő t észlelt. Riasztotta a tornyosi 
ügyeleteseket, akik megállapították, hogy a Dózsa György utca egyik lakója hulladékot, 
levelet, szemetet égetett az udvarban. A másik t űz az új építkezési körzetben volt, 
kigyulladt a magasfeszültség ű  transzformátor, de itt sem kellett a t űzoltóknak bea- 
vatkozniuk. 

1985. június 23-án Fels őhegyen volt a községi tűzoltóverseny. A tornyosi' Ön- 
kéntes Tűzoltó-testület tagjai — összesen 50-en — a következ ő  összetételben vetek 
részt: 8 személy képezte az önkéntes feln őtt ,tűzoltócsapatot, a pionírcsapat 10 tagot 
számlált, az önkéntes t űzoltó-fúvószenekart 24-en alkották, míg a polgári védelmi t űz- 
oltócsapat 8 fő bő l állt. Legeredményesebb a felnőtt önkéntes csapat volt: Darabán 
István, Szabó Lajos, Boros Péter, Pintér Csaba, Horváth Zoltán, Darabán Vilmos, Juhász 
Lajos és Bognár Gyula összeállításban 396 pontot értek el. Ezzel a második helyet 
szerezték meg, és ezüstérmesek lettek. 

A nyári aratási ügyeletet 14 bajtárs felváltva tartotta 1985. július 2-i kezdettel 
este 21 órától reggel 4 óráig, kapcsolatot tartva a községi t űzoltósággal, továbbá a 
buránysorii figyel őtornyokkal. 

Az önkéntes tűzoltó-zenekar a legaktívabb szakosztály az egyesületben., A pró- 
bákat egész éven át rendszeresen, hetente tartották. Fellépések el őtt gyakrabban is. 
Ebben az évben a zenekar a következ ő  ünnepségeken és rendezvényeken vett részt: 

— Tábortőz, április 30-án, 
— Zenés ébresztő  Tornyos utcáiban és Keviben, május 1-én, 
— Ifjúsági staféta fogadása Tornyoson, május 14-én, 
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— Ifjúság napjának ünneplése Zentán, májuus 25-én, 
— Dolgozók Barátság Találkozója Zentán, május 31-én, 
— Községi t űzoltóverseny Fels őhegyen, június 23-án, 
— Zentai községközi tűzoltóverseny, augusztus 6-án. 
— Csókán tartot*, községek közötti t űzoltóverseny, szeptember 21-én. 
A tornyosi Helyi Közösség Közgy ű lése 1985. december 23-i ülésén a polgárok 

el őzetes jóváhagyása alapján meghozta az új helyi hozzájárulás bevezetésér ő l és annak 
felhasználásáról szóló határozatát. A felosztás szerint a létrejöv ő  pénzeszközök 4%-át 
a helyi đnkéntes Tűzoltó Egyesület kapja a t űzoltóotthon adaptálására és az épület 
berendezésére. Az 1985-ös költségvetésb ő l a Helyi Közösség 20 000 dinárral segítette 
a testületet. 

1986. február 23-án a tisztújító közgy ű lés megvitatta az el őző  év munkájáról 
és a pénzelésrő l szóló jelenést. Az egyesület 1935. évi jövedelme 133 990 dinár, az 
összkiadása pedig 65 321 dinárt tesz ki. 

Az elkövetkez ő  két évre a közgy ű lés a következő  összetétel ű  elnökséget és 
bizottságokat választotta: Bognár Gyula elnök, Barthos Alpár titkár, Homolya István 
pénztáros, Zabos Jen ő  parancsnok és Cipó Ferenc szertáros. A káderbizottság: P.tntér 
Tibor elnök, Kovács Ferenc és Szabó Lajos tagok. Társadalmi önvédelmi bizottság: 
Búrány Endre elnök, Horváth Zoltán és id. Surányi Boldizsár tagok, đntgazgatási ellen-
ő rző  bizottság: Fendrik Ferenc elnök, Kopasz Oszkár és Pintér Dezs ő  .tagok. Az önkéntes 
tűzoltó-zenekar vezetésével, munkájának összehangolásával az alábbi összetétel ű  bizott 
ságot bízta meg a közgy ű lés: Bakos László elnök, Kanyó Sándor és Lassú Péter tagok. 

1986-ban 'S tűzeset volt Tornyos területén (Keviben egy sem). Példaként és 
áttekintés végei ismertetjük az el őfordult t űzeseteket. 

1. Kopasz József„ V. kerület 16, sz. — kéményt űz• 
2• Húszta László, Crni Jovan 27 sz, az istállóban a meghibásodott villanyhálózat 

okozott tüzet. 
3. Tóth Horgosi Vince V. ker 11 • számú ,tanyáján a gyerekek játék közben gyúj-

tották meg a szalmakazlat. 100 bála szalma égett el• 
4• Homolya László Jugoszláv Néphadsereg u. 36 sz. alatti házánál a szalmakazal 

gyulladt meg ismeretlen okból• 
5. Szabó Lajos, Ady Endre utca 10. sz, alatti lakosnak 300 bála szalmája és 

a herekazal égett  el • Az ok itt is .Ismeretlen• 
A testület elnöksége elemezte a tüzese*.eket, és megállapította, hogy fokozni 

kell a tűzmegelőző  felvilágosító tevékenységet. A lakossággal meg kell ismertetni a 
megel őzés szükségességét, és fel kell hívni a figyelmüket a hanyagság, nemtör ődöm-
ség okozta állandó tűzveszélyre, valamint 'annak következményeire• Az elnökség továbbra 
is szorgalmazza a tűzoltókocsi bešzerzését a tornyosi testület részére. 

Az önkéntes ,tűzoltó-zenekar 1986-ban is hagyományosan megjelent április 30-án 
a tábort űznél, és szórakoztatta a jelen levő  ünnepl ő  tömeget• Másnap, május 1-én 
zenés ébresztő t adtak tehera+'tón felvonulva a falu utcáiban, majd utána zenével kísér-
ték a mezőgazdasági magántermel ők szintén hagyományossá vált ünnepi felvonulását, 
akik (40-50-en) traktorral, mez őgazdasági gépekkel és kapcsolható eszközökkel vettek 
részt, az ünnepségen• 

Aprilis 30-án a testület t űzoltóbálat szervezett... Fel akarta eleveníteni a régi 
tűzoltó-mulatságokat, de sajnos kevés sikerrel. Olyan gyér volt az érdekl ődés-megjele-
nés, hogy az összes bevételt a zenészeknek adták. Ha egy ,tradíció kihal, nem lehet 
máról-holnapra újra életre kelten't y  még ha a megváltozott körülmények mellett akadna 
is érdekl ődés• 

A községi tűzoltóversenyt 1986• június 6-án tartották Kevi-Buránysoron., A tor-
nyosi önkéntes testületet most csak a Pintér Csaba, Darabán István, Szabó Lajos, Kad-
vány Lajos, ifj_ Surányi Boldizsár, Horváth Zoltán, Boros Péter és Zabos Jen ő  részvéte-
lével összeállított feln őtt férficsapat képviselte. A benevezett csapat III• helyezést ért 
el, és bronzérmet kapott,. 

Csalódást okozott viszont az„ hogy a pionírcsapatot nem lehetett megszervezni. 
A régebben eredményesen versenyz ő  pionírok megn őttek, közép'i.skolába járnak, f ő leg 
a községen kívül folytatják tanulmányaikat. Talán egy kicsit lazult is az aktivitás, leállt 
a tájékoztató  propaganda.  A következmény: hiányzik az utánpótlás. A testület a Községi 
Tűzoltó Szövetséggel együttm űködve bizonyos intézkedéseket tett a pionír tőzoltó-tevé-
kenység újbóli felélénkítésére. Két pionírt, Cipó Igort és Cipó Tibort elküldték a paticsi 
táborozásra• Az ottani kiképzésr ő l bizonyítványt kaptak, és mint vizsgázott pionír t űz-
oltók tértek haza. Ez a tény jelent ősen elősegítette a tömegesítést. Utána Tornyoson 
mintegy 50 gyermek jelentkezett az önkéntes ,tűzoltó-testületnél, illetve az iskolánál, 
hogy be akarnak kapcsolódni a t űzoltósági aktivitásokba A jövő  mondhatja meg, hogy 
ez az alkalom mennyire lett kihasználva, ébren tudjuk-e majd a felkeltett érdekl ődést 
tartani. 
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Az operatív egység 1986. december 6-án délután jól sikerült téli t űzoltó-gyakor- 
latot szervezettt 

1987. március 2-án volt az egyesület évi' közgy ű lése. A tagok közül 44-en voltak 
jelen. A községi T űzoltó Szövetséget Keceli M Gyula, Papi ć  Radovan és Er ős Ervin 
képviselte A kevi önkéntes t űzoltó-testület részérő l jelen volt Nagy László. 

A munkáról és pénzügyvitelrő l szóló jelentések meghallgatása után a vitában 
résztvevők kidomborították, hogy az önkéntes tűzoltó-testület hatékonyságát két nagy 
hiányosság gátolja: hiányzik egy üzemképes t űzoltókocsi és egy elektromos nagysziréna. 
Ezt a problémá*. minden szinten meg kell tárgyalni, és meg kell rá találni a megoldást 

Az 1986. évi bevétel 218 669,— dinár, a kiadás pedig, 140 163,— dinár. 
Elérkeztünk 1987-hez, Kevi-Tornyos t űzoltóságának jubiláris 50. évéhez. Alig múlt 

el 2 hét az évi közgyű lés óta, amelyen ismét megállapították, hogy a tornyos' önkéntes 
tűzoltó-testületnek semmiféle hatékonysága nincs mindaddig, amíg üzemképtelen a tartály-
kocsija. Viszont az élet újabb bizonyítékokkal szolgál arra a tételre, hogy az ember 
eredendően vigyázatlanul bánik a t ű zzel. 

1987. március 17-én délel ő tt 11 óra körül tűz ütött ki 861 6  Géza, Tornyos V. kerület 
3. számú házában, A tüzet minden bizonnyal a f ő tött kemencébő l kiesett zsarátnok okozta. 
A lángok gyorsan átterjedtek a náddal fedett tet ő re. A szomszédok segítségével a ,tor-
nyosi tűzoltók csak a környező  házakból hozott és összetoldott vízvezetéki locsolócsövek 
segítségével oltották a tüzet, illetve mentették a házból az értékeket. A t űz kitörésekor 
a házban tartózkodtak a tulajdonos egy és hároméves gyermekei, de mindkett ő jüket kimen-
tették az ég ő  épületb ő l., A ház teljesen leégett a bútorokkal, az ágynem űvel és minden 
berendezéssel együtt. Sn Кerült megmenteni kb. 200 000,— din készpénzt (csak megpörkö-
l ődött), némi ruhanem ű t és aranyékszereket. 

Okulásul érdemes följegyezni, hogy a kevi t űzoltók idejekorán érkeztek segítségre, 
de mivel fű tetlen garázsban volt a t ű zoltókocsij.јk, belefagyott a víz a tartály és a szivattyú 
közötti cs őbe, így nem tudták üzembe helyezni. Mindenesetre jól jött a segítségük, mivel 
a tartály vizét a megérkezett zentai t űzoltóegység kocsija kiszívta, és felhasználta az 
oltásra. Egyébként az oltáshoz 18000 liter vizet használtak fel. A ház nem volt biztosítva. 
A tűz eloltása után az önkéntes t űzoltó-testület részér ő l azonnal kezdeményezés indult 
az illetékes szervek felé, hogy szolidáris segélyakciót indítsanak a faluban 861 6  Géza 
családjának megsegítésére Az önkéntes adományok begy űjtésére a helyi közösség külön 
folyószámlát nyitott, ezen 1 069 660,— dinár gy ű lt össze. Ezenkívül sok ruhanem ű t és 
más természetbeli adományt ny ű jtöttek össze az aktivisták. 

1987. április 30-án a tábort űz megrendezése alkalmából a tornyosiak megkapták a 
zentai tűzoltóegység 11 éves, de még jó állapotban lév ő  tűzoltókocsiját, amely azóta is 
a helyi önkéntes testület használatában van. 

Az évi községi tűzoltóversenyt Tornyoson tartották meg június 14-én. A tornyosnak 
3 csapattal neveztek be a versenyre. A feln ő tt férficsapat (Zabos Jenö rajparancsnok, 
valamint Szabó Lajos, Kadvány Lajos, Horváth Zoltán, Pintér Csaba, Boros Péter, Lality 
Imre, Darabán István felállításban) a YII, helyezést érte el. Az önkéntes pionír leánycsapat 
(Petrás Teodóra rajparancsnok„ csapattagok: Toldi Tímea,  Gin  e Szilvia, Mogyorósi Diána, 
Jakus Éva„ Rózsa Ágota, Nagy N. Erika, Majlát Andrea, Lassú Jozefina és Kopasz Angéla) 
az ötödik helyet szerezte meg. A pionír fiúcsapa harmadik lett. (A felállítás: Dér Oszkár 
rajparancsnok, Cipó F. András, Rózsa Arnold, Rózsa Olivér, Szeles Ákos, ifj. Lality Sándor, 
Fügedi Oszkár, Burány Aurél, Homolya Norbert és Kopasz Endre csapattagok). 

Augusztus 1-én a »vörös kakast' újra meglátogatta Tornyos teruietet. Ezúttal Híres-
soron ütött ki a t űz. Este, valamivel 7 óra után Tóth Vásárhelyi Nándor gazdasági udva- 
rában a szalmakazal gyulladt meg. A t űz oka: gyújtogatás. A polgárok és a közbiztonsági 
szervek még azon az estén elfogták a tettest. A t űz átterjedt a szomszédos  Gin  e János 
gazdasági udvarába is. A Zentai és a •ornyosi t ŰZOltóКoсSi kell Ő  időben érkezett a legény- 
séggel, és 96 m 3  vízzel sikerült a tüzet lokalizálni ,. Elégett 2000 bála szalma, 4 tonna 
lucernaszéna, 4 nagy kúp kukoricaszár, egy traktorvontatású vet őgép, a nyári istálló stb. 

Az egyesület augusztus 12-t ő l 26-ig tartó üdülésre küldte Slavonska Orahovicára 
Dér Oszkár és Cipó F. András pionír t űzoltókat. 

Ez év első  felében a tornyosi Helyi Közösség átutalt 1 000 000,— dinár helyi hoz-
zájárulásból eredő  céleszközt az önkéntes t űzoltó-testület otthonának adaptálására és 
az épület berendezésére. Az elnökség döntött a pénz felhasználásáról A garázs és gond- 
noklakás adaptálására szükséges építőanyag (homok, sóder, cement, tégla, pormész stb.), 
valamint az utcai kerítés és a kapuk vaselemeinek megvásárlására eddig 345 228,— dinárt 
költött az egyesület. 

A kivitelezés önkéntes munkával történt, amelyen részt vett: Pintér Imre, Ro-
molya Zoltán, Homolya István, Bognár Gyula, Cipó Ferenc, Szabados Ferenc, Cipó Igor, 
Cipó Tibor, Kovács Ferenc, Barta István, Lality Imre és 'Rózsa Ferenc• 

Szeptemberben a tűzoltó-egyesület elnöksége önkéntes munkacsoportot szervezett 
az épül ő  művelődési ház cserepezési' munkálatainak végzésére. 
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Tornyos-Kevi üzoltóság 50-éves fennállásának jubiláris megemlékezésével kapcsolatos ki- 
Októberben a Helyi Közösség tanácsa 200 000,— dinár céleszközt juttatott a 

adásokra. 
Mivel ez az áttekintés nem taglalja az eseményeket az 1987• év végéig, így az 

idei pénzügyi m űködésrő l csak a január—szeptemberi id őszakra vonatkozó adatokat tudjuk 
közzétenni• Összbevétel: 1 398 506,— dinár, összkiadás: 561 374,— dinár. Egyenleg: 
836132,— dinár. 

Ebben az esztend őben az évforduló jegyében a tűzoltóság fels őbb szervei érté-
kelték a !ornyosi tűzoltó-testület több évtizedes tevékenységét, és megfelelő  kitüntetés- 
ben, elismerésben részesítették az egyesületet. 

Vajdaság Tűzoltó Szövetsége plakettet' adományozott a t űzvédelem terén elért 
jelentős eredményekért. 

Zenta község Tűzoltó Szövetsége csapatzászlót' ajándékozott a testületnek 

ötven esztend ő  ,telt el, a kevi4tornyosi önkéntes t űzoltóság fennállásának fél év-
százada. Az ebb ől az időszakból fennmaradt történelmi források után kutatva példás 
aktrvitással, jelentős eredményekkel teli, de sokszor passzivitással, stagnálással, s ő t 
eredménytelenséggel váltakozó esztend őket is talált a krónikás• 

Úgy érezzük, hogy ez a történelmi visszatekintés nagyon lényeges az önkéntes 
tűzoltóság jövőjére és fejl ődésére nézve. A rossz példákból okulhatunk, a jó példák 
ösztönözhetnek t űzvédelmi kultúránk szintjének emelésére és az önkéntes t űzvédelmi 
szerveződés irántii é,rdekl ődés felkeltésére. 

Es ha ezt a szerepet e kis füzet betölti, akkor a munka nem volt hiábavaló. 

A Kevl öТТ  a múlt évben kapta meg a plakettet, a csapatzászlót pedig 1983-ban, a kevi-buránysori 

tűzoltóotthon ünnepélyes megnyitása alkalmából. 
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A képek jegyzéke: 

1 • A kevi-tornyosi Önkéntes T űzoltó `estület tisztikara és legénysége 1956-ban. Fels ő  
sor (balról-jobbra): Kocsis Gellért altiszt, Horti János karmester, Kovács N• János 
tiszt, Montányi Károly pénztárnok, Kocsis Pál Márton parancsnok„ Kalmár Tamás 
elnök, Klucsik Mátyás .titkár, Sóti Gergely József tiszt, Molnár Gábor altiszt, 2. sor: 
Káplár István, László Ferenc, Szeles Imre, Pörd ј: Ferenc, Kalacsi Imre, Burány Nándor, 
Szokola Boldizsár parancsnok, бsz Vince, László Péter, Szász Lajos, Bilicki János, 
Rác Ferenc, Bodza János. 3• sor: Zabos Márton, Juhász József, Farkas Jen ő , Majlát 
József, Bakos Imre, Cipó László, Udvardi János, Sándor József, Nagy Ferenc, Graca 
Mihály, Teleki Imre, Molnár Lajos, Konc György. Alsó sor: 1, Csorba Antal, 2• Anitics 
Péter, 3. Sándor Dénes, 4• Törköly András, 5, Berényi Tibor 

2. A tornyosi önkéntes t űzoltók igazolványa 1942-b ő l. 	 . 

3• A kevi-tornyosi önkéntes tűzoltócsapat tagjainak igazolványa 1948-ból. 
4• Kevi-Tornyos önkéntes tűzoltó-testület csoportképe (készült 1953 májusában): 1. sor: 

1.. Burány (Nándor) Lajos, 2, Kocsis Gellért, 3. Sóti Gergely József, 4• id Montányi 
Károly, 5• Kocsis Pál Márton, 6• Kalmár Tamás, 7. Horti János, 8. László Péter„ 9• 
Rác Ferenc, 2• sor: 1. Farkas Jen ő , 2. László Ferenc, 3• Pördi Ferenc, 4• Nagy Ferenc, 
5• Juhász József, 6 Anitics Péter,, 7. Graca Mihály, 8. Szász Lajos, 9• Szeles Imre, 
10• Káplár István, 11. Cilpó Ferenc, 12. Bíró János,. 13. Galacsi Imre, 14• Molnár Gábor, 
15• Majlát József• 3, sor: 'I.. Graca György, 2• Bodza János, 3• Zabos Márton, 4• 
Berényi Tibor,, 5• Toldi János, 6. Teleki Imre, 7• Csorba Antal, 9.. Molnár Lajos, 
10. Bakos Imre 11 • Sándor József, 12• Sándor Dénes., 

5 A tornyosi csapat az 1976-ban Tornyoson megtartott községi t űzoltóversenyen. Alinak: 
1• Bognár Gyula titkár, 2. id• Surányi Boldizsár, 3• Darabán István parancsnok, 4. 
Kovács Ferenc, 5• Szabó Lajos, 6• Mogyorósi László, 7. Darabán Rudolf, 8• Huszák 
Béla, 9• Barta József, 10.. ifj. Darabán István, 11. ifj. Surányi Boldizsár, 12. Leonov 
János és 13• Simon József. Guggolnak: 1 • Utasi Mária, 2 Bognár Erika, 3• Szabó 
Piroska és 4. Szabados Ferenc. 

6. Kevi csapata 1976-ban (szerel ő  legénység)• Guggolnak: Perpauer László, Nagy László, 
Gyetvai László, Novák Vince. Altnak: Molnár Péter, Perpauer Károly, Ország József, 
Sándor Attila, Magó István, Sándor Mihály, Farkas László. 

7• A tornyosi Önkéntes Tűzoltó-testület tagjai 1987-ben • Felső  sor: Zabos Jenő , I. 
osztályú .tűzoltótiszt, parancsnok, Barthos Alpár  I.  oszt. tüzoltótiszt, titkár, Fehér 
Lajos tiszteletbeli tag, Darabán István, I• oszt t űzoltótiszt, parancsnokhelyettes, 2• 
sor: Cipó Ferenc t űzoltó atliszt, szertáros, Pintér Dezs ő ,  I.  oszt., tűzoltó altišzt, Pintér 
Tibor,  I.  oszt• tűzoltó altiszt, elnökségi tag, Bognár Gyula  I.  oszt• tűzoltó altiszt, 
testületi elnök, Szabados Ferenc,  I.  oszt. tűzoltó, Píntér Csaba,  I.  oszt • tűozitó, Pintér 
Imre, 3 sor: (balról): Kadvány Gyula,  I.  oszt tüzol*ó, Boros Péter t űzoltó, Lality Imre 
tűzoltó, (jobbról): Szabó Lajos,  I.  oszt. tűzoltó, Barta István,  L.  oszt • tűzoltó, Kovács 
Ferenc, I• oszt.. tüzoltó, 4• sor: (balról): Horvát Zoltán, Kadvány Lajos, Lassú Péter, 
I  oszt. tüzoltó• (jobbról): Cipó Tibor t űzoltó, Szokola Miklós,  I.  oszt• tűzoltó, id. 
Barta József, I oszt. t űzoltó• 5• sor: Bakos László zenész, Baráti Péter zenész, Ro-
molya István zenész, Homolya Zoltán zenész, Farkas Zsuzsanna zenész, Cipó Igor 
zenész, Lassú Attila zenész, Lassú László zenész, Kanyó István zenész• 6, sor: 
Füged.i Jen ő  zenész, Tóth János zenész, Kanyó Sándor zenész, ifj. Barta József ze- 
Пész, Miklós László zenész, Sarnyai Zoltán zenész, Kopasz Oszkár zenész, B. ј rány 
Endre zenész, Dulity József zenész• 

8. A kevi Önkéntes T űzoltó Egyesület tagjait 1987-ben. Fels ő  sor: Rác László titkár, 
Nagy László elnök, Molnár Péter parancsnok, Perpauer Károly parancsnokhelyettes, 
Rekecki Mihály pénztáros• 2, sor: (balról): Szabados László, Híres Mihály, (jobbról): 
Gyetvai László elnökségi .tag, Kazincii István• 3• sor (balról): Bicskei József, Györe 
Géza, (jobbról): Nagy  N.  Károly, Farkas László. 4• sor: Homolya Vilmos, Sándor Attila, 
Cvitkó György, Ország József és László József. 
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REZIME 

Dobroviljno vatrogastvo osnovano na principu u češća građana u zaštiti imovine 
ima svoju punu ulogu koja se više od jednog stole ća neguje na našem sen ćanskom 

području• 
Zaštita od požara  ii jedan od č inibca u odbrani od stihije, razumljivo uz razvoj 

tehnologije, tehni čkih dostignuć a i proi:zvodnih snaga• Kaže se »što vatra i voda odnese, 
tom povratka пета ~ 

U razvoju dobrovoljnog vatrogastva mnogo ii : ггада  uloženo, a posebno na  silo 
gde su uslovi bili teški, kako Pl pitanju stru čnih kadrova, tako i opreme koja  ii uvek 
bila skupa• 

Ipak, naporima naprednih viasnika poseda, seoskih u č itelja, uglednin gra đana, 
osnovano  ii  Dobrovoljno vatrogasno društvo »Kevi-Tornjoš«, daleke 1937. godine• 

lako malobrojno, novo osnovano društvo uspešno i uporno vežba, uvežbava va.tro- 
gasnu takti гku, šini vatrogasnu kulturu ;  nabavlja vatrogasnu opremu i suprotstavlja se 
požanima. 

Osvrćuć i se na pre đeni  put,  ne možemo da izostavimo važne doga đaje i da ne 
odamo nei!zmernu zahvalnost mnogobrojnim gra đanima, aktivnim č lanovima, počev od 
osnivača do današnjih aktivlsta kiji so  ne žaleć i trud i znoj u spašavanju imovine ,i 
Ijudi, časno prenosili sa generacije na generacije ponos vat rig a s  tv  a• 

Napon i se č ine da se u granícama mogu ćnisti podstakne aktivnost — masovnost, 
a naroč ito kid mladih Upravo ii  na ovoj aktivnosti primer pobrovoljno vatrogasno društvo 
»Tornjoš« и  Tornjišu koje  ii u svem ј  sledilo akciju »u svakoj školi vatrogasna jedinica«, 
uključ ilo veliki broj pionira i kroz organizovanu .eoretsku i prakti čnu obuku uspelo obez- 
bediti priliv novih č lanova• 

Zadnjih godina preduzimaju se mere i oblici organizovanja razonode druženjem, 
logorovanjem u prirodi, širenju bratstva i jedinstva, kako kid č lanova, tako i građanstva, 
te  ii uspešno formiran vatrogasni mu гički d&гvački, orkestar koji nastupa na mnogim 
manifestacijama, priredbama, kako u svom mestu, tako i u okolnim mestima 

Saradnja sa strukturama iz MZ-e (Socíjalisti čki savez radnig naroda, Mesna orga 
nizacija SUBNOR-a, Kulturnilm druš ~vom »Ady Endre« i dr•) č ini čvrstu spregu zajedništva. 

Primeri Dobrovoljnog vatrogasnog duštva iz Kevija i Tornjoša, mogu služiti mno- 
gima za primer u uspešnim organizovanju požarne preventive (pregledu doma ć instava 
i davanja stru čnih uputstava  0 elementarnoj preventivi), a rezultati se ogledaju i  U 
tome da ii podru čje MZ-a Kevija i Tornjóša sa najmanjim brojem pižara u poslednjoj 
deceniji i najmanjim materijalnim štetama. 

Ne miže biti nešto lepše, humanije, ponosnije, nego prtte ć i u nuždá svom sugra- 
đaninu, a to upravo naj češć e č ine vatrogasci, izlažu ć i se životnim opasnostima• 

I kid ovog vida organizovanja praksa potvr đ+~je da inicijative koje poti ču od 
samin građana rado  so  prihva ćene, a u koncepciji Opšte narodne odbrane i Društvene 
samozaštíte imaju podršku svih subjekata i ubrzavaju prices podruštvljivanja poslova 
i zadataka zaštite Ijudi i1 rnatenijalnih dobara• 

Ovakvo organizovanje gra đana ispunjava elemen ~arna pravila iz Ustava SFRJ » pravo 
i dužnost gra đana  ii da učestvuje u samozaš.titi«• 

Senta, novembra 1987• godine. 

Predsedništvo 
Opštinskog vatrogasnog saveza 

Senta 
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