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Hosszú hónapok lázas munkáját követően szeptember 4-én elérkezett a nap, melyet már oly sokan – különösképpen az önkéntes 
tűzoltók és a polgárőrök – vártak Rákóczifalván. Ekkor adták át ugyanis egy nagyszabású ünnepség keretei között a Rákóczi út 85. 
szám alatt álló egyesületi székházat; amely megálmodója, dr. Hoffmann Imre a nevét viseli.
A nap a Katasztrófavédelem Központi Zenekarának felvonulásával kezdődött, a muzsikusok a Szabadság térről vonultak zeneszó 
közepette az ünnepség helyszínére, ahol már várta 
őket a rendezvényre érkező tömeg. A Himnusz hangjait 
követően köszöntők sora vette kezdetét: a házigazda 
részéről dr. Túróczi Imre polgármester nyitotta meg az 
ünnepséget, majd dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő 
és Réthy Pál, a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási és 
vízügyi helyettes államtitkára kapott szót. Valamennyien 
megemlékeztek a projekt megálmodójáról és legfőbb 
mozgatórugójáról, dr. Hoffmann Imre tűzoltó altábor-
nagy úrról, aki sajnos már nem élhette meg a székház 
befejezését. Mindannyian kiemelték altábornagy úr azon 
értékteremtő munkáját, mely mindig is Rákóczifalva fe-
jlődését szolgálta, és amely nélkül ezen a szombati napon 
nem lett volna alkalom az ünneplésre. A beszédek sorát 
a Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány képvise-
letében Tóth Tibor tűzoltó dandártábornok folytatta, aki 
kiemelte: szeretné, ha ez a most átadott székház nem 
csak az önkéntes tűzoltók és a polgárőrök, hanem valamennyi rákóczifalvai lakos előtt nyitva állna különféle szabadidős és kul-
turális programok révén; ahogy ezt altábornagy úr is szerette volna. Végezetül Tóth Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgárőr 
Szövetség alelnöke köszönte meg, hogy a beruházásból a település polgárőrei is részesülhettek.
A ceremónia a használatbavételt igazoló dokumentumok átadásával folytatódott; polgármester úr mellett az ingatlant használók 
képviseletében Máté Pál, az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke; Jámbor Sándor, a helyi polgárőrség vezetője; valamint Kiss Zoltán, 
az alapítvány kuratóriumi tagja vette át a díszes iratcsomagot Simon Lajostól, a kivitelező cég ügyvezetőjétől. Az ezt követő ün-
nepélyes szalagátvágáson polgármester úr mellett dr. Kállai Mária; illetve dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati 
helyettes államtitkára ragadott ollót.
Az önkéntes tűzoltók számára csapatzászlót adott át dr. Hoffmann Imréné és Sörös Tibor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltók 
Szövetségének elnöke. A csapatzászlónak a tűzoltóhagyományokban fontos szerepe van, jelképezi a bajtársiasságot, valamint a 
tűzoltó eszmék mellett tett elköteleződést. Egy csapatzászló nem létezhet zászlószalag nélkül, melyet minden olyan szervezet 
adományozhat, amely a zászlótulajdonossal kapcsolatot tart fenn. A rákóczifalvai zászlóra elsőként a megyei tűzoltók szövetségének 
szalagja került fel. Itt még nem ért véget az adományozások sora, ugyanis a szövetség, valamint a volt parancsnokok nevében a 
Mezőtúri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes és dr. Nagy Attila a Rákóczifalvaiak és Elszárma-
zottak Baráti Köre nevében adott át ajándéktárgyat az egyesületnek. 
Egy épület-átadás nem valósulhat meg a történelmi egyházak áldása nélkül. A római katolikus egyház részéről Kovácsik Antal 
diakónus, illetve Kupai-Szabó Kornél református lelkész áldotta meg az épületet és a csapatszászlót is.
A rendezvényen az önkéntes egyesület és az alapítvány tagjai is főszerephez jutottak, hiszen a megyei szövetség a jubiláló tagok-
nak szolgálati érmeket adott át. Összesen tizenhét ember kapott elismerést a mentő tűzvédelem, valamint az önkéntes tűzoltóság 
kötelékében eltöltött szolgálati ideje alapján.
Ezzel még nem ért véget az elismerések sora. Az önkormányzat ugyanis posztumusz díszpolgári címet adományozott dr. Hoffmann 
Imrének, melyet az özvegy vehetett át a képviselő-testület jelenlévő tagjaitól. Altábornagy úr emlékét nem csak a székház neve, 
hanem egy emléktábla is őrzi a létesítményben, melyet Pogány Gábor Benő Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész készített. Az 
emléktáblát dr. Dukai Miklós helyettes államtitkár úr avatta fel, valamint megosztotta gondolatait a hallgatósággal a család részéről 
Hoffmann Adrienn. Ezt követően a jelenlévő szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit az emléktáblánál.
Az ünnepség zárásaként a székházat járhatták be a vendégek Tóth Tibor vezetésével. A nyolcvan négyzetméter alapterületű, megú-
juló energiaforrással táplált, klimatizált épület földszintjén a közös helyiségek mellett két iroda fekszik: egyiket az önkéntes tűzoltók, 
a másikat pedig a polgárőrök vehették birtokba. Az épület hátsó részében egy kétállásos garázs és egy fedett tároló kapott helyet, 
végében pedig egy nyitott szín áll. Az emeleti kiállítótérben egy kis gyűjtemény található régi tűzoltó eszközökből, sisakokból; 
valamint a rákóczifalvai egyesület történetét bemutató tablókból, illetve az egyesület versenyeredményeit tanúsító oklevelekből. 
A kiállított tárgyak túlnyomó többségét dr. Hoffmann Imre gyűjtötte össze pályafutása során. A tárlat egyik szekciója az ő emlékét 
őrzi; benne a kitüntetéseivel, valamint társasági egyenruhájával. 
A Dr. Hoffmann Imre Egyesületi Székházban hosszú idő után kapnak méltó elhelyezést az önkéntes tűzoltók, a polgárőrök és a 
Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány. Fontos mérföldkő ez mindhárom egyesület életében, hiszen ezzel sikerült megte-
remteni azokat a körülményeket, melyek révén munkájukat az eddiginél még magasabb színvonalon tudják végezni; ezzel szűkebb 
környezetüket szolgálva.
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Válts a Telekom gigaerős hálózatára!

A Telekom optikai hálózatáról érhető el,  
műszaki felméréstől függően.

telekom.hu/gigaeros
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