Életmentő lehet a tűzoltók új hőkamerája

Ribai László az új berendezést próbálja ki. Képernyőjén látszik, amint a tűzoltó a kezében tartott gázégővel tüzet
„imitál”. A kamera sötétben, füsttel teli szobában is megmutatná, hol a tűz forrása, hol vannak veszélyben emberek.
Az asztalnál: Riz Levente polgármester és Varga Ferenc ezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vezetője.

A NASA-fejlesztésű hőkamera – a sötét vagy sűrű füsttel teli helyiségben, ahol szabad
szemmel semmit sem látni – pontosan megmutatja, hol vannak a bajba jutott emberek,
olyan értékes, vagy további veszélyeket rejtő tárgyak, akiket, illetve amelyeket a
tűzoltóknak ki kell menteni a kritikus helyzetből. A Dräger UCF 7000 típusú hőkamera ütés, hő- és vízálló.
Ilyen berendezést vásárolt Rákosmente Önkormányzata a Bakancsos utcai Tűzőrségnek,
hogy ezzel is hozzájáruljon a városrész, a környék közbiztonsági helyzetének javításához. A
berendezést tegnap, december 28-án adta át Riz Levente polgármester Varga Ferenc
ezredesnek, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vezetőjének, aki nyomban továbbadta Ribai
Lászlónak, a Rákoskeresztúri Tűzőrség parancsnokának. Az eseményen részt vett Szabó
Tiborné, Fohsz Tivadar és Rózsahegyi Péter önkormányzati képviselő is.

Szabó Tiborné, Fohsz Tivadar és Rózsahegyi Péter – karján kisfiával, Nándorral – közelről is megszemléli a hőkamera
képességeit

Riz Levente elmondta, a hőkamera 3 millió forintba került; megvásárlását a polgármester
és az önkormányzati képviselők pénzügyi keretéből támogatták, illetve a kerületi
közbiztonsági céltartalékából fedezték. Elhangzott, Rákosmente önkormányzata eddig
minden évben 3 millió forinttal támogatta a helyi tűzoltólaktanya eszközbeszerzéseit. Így
autót, mentőmellényt, futópadot, bútorokat vásároltak a tűzoltóknak. A hőkamera
beszerzése az idei, szokásos támogatáson felül történt annak ellenére, hogy
kormánydöntés értelmében az eddig önkormányzati kézben lévő tűzoltóegységek állami
felügyelet alá kerülnek. Ettől függetlenül a kerület továbbra is támogatni tervezi a helyi
tűzoltókat, húzta alá Riz Levente.
Varga Ferenc tűzoltó ezredes hangsúlyozta, a XVII. kerület – fővárosi szinten – egyedülálló
módon támogatja a tűzoltóságot. – Ezt a mértéket már inkább gondoskodásnak
nevezném, mint támogatásnak – húzta alá az ezredes.
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság vezetője kérdésre válaszolva elmondta továbbá, hogy
még nincs minden fővárosi kerületben ilyen készülék. A fővárosi önkormányzat idén 10
hőkamera-berendezésre nyújtott be pályázatot, de csak öt berendezés beszerzésére kapott
állami támogatást. Rákosmente tűzoltói nem tartoztak a szerencsések közé, ezért van nagy
jelentősége annak, hogy a kerületi vezetők jóvoltából mégis szert tettek egyre.
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