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Nógrád Megyei Tqzoltónap

Piktor, 12 05 2013 - 10:33:06

A Börzsöny gyönyörq hegyvonulatainak lábánál, DiósjenQn találkoztak május 11-én Nógrád megye
önkéntes és létesítményi tqzoltói, hogy tqzoltóversennyel és bemutatókkal tisztelegjenek
védQszentjük, Szent Flórián emléke elQtt. A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Nógrád
Megyei Tqzoltószövetség, DiósjenQ Község Önkormányzata és az idén 125 éves DiósjenQi Tqzoltó
Egyesület közös szervezésében megvalósult tqzoltónapra a versenyzQk és családtagjaik mellett sok-sok
helybéli és távolabbi érdeklQdQ is ellátogatott. A rendezvényen a legmagasabb szinten képviseltette magát a
Nógrád Megyei PolgárQr Szövetség, és a határ másik oldalán mqködQ szlovákiai Nagykürtösi Járási
Tqzoltószövetség is.

A tqzoltónap megemlékezéssel és koszorúzással kezdQdött a község tqzoltószertára elQtt, majd
felvonulással folytatódott, amelynek során a résztvevQ csapatok, a hozzátartozók, és a meghívott vendégek
átvonultak a versenynek helyt adó sportpályára. S bár az idQjósok egész napos ismétlQdQ esQt, olykor viharokat
és hideg idQt ígértek e napra, úgy látszik, végül az égiek is kegyeikbe fogadták Szent Flórián földi
seregét, mert egy kis csöpögQ esQ után végül szikrázó napsütés várta a rendezvény résztvevQit.

A sportpályán Tóth János, a hegyek között megbúvó kis falu polgármestere köszöntötte a megjelenteket,
kifejezve örömét, hogy a nyugat-nógrádi település láthatja vendégül az idén a megye tqzoltóit. Ezután
Balla Mihály országgyqlési képviselQ köszöntötte a résztvevQket, felidézve Prométheusz és Szent
Flórián életét, hQsies helytállásukat, méltatva máig ható emléküket. Ezt követQen Berecz György tq.
alezredes, a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetQje köszönte meg az önkéntes tqzoltók
áldozatos és nem éppen veszélytelen munkáját, külön is kiemelve, hogy az igazgatóság a
katasztrófavédelmi Qrsök ez évi megnyitása után az önkéntes tqzoltó egyesületek munkájának,
fejlQdésének segítésére fog összpontosítani. A megnyitóünnepség végén Fábián János tq.
alezredes, a megyei tqzoltószövetség elnöke ismertette a további programot és a tqzoltóverseny
lebonyolításának menetét.

Ezután a település sportpályáján tqzcsapszerelésben és kismotorfecskendQ-szerelésben mérte össze
ügyességét a résztvevQ mintegy 30 csapat. A tqzcsapszerelés során egy nagyjából száz méter hosszú
tömlQrendszert kellett minél rövidebb idQ alatt kiépíteniük a hatfQs csapatoknak, majd azon át egy
tqzoltókocsiból vagy egy felbQgQ szivattyúból érkezQ nagynyomású vízzel eltalálni a céltáblát.

A nagyon jó hangulatú, közel háromórás verseny után finom gulyás, majd szórakoztató mqsor és látványos
mentQkutyás bemutató várta a résztvevQket. Ameddig a versenybírók az elért eredményeket összesítették,
addig a bemutatón a Cserhát MentQkutyás Egyesület barátságos négylábúi azonnal belopták magukat a
közönség, és legfQképpen természetesen a gyermekek szívébe. Végül az eredményhirdetésen sok-sok
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kupa talált gazdára, volt, amelyik olyan egyesülethez került, ahol már évtizedek óta gyqjtögetik Qket szorgosan,
és volt olyan csapat is, amelyik alapvetQen gyermekekbQl és tinikbQl állt, amely a legfQbb garancia a
tqzoltóeszmék és az önkéntes tqzoltó mozgalom továbbélésére, további fejlQdésére, az
utánpótlás biztosítására.

Renner Péter

(2013. május 12.)

Forrás:Lánglovagok.hu

A versenyen készült képek elérhetQségei:
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Fuko képei

Fuko képei 2.

Csiga képei

