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A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Tûzoltó
Szövetség és a Tamási Önkéntes Tûzoltó Egyesület május 4-én ünnepelte a
megyei Flórián napot, valamint a Tamási ÖTE alapításának 145. évfordulóját.

 SZENT FLÓRIÁN NAP TAMÁSI 2019. 

 A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Tolna Megyei Tûzoltó
Szövetség és a Tamási Önkéntes Tûzoltó Egyesület május 4-én ünnepelte a
megyei Flórián napot, valamint a Tamási ÖTE alapításának 145. évfordulóját. 

A Szent Flórián, a tûzoltók védõszentjének ünnepe alkalmából tartott ünnepség
délután vette kezdetét Tamásiban, a Mûvelõdési Házban. Porga Ferenc, a város
elsõ embere köszöntötte elsõként a megjelenteket, és ünnepi beszédében a
tûzoltói hivatást, a város és környéke lakóinak biztonsága érdekében nap mint nap
tevékenykedõket méltatta, majd a Tamási Önkéntes Tûzoltó Egyesület részére a
jubileum alkalmából emléktárgyat és egy Szent Flórián festményt ajándékozott. 

Az ünnepség a Würtz Ádám Általános Iskola Német Nemzetiségi Tánccsoport
produkciójával folytatódott, amit dr. Balázs Gábor tû. ezredes, megyei igazgató
beszéde követett, aki a tûzvédelem, a tûzoltóságok kialakulásának történetét
idézte fel ünnepi beszéde során. 

A beszédeket követõen elismerések átadására is sor került.  

A rendezvény befejezéseként Szigeti András: Õértük szólók címû verse hangzott el
Nagypál Réka, Berkes Noémi, Balassa Tamás, Borbély Bence és Borbély Alex
elõadásában. 

A tamási tûzoltólaktanyát néhány évvel ezelõtt adták át, most, a második ütemben
a tetõtér újult meg, ahol regionális kiképzõközpont létesült. A szalagot dr. Bérczi
László tû. dandártábornok, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
tûzoltósági fõfelügyelõje, Porga Ferenc, Tamási polgármestere és Hirtné Illés Kata,
a Tamási ÖTE elnöke vágták át. A dandártábornok az önkéntesség erejérõl és az
oktatás fontosságáról beszélt, és az önkormányzatnak is köszönetet mondott az
önkormányzati tûzoltóság és az önkéntes egyesület hosszú idõ óta töretlen
támogatásáért. Hirtné Illés Kata a kormány, a BM OKF, a megyei igazgatóság és
az önkormányzat támogatása mellett az egyesület tagjai mögött álló családtagok
támogatását emelte ki. A zászlószalag felkötését követõen a testvéregyesületek
vezetõi köszöntötték a Tamási ÖTE-t fennállásának 145. évfordulója alkalmából. 

A jubileumi ünnepség hajnalig tartó tûzoltóbállal ért véget. 

A Tolna Megyei Tûzoltószövetség gratulál az elismerésben Részesülteknek. 

  

Az elismerések névsora a csatolt dokumentumban olvasható. 



  

  

Forrás, további részletek: TMKI 
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