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A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a 27. tűzoltóőrsöt adta át
Füzesabonyban a tavaly indult őrsprogram keretében. Dr. Bakondi György tű. altábornagy,
országos katasztrófavédelmi főigazgató megnyitójában elmondta: a program lényege, hogy a
beavatkozó egységeknek kisebb távolságokra kell vonulniuk, így rövidül a riasztás és a
helyszínre érkezés között eltelt idő és közelebb kerülnek azokhoz az „fehér foltokhoz”, amelyek
a tűzoltó-parancsnokságok székhelyeitől távolabb esnek.

Jövő év végéig összesen 65 ilyen katasztrófavédelmi tűzoltó egység nyílik hazánkban. A
füzesabonyi 14 település (Aldebrő, Besenyőtelek, Dormánd, Egerfarmos, Füzesabony, Kál,
Kápolna, Kerecsend, Kompolt, Maklár, Mezőtárkány, Nagyút, Nagytálya és Tófalu) 29 ezer
lakosa számára nyújt megnövekedett biztonságérzetet. Tavaly összesen 220 műveletet
hajtottak végre az érintett 380 km 2 -es területen – tájékoztatott dr. Bakondi György.

Gulyás László, Füzesabony polgármestere reményét fejezte ki, hogy az új tűzoltóőrs, amelynek
megújításához az önkormányzat is hozzájárult, a gyerekeket a tűzoltó pálya választására
inspirálja majd. Csontos Ambrus tű. dandártábornok, megyei katasztrófavédelmi igazgató
emléklapot nyújtott át a polgármesternek, amelyben megköszönte a képviselőtestület
együttműködését az őrs kialakításában, majd történelmi áttekintést adott a füzesabonyi
tűzoltóság munkájáról, egészen az 1900-as évektől kezdődően. Az első írásos emlék, az első
önkéntes tűzoltó-egyesület alapító okirata, egészen pontosan 1897-ből származik.

Minden ember számára a család, az élet és a vagyon védelme a legfontosabb – hangsúlyozta
dr. Balás István, a Heves Megyei Kormányhivatal főigazgatója az ünnepélyes átadáson. A
tűzoltók odaadó, áldozatos munkája nélkül nem létezne számunkra biztonság. A tűzoltóőrs,
amely korábban önkormányzati tulajdonú ingatlanként az önkéntes tűzoltók felszerelésének
tárolására szolgált, 2 ütemben újul meg: idén 15 millió forintot költöttek rá, jövőre ugyanennyit
terveznek. A mai naptól az újonnan kinevezett 16 fős hivatásos állományból 4 tűzoltó és egy
Mercedes Rosenbauer típusú gépjárműfecskendő áll 24 órás készenlétben a lakosság
szolgálatára.

Az átadás a tűzoltóállomány megáldásával, az épület megszentelésével és a Hétszínvirág
Óvoda óvodásainak műsorával fejeződött be.
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Forrás: Heves Megyei Kormányhivatal
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