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Kevesebb tűzeset történt
Évértékelőt tartott a Hargita megyei tűzoltóság
• Közel öt és fél mil-
lió lejes kár keletke-
zett tavaly a Hargita 
megyei sürgősségi 
esetek alkalmával. A 
hivatásos tűzoltóság 
csütörtöki évértéke-
lő beszámolójából 
az is kiderült, hogy 
csökkent a tűzesetek 
száma a megyében, 
a több mint 200 eset 
zömét pedig továbbra 
is rövidzárlat okozta.

ISZLAI KATALIN

T öbb száz hivatásos és ön-
kéntes tűzoltó jelenlétében 
tartotta meg csütörtökön 

évértékelő beszámolóját a Har-
gita Megyei Olt Sürgősségi Esetek 
Felügyelősége a csíkszeredai me-
gyeházán. A találkozón elsőként 
Alina Maria Ciobotariu tűzoltósá-
gi szóvivő köszöntötte a jelenlévő-
ket, közöttük Ion Procát, Hargita 
megye új prefektusát, majd köszö-
netet mondott a hivatásos és ön-
kéntes tűzoltóknak a múlt év során 
végzett odaadó munkájukért. Hoz-
zátette, 2019-ben Ferenc pápa jú-
nius elsejei csíksomlyói látogatá-
sa volt a megye legkiemelkedőbb 
eseménye, ahol 141 személynek 
nyújtottak segítséget, és további 
262 zarándokot láttak el hipo-
termia miatt a helyszínen lévő 
egységek. Ezt követően egy rövid 
kisfilm megtekintésével elevení-
tették fel a múlt év számottevőbb 
bevetéseit, majd Stelian Cimpoeșu 
főfelügyelő és Ovidiu Dudu főfel-
ügyelő-helyettes számolt be a 2019-
es évi statisztikai adatokról.

Tevékenység számokban

Múlt évben a Hargita megyei hivatá-
sos tűzoltóság a hozzá tartozó egy-
ségekkel és az önkéntes tűzoltósá-
gokkal közösen 3288 bevetésen vett 
részt, ami 22,14 százalékos növeke-
dést jelent a 2018-as 2696 sürgősségi 
esethez képest. A vizsgált időszak-
ban 3631 alkalommal riasztották 
őket, ezeknek 90,55 százalékában 
kellett közbelépniük (3288). Emel-
lett 232 közbelépés nélküli kiszál-
lást jegyeztek, 34 alkalommal pedig 
már út közben visszafordultak az 
egységek, mivel időközben elhárult 
a veszély. Tavaly továbbá a korábbi 
évekhez képest több téves riasztást 
jegyeztek: 77-et a 2018-as 53-hoz ké-
pest. A tavalyi 3288 sürgősségi eset 
során 3064 alkalommal kizárólag a 
hivatásos alakulatok léptek közbe 
(93,19%), 150 bevetésen az önkénte-

sekkel közösen dolgoztak (4,56%), 
74 esetben pedig az önkéntes tűzol-
tók a hivatásos alakulatok segítsége 
nélkül látták el a feladatot (2,25%). 
A tavalyi 3288 bevetés többségében, 
2726 esetben a rohammentő-szol-
gálat (SMURD) egységeit riasztot-
ták, ez a sürgősségi esetek közel 
83 százalékának számít. Kedvező 
adat ugyanakkor, hogy csökkent a 
tűzesetek száma: tavaly 203 tűzol-
tást jegyeztek, miközben 2018-ban 
még 221-et, 2017-ben pedig 255-öt. 
A bevetések során 2682 személyt 
és 133 állatot mentettek meg, 2684 
személyt sérülésekkel szállítottak 
kórházba, 35-en életüket vesztet-
ték, illetve 79 állat is elpusztult. Az 
anyagi károk összesítése alapján 
5,4 millió lejes kár keletkezett a ta-
valyi vészhelyzetek során. 

Rövidzárlat a leggyakoribb

A tűzesetek többségét a korábbi 
évekhez hasonlóan tavaly is rö-
vidzárlat okozta, ezt követik a túl-
hevült melegítőberendezések, a 
nyílt láng használata, a kipattanó 
parázs és a villámok. A találko-
zón arról is szó esett, hogy tavaly 
jóval nagyobb hangsúlyt fektet-
tek a megelőzésre, mint a korábbi 
években: 2018-hoz képest 29 szá-
zalékkal több ellenőrzést tartottak, 
szám szerint 928-at, a legtöbbet 
cégeknél és intézményeknél. Az 
ellenőrzések során 3565 tűzvédel-
mi hiányosságot tapasztaltak, ezek 
közül 1374-et már az ellenőrzések 
során megoldottak. A fennmaradó 
hiányosságok közül 1605 esetben 
fi gyelmeztetést adtak, 78 esetben 
pedig pénzbírságot is kiróttak, ösz-
szesen 180 ezer lej értékben.

Több mint kétszáz tűzeset 
történt tavaly Hargita megyében
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Februári lőgyakorlat
A 01101-es Katonai Egység 
tájékoztatása szerint február-
ban 4–6-án, 11–13-án, 18–20-
án és 25–27-én 8 és 24 óra 
között lőgyakorlatot tartanak 
a Legelődomb, Harom-erdő, 
Szécseny-patak, valamint Zsö-
gödfürdő körüli területeken. 

Disznótor Korondon
Hagyományőrző disznótor 
kezdődik szombaton reggel 
hat órakor Korondon a Páll 
Lajos Művelődési Ház előtti 
téren. A program szerint 
reggel fél hétkor lesz a 
fogópálinka kóstolása, majd 
megszúrják a disznókat. A 
megnyitót reggel kilenckor 
tartják, rá két órára pedig 
lecsi-pecsit kóstolnak. A 
korhelylevest, a véres-májas 
hurkát és a kolbászt délután 
két órakor ízlelhetik meg.

Átmeneti tünetek
A marosvásárhelyi születésű 
Szabó Anna Mária festményeit 
tekinthetik meg az érdeklődők 
Csíkszeredában, a Megyeháza 
Galéria következő kiállításán, 
amelyet ma 18 órakor nyit meg 
Fischer Botond író. A tárlat 

február 19-éig látogatható.

• RÖVIDEN 




