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A romániai hivatásos tűzol-
tók napján, szeptember 13-
án, tehát ma, Csíkszereda 

főterén tíz órától a helyi alaku-
lat tájékoztató és egészségügyi 
sátrába térhetnek be az érdek-
lődők, a közelben pedig a beve-
tésekkor használt gépjármű- és 
eszközpark is szemügyre ve-
hető. Délben a 169 éve lezajlott 
Dealul Spirii-i csatára emlékez-
nek, a katonai és egyházi ünnep-
séget követően pedig díjazzák, 
illetve előléptetik a bevetések 
során kivételes teljesítményt 
nyújtott, valamint a sportren-
dezvényeken kimagasló ered-
ményt elért tűzoltókat – számolt 
be a tegnapi sajtótájékoztatón 
Dudu Ovidiu, a megyei tűzol-
tóság parancsnokhelyettese 
és Monoranu Radu, a megelő-
ző szolgálat vezetője. A díja-
zásokat díszfelvonulás követi, a 
hivatásos tűzoltók mellett je-
len lesz a gyergyószárhegyi, 
szentegyházi, lövétei, tus-
nádfürdői, csíkszentkirályi és 
csíkszentdomokosi önkéntes 
alakulat is. A felvonulás után a 
térre visszatérő tűzoltók három 
bemutatót – magaslati és műszaki 
mentést, illetve oltást – tartanak.

Elhunyt társaikra is emlékeznek

A tűzoltók szolgálatteljesítés 
közben életüket vesztett társa-
ikra is emlékeznek: megkoszo-

rúzzák a 1965-ben Bukarestben 
egy tömbháztűz oltásakor el-
hunyt székelyszentkirályi Berze 
Sándor és az 1967-ben egy gala-
ci üzemanyagraktárban pusztító 
lángok megfékezése alatt elha-
lálozott csobotfalvi Gecző József 
sírját. Noha Hargita megyében a 
tűzoltók napjának központi ese-
ményei Csíkszeredában lesz-
nek, 10 és 14 óra között nyitott 
kapukkal várják az érdeklődő-
ket a székelyudvarhelyi, gyer-
gyószentmiklósi, maroshévízi, 
gyergyóhollói és balánbányai 
tűzoltóságok székhelyén.

Közel 1900 bevetés

Január elsejétől augusztus vé-
géig Hargita megyében 1894 be-
vetésen vettek részt a tűzoltók, 
ennek 74,13 százaléka mentési 
beavatkozás volt: 1328 alkalom-
mal az elsősegély-nyújtó csa-
patok léptek közbe, 30-szor a 
műszaki mentők, 46-szor pe-
dig egyéb segítségnyújtó felada-
tot láttak el – ismertették a keddi 
sajtótájékoztatón. Ingatlanokban 
felcsapott lángokat 175 alkalom-
mal oltottak. Az állatmentések, 
tarló- és kéménytüzek, jégtorla-
szok miatti bevetések száma 181, 

105-ször pedig árvíz és egyéb ve-
szélyes természeti jelenségek, 
robbanószer-megsemmisítések 
miatt riasztották őket. Össze-
hasonlítás ugyan nem készült 
a tavalyi év hasonló időszaká-
val, de a parancsnokhelyettes 
és a szolgálatvezető elmond-
ta, nincs jelentős eltérés. Hoz-
zátették, „minden év más, ha 
száraz, meleg az idő, akkor 
több például a tarlótűz, esősebb 
évek alatt pedig az árvizek mi-
atti bevetés”. Mint fogalmaztak, 
„idén mindkettőből jutott”.

Tervezőhiány miatti akadályok

Újságírói kérdésre a tűzoltó-
ság képviselői a tanintézetek 
tűzvédelmi engedélyeire, illetve 
azok hiányára is kitértek. Har-
gita megyében 624 ingatlanban 
zajlik oktatási tevékenység, eb-
ből 498 olyan, amely esetében 
nincs szükség tűzvédelmi enge-
délyre. A fennmaradó 126  épület 
kevesebb mint fele – 60 – rendel-
kezik jóváhagyással. A hatvan-
hat tűzvédelmi engedély nélkül 
működő tanintézet kétharma-
da vidéken található – részletez-
ték. Az engedélyek hiányának 
okaként a tűzoltóság a szük-

séges dokumentációt elkészítő 
tervezők hiányát jelölte meg. Pél-
daként elhangzott, hogy egyéb 
lehetőség híján Tulcea megyé-
ből hívott olyan engedélyezett 
tervezőt egy iskolaigazgató, aki 
a tűzvédelmi engedély meg-
szerzéséhez megfelelő doku-
mentációt állított össze. Ennek 
ellenére jóhiszeműen állnak a 
kérdéshez, e hónap végén fóru-
mot szerveznek a tűzvédelmi 
engedéllyel még nem rendelkező 
iskolák igazgatóival, az illetékes 
polgármesterekkel, a tanfelü-
gyelőség és a prefektusi hivatal 
képviselőivel, hogy közösen ta-
láljanak megoldásokat. Mi tör-
ténik abban az esetben, ha nem 
sikerül megszerezni a tűzvé-
delmi engedélyt? – tevődött fel 
a kérdés. Az oktatási intézmény 
működését ugyan nem befo-
lyásolja, de az iskolaigazgató 
ezzel kockázatot vállal – hang-
zott a válasz. Amellett, hogy 
egy esetleges vészhelyzet ese-
tén nagyobb veszélyben lesznek 
a gyerekek és a személyzet, jó 
tudni, hogy az engedély hiányá-
ért bírság is kiszabható, akár 
5000 lej értékben – tették hozzá.

PINTI ATTILA

5Csíki Hírlap  2017. szeptember 13., szerda

Csíkszereda főterén ünnepelnek
Díszfelvonulással, díja-

zással, előléptetéssel és 

bemutatóval ünnepel a 

Hargita megyei tűzoltó-

ság szerdán a csíksze-

redai Szabadság téren. 

Az intézmény kedden 

tartott sajtótájékoz-

tatóján az oktatási 

egységek – hiányzó 

– tűzvédelmi engedé-

lyéről is szó esett.

Ma van a romániai hivatásos tűzoltók napja

Január elsejétől augusztus végéig Hargita megyében 1894 bevetésen vettek részt a tűzoltók
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Járdaépítés és térrendezés Csíkdánfalván
Felújították a 242 négyzet-

méteres Erzsébet-parkot, illet-
ve 614 méternyi járdát építenek 
Csíkdánfalván. A munkálatot 
saját költségvetéséből és Hargi-
ta Megye Tanácsának hozzájá-
rulásából finanszírozza a helyi 
önkormányzat.

Megújult közösségi tér 

Miután az elmúlt időszakban 
befejezték az Erzsébet-park fel-
újítását, jelenleg a járdaépítés-
sel foglalkozik a kivitelező cég 
Csíkdánfalván. A két munkála-
tot magába foglaló beruházás 
összesen 237 ezer lejbe kerül, 
amit a helyi önkormányzat sa-
ját költségvetéséből és a me-
gyei önkormányzattól kapott 
összegből fizet – ismertette ér-

deklődésünkre Bőjte Csongor 
Ernő. A polgármester azt is ki-
fejtette, a parkban felállított 
szobrot nem restaurálták, csak 
a körülötte lévő teret rendezték 
a munkálatok keretében. Belát-
ta azt is, hogy nagyon elhanya-
golttá vált az elmúlt években 
az említett 242 négyzetméte-
res park, s mivel szeretnék, 
hogy újra közösségi térként mű-
ködjön, az emberek szívesen 
találkozzanak, leüljenek ott, el-
engedhetetlenné vált a helyre-
állítása. A parkban új kerítés 
készült, macskaköveket raktak 
le, padokat, szemeteseket tet-
tek ki, illetve a tér kivilágítását 
is megoldották. A munkálatok 
által teljesen más képet mutat 
a park, mint korábban – részle-
tezte az elöljáró. 

Befejezés októberben 

A park rendbehozása után fo-
gott hozzá a kivitelező a járda-
építéshez, amely révén 614 méter 
gyalogút készül el – tájékoztatott 
Bőjte Csongor Ernő. Mint elmond-
ta, 2012-ben hasonló forrásokból 
építették ki a járdát az európai út 
mellett az iskola épületéig, most 
onnan folytatódik a térkövek le-
fektetése az óvodáig. Elsősorban 
amiatt fontos a járda megléte, 
hogy a gyermekek biztonságosan 
eljuthassanak a tanintézetekbe 
és onnan haza – eddig ugyanis az 
út szélén voltak kénytelenek köz-
lekedni az óvodások szüleikkel. 
A hátralevő tennivalókat a tervek 
szerint egy-másfél hónap alatt be 
is fejezik a munkások. 

KÖMÉNY KAMILLA
Már a járdaépítéssel foglalkoznak. 614 méter gyalogút készül

Áramszünet lesz 
Csíkszeredában
Az áramszolgáltató Electrica 
Rt. Hargita megyei kirendeltsé-
ge felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy előre betervezett javítá-
sok miatt szeptember 14-én, 
8 és 16 óra között szünetel az 
áramszolgáltatás a csíkszere-
dai Brassói út 9A. és 22. szám 
alatt, a Piac utca 1-7. számok 
alatt, valamint a Kossuth Lajos 
utcában a 37., 39., 41., 43., 46-
os számok alatt. Továbbá szept-
ember 15-én 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás a 
csíkszeredai Akác utca 5. szám 
alatt, a Miron Cristea utcában 
a 2-12., 5., 9-11. számok alatt, 
a Szász Endre utcában az 5., 
9-19., 10-24. szám alatt, a 7/A1., 
7/A2., 7/B1., 7/B2. lépcsőházá-
ban, a Tudor Vladimirescu utca 
36/B lépcsőházában, a Test-
vériség sugárút 3. szám alatt, 
az 5/AB., 2/ABCD., 4/A A és B 
lépcsőházában, valamint 4/
BE lépcsőházában.

Olvasókör 
a könyvtárban
A Kájoni János Megyei Könyv-
tárban működő  Olvasókör  
idei őszi idényét szeptember 
18-án, hétfőn 16.30-kor nyit-
ják, a könyvtár előadótermé-
ben. A kör nyitott, továbbra is 
várnak minden érdeklődőt a 
havonta tartott találkozókra. 
A szeptemberi megbeszélés 
témája, az irodalmi értékű 
naplók megismerését foly-
tatva: Kőrösi Csoma Sándor 
nagy kalandja és munkássága 
apokrif naplója tükrében. 

Lót visszanéz... 
Szentkirályon
Könyvbemutatót tartanak a 
Csíkszentkirályi Polgármes-
teri Hivatal gyűléstermében 
szerdán este hét órától: az 
érdeklődők dr. Nagy András 
emlékiratát, a Lót visszanéz... 
című kétkötetes kiadványt is-
merhetik meg. Mint arról már 
beszámoltunk, dr. Nagy And-
rás emlékirata az 1905–1978-
as időszakot fogja át, szerzője 
Csíkszereda szülötte, a mű in-
nen „indul” és itt fejeződik be. 
Integrális, „betűhív” publiká-
ció, amely a szerző halálának 
35. évfordulójára jelent meg. A 
két kötetet Budapesten szer-
kesztették, szövegét Kolozsvá-
ron gondozták és nyomtatták.




