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Több tízezer tűzeset évente

Hargita és Maros megyében az átlagnál kevesebben veszítették életüket lakástűzben
• Maros és Hargita

megyében az átlagosnál kevesebb halálos
áldozata volt a tűzeseteknek az elmúlt hat
évben, ennek ellenére
a szakemberek szerint
nagyon fontos a középületek és lakások
felkészítése a téli időszakra és a fűtőberendezések biztonságos
használata.
SIMON VIRÁG

A

z utóbbi hat évben közel
negyvenezer lakástűz volt
Romániában – tájékoztatott
az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség (IGSU). A tűzesetek halálos áldozatainak száma 1200, és
több mint 2200 személy sérült meg.
A halálos áldozatokat követelő tűzeseteket 24,15 százalékban a
meghibásodott vagy ki nem takarított kémények okozták, 16,73 százalékukat pedig a felügyelet nélkül hagyott nyílt lángok. Hibás, felügyelet
nélkül hagyott vagy házilag improvizált fűtőberendezések a halálos
kimenetelű tűzvészek 15,69%-át
idézték elő, 13,72%-ban pedig a hibás vagy összetákolt elektromos berendezésektől csaptak fel a lángok.
Szándékos gyújtogatás miatt 5,36,
míg gázszivárgás miatt az áldozatokat követelő tűzesetek 3,3 százaléka
ütött ki. A tűzesetek áldozatainak
70%-a a téli hónapokban lelte halálát a lángokban.
Tavaly országszinten összesen
33 351 esetben szálltak szembe
a lángokkal a tűzoltók, és 19,95
százalékkal több beavatkozáson
kellett részt venniük, mint egy évvel korábban. 2017-ben országos

„

szinten az esetek csaknem felében
a meggyújtott tarlót kellett oltsák,
felügyelet alatt tartsák, 21 száza-

vesztette életét a tűzben, és országos szinten 3528 embert mentettek
ki a lángokból a tűzoltók.

Tavaly országszinten
összesen 33 351 esetben szálltak szembe a
lángokkal a tűzoltók.

lékban lakásokban szálltak szembe a lángokkal. Tavaly 241 személy

Mint az EON gázszolgáltató sajtószóvivője, Adela Boţan érdek-

lődésünkre elmondta, Maros és
Hargita megyében az átlagosnál kevesebben hunytak el a lakástüzek
miatt. Míg a statisztikák átlagosan
megyénként 26 halálos áldozatról
beszélnek, addig 2012–2018 októbere között Maros megyében 6, míg
Hargita megyében 12 lakástűzben
elhunyt személyt tartanak nyilván.

Fontos az elővigyázatosság
Dan Paul Iamandi, az IGSU főfelügyelője felhívta a fi gyelmet, hogy a tél
beállta előtt mindenkinek le kell ellenőriznie elektromos berendezéseit, a
kéményeket és gázvezetékeket.
Frank Hajdinjak, az EON vezérigazgatója arról beszélt, hogy legtöbbször improvizált gáztűzhelyek

Tavaly csaknem húsz százalékkal
több beavatkozáson vettek részt
országszinten a lánglovagok
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okolhatók a gázszivárgásokért és az
emiatt keletkező tragédiákért.
A gázszolgáltató és a tűzoltóság már 2012-ben közös tájékoztató
programot indított, amely keretében
szórólapokkal, reklámfi lmekkel és
iskolákban, munkahelyeken tartott
tájékoztató előadásokkal hívják fel
a lakosság fi gyelmét a biztonságos
tűzhelyhasználatra, a gázérzékelő
berendezések felszerelésének fontosságára és arra, hogy bármilyen
meghibásodást észlelünk, azonnal
értesítsük a szolgálatot.

• JEGYZET
PÉTER BEÁTA

A sovánka
Egy önkiszolgáló étteremben várt a sorára, amolyan
pingetava-féle hely volt, amikor az előtte álló, jól megtermett férfinak az ételek mustrálgatása közben megakadt
rajta a tekintete.
A pasas előrefordult, majd újra ránézett, mit ránézett,
végigmérte. Aztán ismét előre, majd vissza, szemében
sajnálkozás. Karját kitárva, széles mozdulattal jelezte,

hogy szívesen előre engedi, hiszen láthatóan sokkal
nagyobb szüksége van a táplálék bevitelére, mint bárki
másnak a teremben. A mögötte álló vékonyka elmosolyodott, kivárja a sorát, de azért köszöni. Még egy próbálkozás, hogy hátha, tessék csak tessék bátran, gyorsan
ételhez kell jutni, kifogy a világból a kisasszony.
A kisasszony csak állt, nem tudta, kacagjon vagy
felháborodjon. Igaz, hogy kissé nyúlánk volt, és előfordult,
hogy a nagyáruház fotocellás ajtaja nem érzékelte, ha kivagy be akart menni. Véletlen lehetett. Mindig. Ismerte az
abszolút soványokról szóló összes viccet és szólást (mint
például: olyan vékony, mint a hagymakapának a nyele.
Vagy: szép szál, mint egy vakart murok. Továbbá: olyan vékony, hogy még árnyéka sincs), és ki tudta találni rég látott
ismerősök köszönés utáni első mondatát. A legenyhébb
megjegyzés az volt: „milyen csinos vagy”. Majd hozzátették: „túlságosan is. Hogy csinálod?”

Többen és több alkalommal is biztosították arról, hogy
szívesen átadnak néhány kilót a saját – vélt vagy valós
– súlyfeleslegükből. Volt aki áperté megmondta neki:
„híznod kéne, egyél!”
Ilyenkor csak vonogatta vékony vállait. Persze, a
túlsúlyosoknak nem illik azt mondani, hogy milyen
kövérek, vagy megkérdezni, hogyan érték el, hogy
olyan cuki tokájuk van. Legtöbb, amit mondanak nekik:
„milyen jól nézel ki!” De a vékonyakon, cingárokon,
soványokon szinte kötelező megbotránkozni, vagy jelezni nekik, hogy azé’ ez mégsem állja – épp itt tartott
gondolatban, amikor a férfi egy jókora tányér töpörtyűt
tett eléje. „Desszertnek”– kacsintott, és jelezte, hogy
már ki is fizette, ajándék. A sovánka pedig hiába is
mondta volna, hogy bizony esténként tábla szalonnákból falatozik, jókora házikenyereket szelve hozzá – a
jóakaró úgysem hitte volna.

