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Németországi testvérvárosától kapott tûzoltóautót a Gyönki ÖTE. Gyönk
németországi testvérvárosa, Griesheim ajánlotta fel azt a tûzoltóautót,
amelyet ma vehetett át ünnepélyes keretek között a Gyönki Önkéntes Tûzoltó
Egyesület. 
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A köszöntések sorát Katz Gyula, Gyönk polgármestere kezdte, aki megköszönte a
gyönki önkéntes tûzoltók munkáját, valamint a testvérvárosnak a felajánlást. 

Geza Krebs-Wetzl, Griesheim polgármestere a barátság szimbólumának nevezte a
felajánlott tûzoltóautót. Az elõzõt szintén tõlük kapták a gyönkiek még 1994-ben,
amit jelenleg is használnak. A németországi testvérváros tavaly gyarapodott új
tûzoltófecskendõvel, ekkor merült fel a város elsõ emberében, hogy a régit a
testvértelepülésnek adományozzák, azonban arról kiderült, hogy nincs megfelelõ
állapotban. Darmstadt várossal való kapcsolatuknak köszönhetõen viszont Geza
Krebs-Wetzl tudomására jutott, hogy ott is lecserélték a tûzoltóautókat, így a
gyönkiek végül egy darmstadti fecskendõvel gazdagodtak, méghozzá azzal, ami a
legnagyobb víztartállyal rendelkezik. 

Darmstadt képviselõje, dr. Reinhard Ballhorn a tûzoltók védõszentjét, Szent
Flóriánt kérte, hogy a gyönkieknek minél kevesebb bevetésen kelljen használniuk
az most kapott jármûvet. 

Dr. Balázs Gábor tû. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató beszédében
arra emlékeztette a jelenlévõket, hogy minden tûz egy kis szikrával kezdõdik, és a
tûzesetek, mûszaki mentések felszámolásakor az elsõ percek a legfontosabbak.
Gyönk pedig egy úgynevezett fekete folt a megyében, ami azt jelenti, hogy a
riasztástól számítva közel húsz percet kellett várni az elsõ egységek kiérkezéséig.
Ez azonban három évvel ezelõtt megváltozott, amikor az egykor kiválóan mûködõ
Gyönki Önkéntes Tûzoltó Egyesületet újraszervezték. Az igazgató megköszönte
mindenkinek a munkáját, aki ebben részt vett, és elismerését fejezte ki az
egyesület tagjai iránt, akik szabad idejüket nem kímélve tesznek Gyönk és a
környezõ települések biztonságáért. És bár a személy állomány az elsõdleges, a
technikai eszközök rendelkezésre állásáról sem szabad megfeledkezni. Az
ezredes azt kívánta az önkénteseknek, hogy a most megkapott tûzoltóautót
elsõsorban bemutatókon, az ifjúság, a lakosság tájékoztatása céljából használják,
ne pedig bevetéseken. 

Téli Róbert, az egyesület parancsnoka megköszönte bajtársainak, hogy
szabadidejüket áldozzák a köz érdekében, és köszönetét fejezte ki az
önkormányzatnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak és a



Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is, hogy támogatásukkal
lehetõvé teszik az ÖTE mûködését. 

Végezetül Czeileinger Antal, református lelkész kért áldást az új fecskendõre és
mindazokra, akik bevetésre indulnak vele. 
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