Első ízben adták át az év tűzoltója díjat Kőbányán

Forrás: OrientPress Hírügynökség
Első alkalommal adták át az év tűzoltója díjat a főváros X. kerületében. A Kőbánya Tűzvédelméért Közalapítvány
elismerését Gombár András tűzoltó főtörzsőrmester vehette át.

Az ünnepi eseményen további elismeréseket is átadták. A kőbányai önkormányzat támogatásával az idei évben
kiváló tűzoltó címet vehetett át Csapó Attila és Sziráki Mihály tűzoltó főtörzsőrmesterek a X. kerületi Hivatásos
Tűzoltó Parancsnokság állományából.

A tűzoltóparancsnokságon tartott évértékelő és díjátadó eseményen Horváth Lajos parancsnok megköszönte az
állomány munkáját mind a hétköznapokban, mind az olyan rendezvényeken, mint a kőbányai ifjúsági verseny, a
rendvédelmi nap, vagy a diákoknak, nyugdíjasoknak tartott oktatásokban.

Kovács Róbert polgármester köszöntőjében egyebek mellett azt emelte ki, hogy a tűzoltók hivatása igen nehéz,
hiszen folyamatosan szolgálatban, készültségben kell lenniük, adott esetben pedig az élet- és értékmentés közben
az életüket kockáztatják ‒ ezt nehéz kívülállóként objektíven látni. „Azt a mentális terhet pedig talán még nehezebb
megérteni, ami önökre nehezedik egy baleset vagy egy tűz helyszínén” - fogalmazott. Az önkormányzat ezért is
igyekszik lehetőségei szerint biztosítani a támogató környezetet, s ezért fontos, hogy a városrész a Kőbánya
Tűzvédelméért Közalapítványon keresztül ki tudja fejezni elismerését azoknak, akik „a kiválók között is a
legkiválóbbak voltak”.

Marksteinné Molnár Julianna, a közalapítvány kuratóriumi elnöke felidézte, hogy a képviselő-testület 1992-ben
döntött a közalapítvány létrehozásáról, melynek megalakításakor még csupán képviselőként volt jelen, ma
vezetőként pedig azt szeretné, ha az itt dolgozó tűzoltók otthonukként gondolnának Kőbányára. A kuratórium
elnöke kitért az önkormányzattal közösen indított prevenciós munkára is, s mint fogalmazott, ezzel olyan úton
indultak el, ami lakossági kapcsolatokat tovább erősíti.
A hagyományteremtő szándékkal létrehozott Az év tűzoltója díj olyan elismerés, melynek súlyát az is adja, hogy a
grémium a munkatársak szavazatai alapján hozza meg döntését. Az eseményen részt vett Géczi Béla tűzoltó
ezredes is. A díjazott, Gombár András az ünnepi eseményt követően nyilatkozott az Orientnek. A főtörzsőrmester
közel 20 éve szolgál Kőbányán, s bár nem készült tűzoltónak, egy személyes találkozás örökre megváltoztatta az
életét. A díjazott kiemelte, hogy bár most ő vehette át az elismerést, ez a hivatás csapatmunkát követel, „hiszen
ebben a szakmában egy ember önmagában nagy dolgokat nem tud véghez vinni”, az elismerés mindenkié.
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