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Hajdúné Farkas Erika, Nagyigmánd nagyközség polgármestere, egyben a
Nagyigmándi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság elnöke, szívéjes
meghívóval invitált december 1-jére a Nagyigmándi tûzoltóság fennállásának
125. évfordulójára és az új tûzoltólaktanya átadására.
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 Hajdúné Farkas Erika, Nagyigmánd nagyközség polgármestere, egyben a
Nagyigmándi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság elnöke, szívéjes meghívóval
invitált december 1-jére a Nagyigmándi tûzoltóság fennállásának 125.
évfordulójára és az új tûzoltólaktanya átadására. 

Az ilyen meghívóra az ember csak felkapja a fejét, hisz mégsem egy szokásos
stadion kerül átadásra. Ezért is, a szíves meghívás miatt is, no meg Nyitrai Sándor
parancsnok úr miatt is - aki 33 éve parancsnokolja a Nagyigmándi tûzoltókat -
elmentem. 

Nagyigmánd nagyközség Komárom-Esztergom megyében, a Komáromi járásban
található, a Kisalföld keleti szegletében, az M1-es autópályától 5 km távolságra.
Lakóinak száma nem éri el a 3000 fõt, az elsõdleges vonulási körzetéhez
Nagyigmánd mellett hat község közel 10 ezer lakossal tartozik. 

Az önkéntes tûzoltóságot 1892-ben alakították, amely ma köztestületi formában
mûködik. 

Az ünnepségen megjelent - a helyi tûzoltókon - kívül a polgármester (mint a
tûzoltóság elnöke), a nagyközség jegyzõje, (aki tûzoltó-egyenruhában ott állt a
tûzoltók között, hisz tûzoltó), a képviselõ testület büszke tagjai, a történelmi
egyházak helyi vezetõi, a szomszédos települések polgármesterei,
intézményvezetõk, az elõzõ polgármester, ausztriai és szlovákiai testvér önkéntes
tûzoltóságok delegációi, önkormányzati tûzoltóparancsnokok, az Önkéntes
Tûzoltóságok Országos Szövetsége, a Magyar Tûzoltó Szövetség és a megyei
tûzoltószövetség képviselõi, a mûködési terület szerinti Komáromi Hivatásos
Tûzoltó-parancsnokság, a katasztrófavédelmi kirendeltség, és a megyei
igazgatóság vezetõje, a központi szervet a tûzoltósági fõosztály vezetõje
képviselte. 

Az ünnepség olyan EMBERI volt, semmi felszínesség, semmi lózung, semmi
cifraság. Profi narrátor, ünnepi szavalat, polgármesteri beszéd. Benne a tûzoltóság
rövid története, az elõdök (település vezetõk és tûzoltók) és a most szolgálatot
ellátok tisztelete, a tûzoltóság fejlõdési pályának bemutatása, nagy értékû technikai
fejlesztések, új gépjármûfecskendõ, majd 2012 óta semmi, *csak* a feladat, a
mentés. Amiért a falu hálás. Ezután tért rá a polgármester a beruházás
bemutatására. 

Az önkormányzat megvásárolta a tûzoltóságnak kiszemelt területeket,
nadrágszíjparcellákat, majd egyesítette õket. Tervezés, kivitelezés, bebútorzás és
a végeredmény egy 425 négyzetméteres, három szerállásos pompás épület. A



teljes beruházást az önkormányzat saját erõbõl finanszírozta, mintegy 220 millió
forintos bekerülési költséggel, amely az évi helyi iparûzési adó kétharmada és a
település éves költségvetésének mintegy 20%-a. A kivitelezésbe sok helyi
vállalkozás kapott munkát, így magunknak is építették az épületet. 

Ezt követõen zászlószalagok kötésére, kitüntetések átadására került sor, majd a
történelmi egyházak vezetõi szentelték meg és áldották meg a laktanyát és annak
"lakóit". Ünnepélyes szalag átvágás után a közönség végigjárhatta a vadonatúj
épületet. Az épületben a földszinten a szerállások, mûhely, raktárak, kompresszor
helyiség, tömlõszárító torony, híradóügyelet, pihenõ szoba, öltözõ, konyha,
oktatási helység, vizes blokk (védõruha mosóval és szárítóval), az emeleten iroda,
irattár, pihenõszobák, konditerem és gépészet kapott helyet. 

Büszke vagyok a Nagyigmándi tûzoltókra, a település vezetõire, lakosaira. Örülök,
hogy, hogy ott lehettem az ünnepségen, mert kicsit Európában érezhettem
magam! 
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 parancsnok
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