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                Pompierii voluntari din comuna Ciumani au un istoric destul 

de vechi. Nu avem înregistrări despre înfiinţarea Asociaţiei 

Pompierilor Voluntari din comuna Ciumani (Gyergyócsomafalvi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület), dar steagul pompierilor arată anul 

1886, chiar dacă acesta în anul 1950 a fost reânnoit. 

             Am aflat de la numitul Ambrus Albert-Arpad, un locuitor din 

comună că în anul 1886 în regiunea Ciucului a fost o asociaţie de 

pompieri care număra 59 de paznici de noapte-paznici de foc, 51 de 

pompă-căruţe, 134 de pompe manuale. Aceste date sunt consemnate 

în Cartea de Satistică  Ungară. Dintre aceste pompe şi paznici unele 

probabil au fost în comuna Ciumani, deoarece comuna noastră pe 

timpul acela se număra printre cei mari cu cele 584 de case. 

            Un locuitor, pe nume Orban Janos din comuna Ciumani, în anul 

1887 a notat următoarele: „În anul acesta pe 30 iunie în comuna 

Ciumani a fost un incendiu aşa de mare, încât au ars clădirile a 100 de 

locuitori. Focul a început la Czirjak Marton şi dinspre Csatak spre 

Farkasok a ars şi peste patru zile.” Din această consemnare se vede 

că se ţinea evidenţa incendiilor în comuna Ciumani şi în anul 1887. 

           Ziarul zonal „Gyergyo” în ediţia sa nr.17 apărută pe data de 

1902.aprilie 27 scrie despre intervenţia  pompierilor la incendiile din 

Gheorgheni, Ditrău, Lăzarea şi Ciumani. 

         Din anii 1902 şi până în anul 1945 nu am găsit informaţii despre 

pompierii din comună. 



        În anul 1945, după cel de al II-lea Război Mondial am găsit 

inventarul asociaţiei pompierilor voluntari, care conţine 5 pompe, din 

care una mare, mai mulţi metrii de furtuni. Şi pe timpul acela 

pompierii voluntari vizitau gospodăriile pentru prevenire. Acest fapt 

reiese din tabelul nominal al pompierilor voluntari, la care sunt 

arondate numerele  de casă pe care trebuia să viziteze. Tabelul 

nominal este ştampilat cu o ştampilă pe care scrie în limba maghiară 

Asociaţia Pompierilor voluntari din comuna Ciumani – 

Gyergyocsomafalvi Onkentes Tuzolto Egyesulet. Pe atunci şeful 

pompierilor era Molnar Jozsef şi asociaţia număra 56 membrii. 

       Din anul 1951 şeful pompierilor devine Csata Ladislau. Acest 

lucru reiese din delegaţiile găsite.  

     Pe timpul acela pompierii din Ciumani au procurat furtuni din 

Reghin prin schimbarea a 100 kg de cânepă. 

     Din tabelul nominal al pompierilor întocmit în anul 1960 reiese că 

formaţiunea avea 50 membrii.  

     În anul 1965 pompierii trebuia să participe la evaluarea 

cunoştinţelor, care pe atunci se făcea prin completarea unui 

chestionar pregătit în limba maghiară „Kerdezz-felelek”. 

    Tot în această perioadă se întocmeau planuri de măsuri pentru 

prevenirea şi stingerea incendiilor în comuna Ciumani. Aceste planuri 

se făceau trimestrial. Pompierii se întâlneau trimestrial. 

     În anul 1966 prin Decizia Comitetului Executiv al Sfatului Popular 

al comunei Ciumani nr.63/12.octombrie 1966 a fost reogranizată 

formaţia de pompieri, care s-a diminuat cu 25 membrii. 

     Astfel, după un tabel găsit din anul 1970, formaţia de pompieri 

număra 27 de membrii. 



     Din actele găsite în perioada 1951 şi 1975 reiese că dl. Csata 

Ladislau pe toată perioada aceasta a fost reales şeful pompierilor 

voluntari din comuna Ciumani. În această perioadă incendiile erau 

consemnate în Fişa de incendiu. Am găsit un număr de 9 asemenea 

fişe. 

     Tot pe perioada aceasta în comuna Ciumani exista un cămin 

cultural pe numele „Petofi Sandor”. Din dosarul găsit reiese că 

formaţia de pompieri  a organizat şi a condus viaţa culturală din 

comună. A funcţionat şi o formaţie de famfară. Despre aceasta am 

găsit state de plată, deoarece unii „muzicieni” erau plătiţi. 

       Din anul 1975 se ţine evidenţa pompierilor voluntari într-un 

registru. Tot în acest registru se ţine şi evidenţa materialelor din 

dotarea FCP a comunei Ciumani şi procesele-verbale ale şedinţelor. Pe 

atunci este numit şeful pompierilor voluntari dl.Szilagyi Alexandru, 

cine va fi menţinut în această funcţie până în anul 1987. 

       După evenimentele din anul 1989 formaţia de pompieri voluntari 

nu prea a funcţionat. În perioada 1987-1990 şeful pompierilor 

voluntari din Ciumani a fost dl.Madarasz Jozsef. În perioada 1990-

1994 a fost dl.Borsos Sigismund, cine era şi primar în aceea perioadă. 

În perioada 1994-1996 dl.Andras Sandor a fost şeful pompierilor, iar 

în perioada 1996-2002 şeful a fost dl.Orban Vencel. În toată 

perioada aceasta  nu s-a înregistrat nici o activitate. 

      În anul 2002 devine şeful pompierilor voluntari dl.Vaszi Miklos. 

Atunci începe formaţia de pompieri să se învie. Pompierii iarăşi sunt 

organizaţi. Participă la antrenamente şi pregătiri. Primesc uniforme. 

Comuna începe să doteze remiza PCI. În anul 2007 primesc şi 

autospeciala de stins incendii. 

     În anul 2005 cu Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.40/2005 s-

a înfiinţat  Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă. 



Organigrama şi regulamentul de funcţionare au fost modificate în 

anul 2009 cu HCL nr.38/2009. 

     Prin această hotărâre pompierii voluntari au devenit parte din 

SVSU al comunei Ciumani. 

     În anul 2006 pompierii civili au comemorat 100 de ani de la 

înfiinţare. 

    Pompierul Csata Bela pe data de 5.martie 2007 a înfiinţat echipa 

de tineret a pompierilor voluntari din comuna Ciumani. La început 

echipa s-a înfiinţat cu 6 membrii, mai ales copiii pompierilor. Mai 

târziu echipa s-a mărit. În prezent numără 20 de membrii: Ambrus 

Renata, Ambrus Balazs, Borsos Jeno, Csata Szilveszter, Madarasz 

Erik, Kiraly Szabolcs, Gorbe Tihamer, Bartalis Nandor, Kollo David, 

Csiki Izabella, Csiki Szabolcs, Csata Szilvia, Borsos Istvan, Szilagyi 

Tibor, Csata Arnold, Szabo Timea, Nagy Imre, Csiki Eszter, Csata 

Csaba şi Csata Miklos. Echipa de tineret a participat la antrenamente, 

pregătiri şi concursuri. În anul 2013 au atins cel mai mare rezultat 

câştigând locul al II-lea la Concursul Pompierilor Tineri din Judeţul 

Harghita. 

     În prezent sunt 23 de pompieri voluntari activi: Kovacs Gyorgy, 

Kovacs Janos, Kollo Csaba, Vaszi Miklos, Csiki Jeno, Szekely Istvan, 

Szakali Zsolt, Ambrus Istvan, Kollo Levente, Kollo Pongrac, Kollo 

Lehel, Kollo Zoltan, Borsos Venczel-Karoly Ambrus Laszlo, Csata Bela, 

Pall Lajos, Baroti Szilard, Csiki Csaba, Borsos Istvan, Andras Sandor, 

Gyulai Csongor-Alpar, Biro Szilard si Polgar Istvan. 

    SVSU din Ciumani a început să participe la concursuri din anul 

2007. Cel mai mare premiu a fost  locul II la proba Dispozitivul de 

intervenţie organizat la Cristuru Secuiesc în anul 2012. În afară de 

acest premiu a mai primit multe diplome de participare. 



     Unii dintre aceşti membrii, în anul 2013 au înfiinţat Asociaţia 

„Langlovagok” a Pompierilor Voluntari din comuna Ciumani.  

     Lângă acest istoric sunt anexate înscrisurile la care ne referim şi 

câteva poze vechi. 

 

Ciumani,la 6 martie 2014.                                         
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