Nagy sikere volt a „Tűzoltóság története” című hivatástörténeti tudományos nemzetközi
konferenciának.
A Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódva, annak zárásaként tartotta meg
konferenciáját 2013. november 29-én a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács a Szemere
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság Katasztrófavédelmi
Szakosztályával karöltve.
A Katasztrófavédelem Központi Múzeumában helyet kapó esemény fővédnöke Bérczi László
tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő volt, aki a konferencia kezdetén
köszöntötte a szépszámú egybegyűlt közönséget.
Köszöntőt mondott mindkét tudományos társaság elnöke, Dr. Papp Antal tű. ezredes,
főtanácsos valamint Dr. Parádi József is. Ezután történt a Katasztrófavédelmi Tudományos
Tanács által kiírt pályázat győzteseinek az elismerő oklevelek átadása, illetve a Szemere
Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság új tagjainak felvétele.
A rendezvény levezető elnöke Dr. Sándor Vilmos nyá. hör. dandártábornok volt, aki
tökéletesen koordinálta az eseményeket, tartatta be az előadókkal az időt, valamint elismerő
okleveleket adott át részükre az elhangzott előadásokért, a tudományos munkáért.
Az előadások sorát Dr. Zsidi Paula nyitotta, aki az aquincumi tűzoltó székház régészeti
feltárásáról beszélt. Színvonalas előadását követte Dr. Tátrai Zsuzsanna, aki a tűzhöz
kapcsolódó babonákat, népszokásokat tárta a hallgatóság elé. Csóka Ferenc a tűzoltóság
történetéhez kapcsolódó levéltári forrásokról szólt, míg Harangozó Tamás a Ferihegyi
repülőtéri tűzoltóság történetét mutatta be annak megalakulása óta. Dr. Hadnagy Imre a
magyarországi tűzoltószervezetek történetét foglalta össze, Réti Rezső pedig a tűzoltóság
védnökéről József főhercegről tartott előadást, amelynek aktualitását növelte, hogy a főherceg
180 éve született. Dr. Olasz Lajos összefoglalta a légoltalom történetét, Peterman József Attila
pedig a tűzoltóság 1944-45. évi történetét. Kiss András bemutatta a jelenlévőknek a Csepeltípusú tűzoltóautók fejlődését. A délután folyamán Gerald Schimpf a bécsi Tűzoltó Múzeum
vezetője tartott érdekes, értékes beszámolót a bécsi tűzoltóság létrejöttéről. A konferencia
utolsó előadása Berki Imre nevéhez fűződik, aki a Múzeum történetét foglalta össze, és
röviden ismertette annak kiállításait. Az érdeklődőknek pedig a konferencia záróakkordjaként
tárlatot vezetett.
A konferencia jó hangulatban telt el, az előadók, és a meghívott vendégek is megköszönték a
szervezőknek a munkáját, gratuláltak, mert maradandó élménnyel gazdagodtak. Sokan
kifejtették, hogy régen vettek részt ilyen jól szervezett, jó légkörben zajló tudományos
konferencián.

