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Idén is színes programokkal várja a látogatókat a TFA. A tavalyi évben nagy
sikert aratott, Vas megyei helyszínen megrendezett TFA (Toughest Firefighter
Alive), a legerõsebb tûzoltók nemzetközi megméretése idén ismét a
fürdõjérõl híres Bükön hívja versenyre a legerõsebb tûzoltókat. 
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 Idén is színes programokkal várja a látogatókat a TFA. 

A tavalyi évben nagy sikert aratott, Vas megyei helyszínen megrendezett TFA
(Toughest Firefighter Alive), a legerõsebb tûzoltók nemzetközi megméretése
idén ismét a fürdõjérõl híres Bükön hívja versenyre a legerõsebb tûzoltókat.
A június 28-29-én megrendezendõ verseny látogatóit színes, ingyenes
programok várják. 

Az ország legerõsebb tûzoltóinak nemzeti viadalára még lehet jelentkezni. Ez idáig
több mint százan adták le jelentkezési lapjukat a Vas Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóságon. A megméretésre nõk és férfiak, magyar és külföldi állampolgárok
egyaránt nevezhetnek, több korosztályban. A kétnapos versenyen az indulóknak
különféle, tûzoltósporttal összefüggõ feladatokat kell teljesíteniük
védõfelszerelésben, egy erre a célra kiépített versenypályán. Az elsõ napon
Firefighter Combat Challenge feladatokkal kell megküzdeniük a tûzoltóknak, a
második napon pedig hagyományos TFA feladatokkal találkozhatnak a nevezõk.
Valamennyi versenyszám külön is embert próbáló képességeket követel meg a
versenyzõktõl.
  A szervezõk idén is gondoskodtak arról, hogy a rendezvényre kilátogató
vendégek ne unatkozzanak, így több, ingyenesen látogatható kísérõprogrammal,
szakmai bemutatókkal, családi- és gyermekprogramokkal, valamint koncertekkel
nyújtanak felejthetetlen élményt a nézõközönségnek. A verseny mellett az
Országos Tûzmegelõzési Bizottság és a Nemzeti Bûnmegelõzési Tanács is
statikus bemutatóelemekkel készül. Az elsõ versenynapot követõen a
Nyughatatlan produkció, majd Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar lép színpadra.
A koncertek elõtt és után Retro DJ szolgáltatja a slágereket. Június 29-én, az
eredmények kihirdetése elõtt az Ataru Taiko dobosai, valamint a Kötélugró Klub
Szombathely kötélugrói szórakoztatják a közönséget. Ingyenes térzenei koncertet
ad továbbá Csepreg Város Fúvószenekara, valamint a Katasztrófavédelem
Központi Zenekara. A rendezvény egész ideje alatt kézmûves foglalkozások, népi
fajátékok, gyermekjátékok, ugrálóvár és szabadulószoba várja a látogatókat. 
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