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Életveszélyes felelőtlenség
Megelőzhetők a tragédiák, ha a lakók betartják a minimális tűzmegelőzési intézkedéseket

H AJ N A L C S I L L A

Egy hétéves kisfi ú első- és má-
sodfokú égési sérüléseket 
szenvedett a nyakán, arcán, 

orrán, ajkán és a bal karján. Ugyan-
abból a háztartásból négy felnőttet 
szintén első- és másodfokú égési 
sérülésekkel vittek kórházba a men-
tők, nekik a végtagjaik, illetve a 
hasuk égett meg szerdán este Nagy-

sármáson, egy Hóvirág utcai 
lakásban történt balesetben. 
Egyikük benzinnel akart 
begyújtani a kályhába, ez 
vezetett a balesethez. A gye-
reket és az egyik felnőttet a 

marosvásárhelyi sürgősségi 
kórházban ápolják, a többi fel-

nőtt sérültet a nagysármási kórház-
ban – számolt be a Maros megyei 
tűzoltóság az esetről. Ugyancsak 
Maros megyében, Marosvásárhe-
lyen a Hidegvölgy lakótelepen tör-
tént október végén az a tűzesettel 
kapcsolatos tragédia, amely egy 
hároméves és egy három hónapos 
gyermek életét követelte. Az esetet 
a tűzoltóság és a rendőrség is kivizs-
gálta, hogy kiderítsék, miért voltak 
felügyelet nélkül a gyermekek, és 
hogyan keletkezett a tűz. Ez csak 
néhány eset az évente országszerte 

bekövetkező több száz tragédia kö-
zül. A hasonló szerencsétlenségek 
megelőzése érdekében a tűzoltók 
ismételten felhívják a fi gyelmet ar-
ra, hogy tilos benzinnel, gázolajjal 
vagy más gyúlékony folyadékkal 
tüzet gyújtani, és soha nem szabad 
felügyelet nélkül hagyni a gyereke-

ket a tűzhely, kályha vagy más, nyílt 
lánggal égő eszköz közelében.

A kémények tisztítása 
és ellenőrzése a legfontosabb

A lakosság jó része télen kályhával 
fűt, amelyek többsége fatüzelésű, 

ugyanakkor az érintetteknek közel 
a fele fatüzelésű kályhát használ az 
ételek elkészítéséhez is. Legtöbbjük 
azonban elhanyagolja a kémények 
tisztítását. Ez az egyik leggyakoribb 
oka a tűzeseteknek a hideg idő-
szakban – fogalmazott Dan Petru 
Daniel, a Maros megyei tűzoltóság 
sajtófelelőse a Székelyhonnak. Hoz-
zátette, a legszegényebbek ruhák-
kal és rongyokkal fűtenek improvi-
zált tűzhelyeken, nem is meglepő, 
hogy ilyen sok a baleset a fűtési idő-
szakban. „Ennek eredményeként 
tavaly Maros megyében két ember 
vesztette életét, és 127 tűzeset ke-

letkezett a tisztítatlan kémények, 
az éghető anyagok nem megfelelő 
elhelyezése és a kémények nem 
megfelelő karbantartása miatt” – 
sorolta az adatokat.

Hargita megyében 2020-ban és 
2021 első tíz hónapjában összesen 
hatvan lakásfűtéssel kapcsola-
tos tűzeset volt, ezeken kívül pe-
dig több mint száz olyan tüzeset, 
amelyet a kémények nem megfe-
lelő karbantartása okozott. Tavaly 
három személy vesztette életét fű-
téssel kapcsolatos probléma miatt 
kialakult tűzesetben, idén még 
nem történt hasonló tragédia a 
megyében – számolt be Alina Cio-
botariu, a Hargita megyei tűzoltó-
ság sajtófelelőse.

A tűzoltók tanácsai

A tűzoltók megelőző intézkedés-
ként arra kérik a lakosságot, hogy 
szükség esetén, de legalább évente 
egyszer kötelező módon ellenőriz-
tessék, tisztítsák ki és javítsák meg 
kéményeiket a hideg évszak előtt. 
Továbbá ne használjanak meg-
repedt vagy hibás kályhákat, ne 
szárítsanak éghető anyagokat (fát, 
ruhát vagy más anyagokat) a kály-
hákon, ne melegítsék túl azokat, 
a kályhaajtókat tartsák csukva, 
és lehetőleg ne hagyják felügyelet 
nélkül a tűzhelyt. Javasolják azt 
is, hogy egy fémtálcát helyezzenek 
a padlóra a kályha elé. Határozott 
tanács ugyanakkor az, hogy ne 
gyújtsanak tüzet benzinnel, gáz-
olajjal vagy más gyúlékony folya-
dékkal, illetve amennyire lehet-
séges, a kéményeket is vizsgálják 
meg időről időre az esetleges repe-
dések feltárása érdekében.

Senki nem akar megfagyni 

otthon, de az improvizált és 

elhanyagolt fűtésrendszerek 

tragédiákhoz vezethetnek

▾  F OT Ó : H A Á Z V I N C E

• A hideg időszak beálltával a lakástüzek és a fűtéssel kapcsolatos bal-
esetek, tragédiák is megsokszorozódnak. Nemrég két kisgyermek lelte 
halálát egy lakástűzben Marosvásárhelyen, szerdán szintén egy gyerek 
szenvedett súlyos égési sérüléseket a nem megfelelő lakásfűtés miatt. 
Megnéztük, hány tűzesetet okoztak az elmúlt időszakban a nem megfe-
lelő, improvizált, elhanyagolt fűtésrendszerek.

A N TA L E R I K A

H étvégenként előkészítős kis-
gyerekeket, valamint elsőtől 

a hetedik osztályos tanulókig, de 
még felnőtteket is oktat az a maros-
vásárhelyi nyugalmazott zenetanár, 
aki vállalta, hogy hetente kijár a 
Felső-Nyárád menti községbe, hogy 
megszerettesse a népzenét a jelent-
kezőkkel. Érdeklődésünkre Balogh 
István polgármester elmondta, azt 
szeretné, ha a fi atalok újból ráérez-
nének a népzene szépségére, ha visz-
szatérnének a gyökerekhez. „Egyre 

inkább az tapasztalható, hogy a fi a-
talok nem népzenére mulatnak. Van 
egy férfi kórus, amelynek én is tagja 
vagyok, és oda már nem akarnak 
jönni a fi atalok” – magyarázta az 
elöljáró, aki abban bízik, hogy a ze-
nei oktatás meghozza az eredményt, 
és a népzene és a népdal újból ked-
veltté válik a fi atalok számára is. A 
polgármester a Székelyhonnak el-
mondta, egyelőre kilenc gyerek és 

három felnőtt jelentkezett, akikkel 
a zenetanár külön-külön foglalko-
zik, fi gyelembe véve az életkorukat, 
valamint az előképzettségüket is. 
A felnőttek közül ketten zenélnek, 
ők tovább szeretnék fejleszteni ma-

gukat, míg egy személy most tanul 
hegedülni. A gyerekek közül is a 
legkisebbekkel külön tölt egy órát, a 
nagyobbakat szintén külön oktatja .

Ami a hangszereket illeti, Ba-
logh István elmondta, európai 

uniós pályázat révén sikerül felújí-
tani a művelődési otthont, amely-
nek nem csupán a berendezésére 
pályáztak, de székely népviselet, 
valamint népi hangszerek beszer-
zésére is. Ezenkívül kérte azokat a 
csíkfalviakat, akiknek van hege-
dűjük vagy más hangszerük, hogy 
kölcsönözzék oda vagy ad-
ják el. „Volt, amit kölcsö-
nadtak, volt, akinek már 
volt hangszere, más újat 
vett a gyermekének” – ma-
gyarázta a polgármester, 
aki azt is elmondta, hogy 
1992 óta nincs képzett 
zenetanár az iskolában, 
ezért is tartja fontosnak a 
képzést. Azért is kezdeményezte a 
hangszeroktatást, mert rég dédelge-
tett álma, hogy a csíkfalvi gyerekek 
ismerjék meg a népi hangszereket, 
tanuljanak meg azokon játszani. 
Gyerekként ő is tanult hegedülni 
több társával együtt az iskola akko-
ri zenetanárától – árulta el. 

Célja a népzene éltetése és a hangszeroktatás
• Cimbalom, nagybőgő, brácsa, hegedű várja azokat a 
csíkfalvi, illetve környékbeli gyerekeket és felnőtteket, 
akik szeretnének megtanulni ezeken a hangszereken ját-
szani, vagy fejlesztenék tudásukat. Az ötlet Balogh István 
csíkfalvi polgármestertől ered, aki régi vágyát valósította 
meg ennek a fakultatív oktatásnak a meghonosításával. 

Balogh István polgármester szerint fel kell 

kelteni az érdeklődést a népzene iránt
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