Varga Zsolt az év tűzoltója Zircen
Közel húsz éve teljesít szolgálatot az elismerő oklevél tulajdonosa
Az ábécé szerinti névsorban valószínűleg mindenütt az utolsók között, a Zirc Városi
Önkormányzat által kitüntetett sürgősségi feladatot ellátók közül viszont az elsők között
szerepel Varga Zsolt, a 2011. év tűzoltója. Az elismerő oklevél másodszor került átadásra
Zircen. A javaslattevő is kitüntetést kapott nemrégiben, ifj. Szelthoffer Ferenc zirci
parancsnok a „2012. év Veszprém Megyei Önkormányzati Tűzoltója” elismerésben
részesült.
Már több mint tizenhét éve tagja a zirci tűzvédelemnek Varga Zsolt. Általános iskolás
volt, amikor belépett az akkori tűzoltó egyesületbe. Az egyesületi évek alatt megszerette, s
szinte már akkor hivatásának tekintette a másoknak való önzetlen segítségnyújtást. 2005-ben,
amikor már biztossá vált a köztestületi tűzoltóság megalakulása, és megkezdődhetett a
laktanya felújítása, minden részfeladatból kivette a részét, és szabadidejét nem sajnálva
végezte el a rábízott munkát. Ugyanebben az évben beosztott tűzoltói és gépjárművezetői
feladatokat látott el, megszerezte a beosztásához szükséges iskolai végzettséget.
Rátermettsége és szakmai tudása elismert az állománynál. Személyiségében egy nyugodt,
megbízható, családcentrikus embert lehet megismerni. Szakmailag az elmúlt évek során nem
volt panasz munkájára, hozzáállására. Egyenes, határozott személyiség, magánéletével példát
mutat társai irányába. 2011-ben a vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során
tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül Miniszteri Elismerő Oklevélben részesült –
méltatta Ottó Péter polgármester Varga Zsoltot a május 21-i testületi ülésen, majd átadta az
elismerő oklevelet a tűzoltó részére.

Varga Zsolt átveszi a "2011. év Zirc Város Tűzoltója" kitüntetést Ottó Péter polgármestertől

Megfelelően működő önkormányzati tűzoltóság szűkös laktanyával, idős
járművekkel
A napirendek között szerepelt az ettől az évtől már önkormányzati tűzoltóságként működő
Zirci Önkéntes Tűzoltóság 2011. évi beszámolója is. Az ülésen jelen volt Németh Tamás
tűzoltóezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, aki elmondta:
olyan helyen vagyunk a megyében, ahol nagyon nagy szükség van a tűzoltóság működésére. –
Zircen úgy működik a tűzoltóság, ahogy egy önkormányzati tűzoltóságnak működnie kell,
mind a szakmai, mind a jogszabályi elvárásoknak megfelelően – hallhattuk az igazgatótól.
Hozzátette: a polgármester és a képviselő-testület nélkül nem működne hatékonyan a
városban a tűzoltóság, ezért köszönetét fejezi ki a támogatásért, amit kapnak.
Ottó Péter polgármester gratulált ifjabb Szelthoffer Ferenc parancsnoknak, aki elmúlt évi
tevékenységéért a „2012. év Veszprém Megyei Önkormányzati Tűzoltója” kitüntetésben
részesült.
A zirci tűzoltók közel száz riasztást kaptak az elmúlt évben, majdnem annyiszor kellett
kivonulniuk műszaki mentéshez, mint ahányszor tüzet oltottak. Sajnos a körülmények nem
minden téren biztosítottak a megfelelő működéshez. Bizonyos eszközök korszerűsítésre, a
laktanya bővítésre szorul, a gépjárműállomány pedig elöregedett. Célként tűzték ki az
állapotokon történő változtatást, amennyiben erre lehetőség nyílik.

Németh Tamás megyei igazgató méltatja a zirci tűzoltóság munkáját

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a zirci tűzoltóság személyi állományának 2011. évi magas
színvonalú és kiegyensúlyozott szakmai munkáját elismerte. A tavalyi esztendőben a vörösiszapkatasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül Miniszteri
Elismerő Oklevelet vehetett át Bittmann József, Diósi Tamás, Németh Tamás, Ringhoffer Zoltán, Szelthoffer
Ferenc, Szelthoffer Zoltán, Török György István, Varga Norbert, Varga Zsolt. Szelthoffer Ferenc megkapta
a Veszprém Megye Tűzvédelméért elismerés ezüst-, Diósi Tamás és Török György István a bronzfokozatát.
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