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Új eszközökkel gazdagodtak az önkéntes tûzoltó egyesületek. A szekszárdi
hivatásos tûzoltó-parancsnokság tûzoltólaktanyájában vette át tizenkilenc
önkéntes tûzoltó egyesület képviselõje azokat az új eszközöket, amiket a
2017. évi pályázaton nyertek el. 
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A szekszárdi hivatásos tûzoltó-parancsnokság tûzoltólaktanyájában vette át
tizenkilenc önkéntes tûzoltó egyesület képviselõje azokat az új eszközöket, amiket
a 2017. évi pályázaton nyertek el. A pályázatot a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság és a Magyar Tûzoltó Szövetség írta ki az önkéntes tûzoltó
egyesületek tûzoltási, mûszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományõrzõ
tevékenységéhez kapcsolódó technikai ellátás javításának, az üzemeltetési
költségek, valamint az önkéntes tûzoltók oktatásának támogatására. 

A rendezvényen dr. Horváth Kálmán, Tolna megye kormánymegbízottja
köszöntötte a megjelenteket és elismerõen beszélt az önkéntesek áldozatos
munkájáról. A kormánymegbízott elmondta, hogy 2017-ben tizenkilenc Tolna
megyei egyesület pályázott és közel tizenhárom millió forint összegben nyertek a
mûködésükhöz szükséges támogatást, mely közvetve a megye közbiztonságához
járul hozzá, hiszen az egyesületek Tolna megye lakossága biztonsága érdekében
végzik áldozatos munkájukat. 

Hirt Ferenc országgyûlési képviselõ nem tudott részt venni a rendezvényen, szavai
a narrátor tolmácsolásában hangzottak el. Tolna Megye Fejlesztési Biztosa õszinte
tiszteletét fejezte ki az önkéntesek iránt. Elmondta, hogy nagyra becsüli, hogy a
hétköznapi munka és feladatok mellett, marad még idejük önkéntesen végezni ezt
a sokszor veszélyekkel járó tevékenységet. Szabadidejüket nem sajnálva a
közösségükért, a településükért és embertársaikért tesznek. Hirt Ferenc szerint
köszönetünket csak azzal tudjuk meghálálni, hogy a központi költségvetésbõl
lehetõséget biztosítanak szakmai fejlõdésükhöz, eszközparkuk bõvítéséhez. Az
önkéntesek támogatására fordítható összeg évrõl évre növekedik, 2017-ben a
2010-es százhúszmillió forint ötszöröse, jövõre pedig már 700 millió forint áll majd
rendelkezésre.   

Dr. Balázs Gábor tû. ezredes, megyei igazgató méltatta az önkéntes tûzoltók
tevékenységét. Dr. Balázs Gábor elmondta, hogy az idei évben több mint
ezerhatszáz tûzoltói beavatkozásra került sor Tolna megyében, ebbõl több mint
kétszázötven alkalommal a huszonöt Tolna megyei egyesület valamelyike
avatkozott be. Az igazgató szerint a pályázat azért is fontos, mert ahhoz, hogy az
egyesületek a lehetõ legmagasabb színvonalon tudják ellátni önként vállalt
tevékenységüket, a lelkes, elszánt és jól felkészült tagoknak jól mûködõ
eszközökre is szükségük van, melyhez a központi költségvetés évrõl évre egyre
növekvõ keretet biztosít. Az igazgató megköszönte az önkéntesek áldozatos, a
közösség érdekében elvégzett munkáját és mindenkinek kellemes ünnepeket, a
jövõ évre pedig minél kevesebb beavatkozást kívánt. 
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