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2013. évi fszezon rövid értékelése
(2013. szeptember 1-ig)

A napokban elindult szi horgász szezon alkalmával érdemes hátratekinteni, hogy az ezévi
idegenforgalmi szezonban szervezetünk hány esetben és milyen fokon segített a bajbajutott balatoni
vendégeken, lakosságon.
Fbb adatok:
Strandi mentk:
x
x
x
x
x

3 023 alkalommal láttak el könny sérültet!
92 alkalommal súlyos sérültet,
3 újraélesztésben vettek részt,
13 alkalommal végeztek vízbl mentést,
összesen 65 helyszínen láttak el vízimenti és uszodamesteri feladatokat.

Hajós szolgálat:
x
x
x
x
x

87 esetben került riasztásra,
22 eszközmentést végzett,
48 esetben vett részt rendezvénybiztosításon,
19 alkalommal biztosított vitorlásversenyt,
24 alkalommal vonult ki prevenciós jelleggel.

x
x

19 ft mentett vízbl vagy hajóról,
42 f részesült egészségügyi ellátásban.

x
x
x

44 alkalommal mködött együtt az OMSZ-szal (mentgépjárm a helyszínen),
6 alkalommal mködött együtt a légi mentkkel (menthelikopter a helyszínen),
32 alkalommal mködött együtt a vízirendészettel (vízirendészet hajója a helyszínen).

A fenti értékekbl a két sürgsségi menthajónk az alábbiak szerint vette ki a részét:

RUPERT sürgsségi menthajó:
x
x
x
x

41 esetben került riasztásra,
9 ft mentett vízbl vagy hajóról,
25 ft részesített egészségügyi ellátásban.
1 f újraélesztésében vett részt

Ábrahám Lomac sürgsségi menthajó:
x
x
x


33 esetben került riasztásra,
2 ft mentett vízbl vagy hajóról,
17 ft részesített egészségügyi ellátásban.

Búvárszolgálatunk 8 alkalommal került bevetésre.


Támogatóink:

VízimentkMagyarországiSzakszolgálata

A szokatlanul meleg idjárás és a rég nem tapasztalt népes látogatók ellenére folyamatosan
helytálltunk. Elssorban a következetes, már több éve folytatott prevenciónak tudjuk be az elért
eredményeket. Mai napig 45 halálos áldozata van a Balatonnak az idei évben, és ez jelentsen
kevesebb, mint a korábbi években, amikor nem volt ilyen szervezet a vízimentés. Hangsúlyoznom
kell, hogy a vízimentés összetett feladat és igen komoly eredményeket, fejldést hozott, hogy
munkánkat összehangoltan végezzük a hatóságokkal és az OMSZ-szal.
A nyár els napjaiban a hazánkat sújtó árvízi védekezésben vettünk részt, e miatt komoly
szervezésre volt szükség, hogy a szezon kezdetével összefügg munkák ne szenvedjenek csorbát.
Nagy örömünkre, rég nem tapasztalt számban érkeztek turisták a Balatonhoz. Igen megterhel volt
a tagjaink számára a folyamatos túlterheltség, de büszkén mondhatóm: a Csapat helyt állt!
Anyagi nehézségeinken az Emberi Erforrások Minisztériuma és számos támogatónk enyhítet.
Jelents bevételekre tudtunk szert tenni a sokasodó vízi rendezvények szakszer biztosításából, így
érvényesült a „segíts magadon az Isten is megsegít” szemlélet. E bevételbl tudtuk fedezni a
meghibásodott, megrongálódott felszereléseink javítását, felújításokat, amelyek nem trtek
halasztást, így némi szerencsével folyamatosan rendelkezésünkre álltak menteszközeink. Igen
hálás vagyok néhány közvetlen kollégámnak, mivel a rendkívüli helyzetekben mellettem álltak a
baj (meghibásodások) elhárításában.
Sikeres víziment képzéseinknek köszönheten közel 300 fiatal (felsfokú intézményben tanuló)
számára tudtunk nyári munkalehetséget és karitatív tevékenységet biztosítani, mivel 65 strandon
voltunk jelen és 7 menthajóval, valamint 0-24 órás búvárszolgálattal álltunk szolgálatban.
24 órában üzemeltetjük a NAVINFÓT a Balatonon az RSOE segítségével, amely egyre népszerbb
a vízen tartózkodók körében.
A napokban beköszöntött sz más jelleg feladatokat követel meg tlünk, immáron a sokasodó
horgászok biztonságára ügyelünk hajóinkkal és mentésirányító központunkkal, amely továbbra is
éjjel-nappal hívható.
A Téli Balaton biztonságosabbá tételéhez is közelebb kerülhetünk ez évben, amennyiben
támogatóink segítségével be tudjuk szerezni az els Airboat menthajónkat, amely alkalmas a jégen
való biztonságos mentésre, de a tavaszi belvizes, árvizes idszakban is nagy hasznunkra lehet.
Zánka, 2013. szeptember 5.

Bagyó Sándor
elnök
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