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Átadták a Ne égess! Pályázat díjait. Az immáron tizenegyedik díjátadó
ünnepség gyõztesei és képzeletbeli dobogós helyezettjei kissé izgatottan, ám
örömtõl sugárzó arccal léptek be a Katasztrófavédelem Központi
Múzeumának nagytermébe. 
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Február 23-án átadták a Ne égess! elnevezésû pályázat díjait a
Katasztrófavédelem Központi Múzeumában. A Center Színház, a Csodák Palotája,
a Fõvárosi Állat- és Növénykert, Jakus Péterné bábkészítõ, a Kolibri Színház, a
Lefi Cukrászda, a Magyar Tûzoltó Szövetség, az Országos Tûzmegelõzési
Bizottság, az RS 9 Színház, a Gróf Széchenyi Ödön Kulturális- és Sportegyesület,
valamint az Új Színház támogatása mellett életre hívott pályázat idei témája a
tûzoltóverseny volt, amelynek részeként az iskolásoknak egy átélt vagy elképzelt
eseményt kellett lerajzolniuk, vagy megfogalmazniuk. Idén hozzávetõlegesen ezer
pályamû érkezett, amelyek között a zsûri igazi gyöngyszemeket is talált.
  
 Az eseményt dr. Berki Imre, a Katasztrófavédelem Központi Múzeumának
igazgatója nyitotta meg, beszédében elismerését fejezve ki a pályamûvek
készítõinek és az õket felkészítõ tanároknak. Ezután röviden áttekintette a pályázat
történetét, megemlítette, bízik benne, hogy tovább folytatódik a pályázat immáron
több mint egy évtizedes sikersorozata. A díjátadó eseményen Diriczi Miklós
 tûzoltó ezredes, a Katasztrófavédelemi Oktatási Központ oktatási
igazgatóhelyettese, illetve Szabó Ernõ tûzoltó százados, a tizedik kerületi
tûzoltó-parancsnokság helyettes parancsnoka is jelen volt.
  
 A rendezvényen a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának Flórián kvintettje
muzsikált, alkalomhoz illõ vidám dalokkal szórakoztatva a jelenlévõket. Berki Imre
nyitóbeszéde után Hanga Zoltán, a Fõvárosi Állat- és Növénykert szóvivõje,
illetve R. Takács Richárd, a Center Színház igazgatója mondott köszöntõ
beszédet. Utánuk Szász György, a Képzõ- és Iparmûvészeti Szakközépiskola
tanára kapott szót, aki értékelte és méltatta a rajzpályázatra beküldött mûveket,
miközben megszívlelendõ tanácsokkal látta el a jövõ mûvészpalántáit.
  
 A tárgyjutalmakat Diriczi Miklós, Berki Imre és Szabó Ernõ adta át az
iskolásoknak. Hanga Zoltán és R. Takács Richárd a támogatói ajándékokkal
kedveskedett a nyerteseknek. A díjkiosztó után a Katasztrófavédelemi Oktatási
Központ oktatási igazgatóhelyettese nyitotta meg a kiállítást, amely március végéig
megtekinthetõ a múzeumlátogatók számára.
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