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Ünnepélyes keretek között vették át elismeréseiket megyénk legkreatívabb
fiataljai.

 ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2022. 

 Ünnepélyes keretek között vették át elismeréseiket megyénk legkreatívabb
fiataljai. 

Az Országos Tûzmegelõzési Bizottság 2022-ben is meghirdette alkotói pályázatát
óvodások és iskolások részére. Idén 216 pályamû érkezett a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságra. Május 20-án, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, a járványügyi veszélyhelyzetet követõen végre
méltó módon ünnepelhetett az Igazgatóság és a Tolna Megyei Tûzmegelõzési
Bizottság az óvodás és iskolás gyerekek, valamint kísérõik társaságában. 

Megyénk rendre szép eredménnyel zárja a felmenõ rendszerû verseny országos
megmérettetését is. A gyerekek minden évben meglepik a Bizottságot, valamint a
pályamunkák zsûrizésében résztvevõ rajzpedagógusokat a szárnyaló
fantáziájukkal, rajztudásukkal, írói vénájukkal, vagy éppen évrõl-évre a kitartó
hozzáállásukkal. 

Az ünnepséget dr. Hábermayer Tamás tûzoltó ezredes, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese nyitotta meg. Külön
köszöntötte a fiatalokat, akik lelkesedésükkel, tudásszomjukkal, kreatív ötleteikkel
pont a társadalmunk értékes mozgatórugóivá lesznek, tûzvédelmi ismereteikkel
hozzájárulnak ahhoz, hogy maguk, családjuk, barátaik, ismerõseik egy
biztonságosabb környezetben élhessenek a jövõben. Köszönetét fejezte ki Bán
Attila tûzoltó ezredesnek, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
tûzoltósági fõfelügyelõjének, aki minden évben összefogja a pályázat szervezését,
népszerûsítését. 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tûzoltósági fõfelügyelõje
csatlakozott az elõtte szólóhoz, az ünnepséget egy rövid képekkel tûzdelt
prezentációval folytatta, valamint bemutatta az idei év dobogós pályamûveit is.
Külön köszönetét fejezte ki a felkészítõ pedagógusoknak, a szülõknek, a
szponzoroknak: Pesztericz Rajmund úrnak, a Paksi Atomerõmû létesítményi
tûzoltóparancsnokának, Szabó Tamás úrnak, a TÜK Partner Kft. ügyvezetõ
igazgatójának, és Varga Zsolt úrnak, a Duna-Dráva Nemzeti Park
természetvédelmi õrszolgálatvezetõjének, akik hozzájárultak a bõséges díjakhoz
és nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik évrõl-évre elkápráztatják az
Igazgatóságot alkot&aacute;saikkal. 

A tûzoltósági fõfelügyelõ felkérte a bíráló bizottság képviselõjét, Diószeghy Edina
Asszonyt, hogy néhány szóban tolmácsolja õ is a gyerekeknek, hogy mennyi és
milyen színes munkákat zsûriztek az idén. A pedagógus beszámolt a korábbi évek
tapasztalatairól, elmondta hogy idén is komoly feladatot jelentettek a rajzok
kiértékelése. Kifejezetten örömmel tölti el, hogy idén már személyesen
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találkozhatott az alkotókkal. 

Legkreatívabb Tolna megyei óvoda 2022-ben ismét a Szekszárdi Wunderland
Óvoda lett, összesen 66 szabadkézi rajzzal, továbbá a Legkreatívabb Tolna
megyei iskola cím is maradt 2022-ben a Wosinsky Mór Általános Iskolánál, akik 85
pályamûvet küldtek be. 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ezúton fejezi ki gratulációját
valamennyi indulónak, és bízik abban, hogy az országos versenyen is hasonlóan
szép eredményekkel büszkélkedhet majd. 

Az Igazgatóság köszönetét fejezi ki a MVM Paksi Atomerõmû Zrt. Atomerõmû
Tûzoltóságának, a szekszárdi TÜK Partner Kft-nek, az OTP Bank szekszárdi
fiókjának, a Magyar Közút Tolna Megyei Igazgatóságának, valamint a Duna-Dráva
Nemzeti Parknak, hogy támogatásukkal még több mosolyt sikerült csalni a
gyerekek arcára. 

  

A Tolna Megyei Tûzoltószövetség gratulál minden elismerésben részesültnek. 

  

Forrás, további részletek: TMKI  

  

Szekszárd, 2022.05.22. 
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