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Közlemény
Rákosmentén átadták a főváros első tűzoltósági sószobáját
A mai napon Riz Levente polgármester, országgyűlési képviselő 3 millió forint értékű
technikai eszközöket, illetve a tűzoltók egészségmegőrzését szolgáló új sószobát adott át
a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XVII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságán.
A rendezvényen részt vett Palotai Zsolt Gábor tű.ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság igazgató-helyettese és Ribai László tűzőrségparancsnok.
Rákosmente Önkormányzata minden évben 3 millió forinttal támogatja a XVII. kerületi
tűzoltók munkáját, amelyet a helyi tűzőrség épületének korszerűsítésére, eszközbeszerzésekre
fordítanak. Az összegből ezúttal gépjármű kamerákat, gaztüzeknél használatos
puttonyfecskendőt, ágvágó kézi fűrészt, gerinc- és ízület regenerálódás céljára használatos
egészségmegőrző edzőpadot, klímaberendezéseket vásároltak, melyeket március 13-án Riz
Levente polgármester adott át a tűzőrség dolgozóinak.
Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően – fővárosi szinten eddig egyedülálló módon – a
parancsnokság objektumában idén egy sószobát is kialakítottak, melyben 3 tonnányi – 600 db 5
kg-os – só téglát helyeztek el. A székelyföldi parajdi sóbányából származó só téglák a
tűzoltók egészségmegőrzését szolgálják, hozzájárulnak a tűzoltás közben esetlegesen belélegzett
hamu, mérgező anyagok tisztulási folyamatához, megelőzik a felsőlégúti panaszokat.
Riz Levente az eseményen azt is bejelentette: az önkormányzat anyagi segítségével a kerületben
szolgálatot teljesítő tűzoltóautók egyikét újraélesztő automata defibrillátorral szerelik fel.
Köztudott, hogy a balesetekhez, káreseményekhez gyakran a tűzoltók érkeznek meg legelsőként,
így életmentő lehet egy ilyen készülék, ezért beszerzésére a lehető leghamarabb sort kerítenek.
Az esemény keretében Palotai Zsolt Gábor tűzoltóezredes, Riz Levente polgármester és Gáspár
Attila a Rákoskeresztúri Mentőállomás mentőtisztje a soron kívüli újraélesztési és elsősegélynyújtási képzésben részesült tűzoltóknak okleveleket nyújtott át. A tűzoltóság, az önkormányzat a
mentőszolgálat együttműködésének eredményeként a Rákoskeresztúri Mentőállomás mentőtisztje
a sikeres életmentés érdekében térítésmentes egészségügyi képzésben részesítette a Tűzoltóparancsnokság állományának 80%-át, 40 főt.
Budapest, 2013. március 13.
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