Mentés másként
Bemutatót tartott a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság – elismerések átadására is sor került
„Egy nap a biztonságért” címmel tartott műszaki mentési bemutatót és előadást a
Zirci Önkormányzati Tűzoltóság június 15-én. A program a Gyermeknapnak is
részét képezte, az iskolások szemtanúi lehettek közelről, hogyan mentenek ki a
tűzoltók egy közlekedési balesetet szenvedett autóból szimulációs sérülteket.
Kitüntetések átadásával vette kezdetét a rendezvény, a Veszprém Megyei Tűzoltó
Szövetség a megye tűzvédelmének javítása érdekében tett kimagasló teljesítménye
elismeréséért „Veszprém Megye Tűzvédelméért” Arany-fokozatot adományozta
Németh Tamás zirci tűzoltónak. Ringhoffer Zoltánt és Szelthoffer Zoltánt pedig Bronzfokozattal tüntették ki. Az elismeréseket Ottó Péter polgármester és Németh Tamás
tűzoltóezredes, a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, a
rendezvény fővédnöke adták át.
Ezt követően – nagyszámú gyereksereg mellett – műszaki mentési bemutatóra
került sor. A tűzoltók egy közlekedési balesetet szenvedett gépjármű szimulációs
sérültjeit mentették ki. Németh Tamás igazgató és ifj. Szelthoffer Ferenc zirci
parancsnok voltak a munkálatok „szakkommentátorai”, megismerhettük tőlük a
különböző műszaki mentéshez használt eszközök működési elveit, funkcióit.
Feszítő, vágó berendezések, szivattyú, tömlő kerültek elő, melyeket később a
gyerekek is megtapogathattak. – Sokféle baleset van, ezért többféleképpen lehet
eltávolítani ajtót, tetőt, kormányoszlopot – mondta el a tűzoltóezredes. Hozzátette:
mindig az ablakok levételével kell kezdeni a mentést, nehogy további sérüléseket
okozzanak az üvegszilánkok. A parancsnok elmondta, egy autónál két ember dolgozik
egyszerre, egyikük a vágófejet kezeli, a másik a tömlőt tartja, ezzel könnyítve meg
egymás munkáját. Az ablakok után az ajtókat távolították el, majd a tetőt szedték le a
Holmatro eszköz segítségével, amely úgy vágta szét a karosszériát, mint papírlapot az
olló. Az eltávolított darabok egy helyre kerültek, ami azért fontos, hogy ne gátolják a
tűzoltókat a jármű körüli mozgásban. A tűzoltósági vezetők beszéltek a rendőrség
szerepéről is a műszaki mentésnél, mint azt megtudhattuk, ők biztosítják a
körülményeket, hogy nyugodtan tudjanak dolgozni. A helyszínre három tűzoltóautó
érkezett, melyekbe boldogan ültek be a gyerekek. A bemutató után a Holmatro
eszközökről hallgathattak előadást az érdeklődők. A Petőfi utcai laktanya épülete ezen
a napon szabadon bejárható volt.
A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság az elmúlt hétvégén részt vett egy katasztrófaelhárítási gyakorlatban is, amelyet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mentőszolgálata
és a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendezett az Erzsébet
kórházban. A látványos és komoly kihívást jelentő feladatokkal nehezített gyakorlat
célja az volt, hogy a különböző hivatásos és nem hivatásos, egy katasztrófahelyzetben
együtt dolgozó, egymásra utalt szervezetek találkozzanak és gyakorolják az
együttműködést.

Kitüntetések átadásával kezdődött a rendezvény

Pillanatok alatt szétszedték a karosszériát a Holmatro eszközzel

Nem könnyű a berendezés, ahogy a tűzoltók helyzete sem a műszaki mentés során
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