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  TÛZOLTÓ VERSENYEK 2018. 

 Sikerrel lezajlott a IX. Országos Ifjúsági és VIII. Országos Hagyományos
Tûzoltóverseny Tatán 2018. július 7-én. 

A verseny ünnepélyes zárására 2018. július 8-án 10.00 órától került sor, amelyen
részt vett Kósa Lajos, az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának
elnöke, dr. Góra Zoltán tû. vezérõrnagy, a BM OKF fõigazgatója, dr. Vida Dóra, a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal fõigazgatója, Michl József, Tata
Város polgármestere, valamint a megye, a járás és a város kormányhivatalainak
képviselõi. 

A rendezvényen zárásán beszédet mondott Kósa Lajos, aki kiemelte a hazai és a
határon túli magyarlakta településeken is szolgálatot teljesítõ önkéntes tûzoltók
munkájának szükségességét és kifejezte reményét, hogy ez az együttmûködés a
jövõben is ilyen hatékonyan fog mûködni. Dr. Góra Zoltán tû. vezérõrnagy is
köszöntötte a résztvevõket, hangsúlyozta az önkéntesek szerepét és azt, hogy az
egy év alatt megduplázódott a mentõ tûzvédelemben, majd átadta a
belügyminiszter úr által felajánlott különdíjat is. 

A verseny befejezéseként Dobson Tibor tû. dandártábornok, MTSZ elnök
megköszönte mind a hazai, mind a határon túli valamennyi csapat részvételét,
eredményes szereplését, majd ajándéktárgyak átadásával köszönte meg Kósa
Lajos és Michl József polgármester úrnak a támogatást. 

  

A továbbjutás 

A CTIF kétévente rendez Nemzetközi Ifjúsági Tûzoltó Versenyt; a legközelebbi
2019-ben lesz, Svájcban. Erre a rendezvényre utazhat a mostani ifjúsági verseny
elsõ helyezett lány és fiú csapata. A felnõttek részére a következõ CTIF
hagyományos nemzetközi versenye 2021-ben lesz, Szlovéniában, amelyre az idei
verseny hazai legjobb nõi, illetve férfi magyar csapata utazhat. 

Az idei versenyre a hazai rajok mellett határon túli magyar versenyzõk is
meghívást kaptak &ndash; Felvidékrõl, Székelyföldrõl és a Vajdaságból vettek
részt. 

  

  

Forrás, további részletek: MTSZ 



  

Az értékelõ táblázatok a csatolt dokumentumokban olvashatók. 

  

Szekszárd, 2018.07.09. 

  

Hollósi Tibor titkár Tolna Megyei Tûzoltószövetség 

     

  

  

  

  

  

  

  

 


