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Extrém mennyiségû esõ esett vasárnap és hétfõn. Az ország több pontján
okozott gondot a vasárnap és hétfõn kialakult heves esõzés. Önkormányzati,
önkéntes és létesítményi tûzoltók avatkoztak be az ország számos pontján.  
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 Extrém mennyiségû esõ esett vasárnap és hétfõn. 

Az ország több pontján okozott gondot a vasárnap és hétfõn kialakult heves
esõzés. Önkormányzati, önkéntes és létesítményi tûzoltók avatkoztak be az
ország számos pontján.  

A heves esõzésben két balesethez riasztották a székesfehérvári hivatásos
tûzoltókat vasárnap éjszaka. Az M7-es autópálya Fejér megyei szakaszán két
személygépkocsi karambolozott. A Pázmándnál történt balesetnél az egyik autó
egy büfékocsit vontatott, ami az ütközéstõl leszakadt és felborult. A másik jármû a
szalagkorlátnak hajtott. A törmelékek a sztráda fõváros felé vezetõ oldalán
mindhárom sávban szétszóródtak. Ennél a balesetnél senki sem sérült meg. A
székesfehérvári hivatásos és a pázmándi önkéntes tûzoltók áramtalanították a
jármûveket, a felborult büfékocsit kerekeire állították és lesöpörték a törmelékeket
a burkolatról. A 62-es fõúton, a sárosdi körforgalomnál egy személygépkocsi
sodródott az árokba. Az autóban öten ültek, az egyik sérültet a katasztrófavédelmi
mûveleti szolgálat irányítása mellett a székesfehérvári hivatásos tûzoltók emelték
ki a jármûbõl, majd áramtalanították a gépkocsit. A mentõk tájékoztatása szerint
ketten súlyosan, ketten könnyebben megsérültek.
  A vasárnap éjszakai heves esõzés következtében kilépett medrébõl a Súri
vízfolyás, emiatt Bakonycsernye központjában negyven centiméter magasan áll a
víz az úton, így a fõutcán hétfõn reggel nem lehetett gépjármûvel közlekedni. A
Petõfi utcában egy lakóházba is befolyt a víz, az épületbõl két idõs embert a móri
önkormányzati tûzoltók mentettek ki, és ideiglenesen a szomszédos házba kísérték
õket. A vízzel elöntött ingatlanról négy sertést tereltek ki a tûzoltók, az állatokat az
önkormányzat közlemûködésével, kalodában szállították el a veszélyeztetett
területrõl. A székesfehérvári katasztrófavédelmi kirendeltség és a vízügyi
igazgatóság, valamint az önkormányzat együttmûködésével hatvan ember vesz
részt a védekezési munkálatokban, amelynek során a Petõfi és a Rózsa utcában a
vízzel veszélyeztetett ingatlanok mélyebben kialakított ablakai és ajtói elé
homokzsákokat helyeznek ki.
  Szombat után vasárnap is adott munkát a viharos idõjárás Pest megyében a
tûzoltóknak. Több mint negyven helyszínen kellett beavatkozni a hivatásos,
önkormányzati, illetve az önkéntes tûzoltóknak. A legtöbb esetben kidõlt fákat,
nagyméretû leszakadt faágakat kellett eltávolítani úttestrõl, kerítésrõl, valamint
háztetõkrõl.
  A vasárnap késõ esti vihar kapcsán hétfõ hajnalig a Tolna megyei tûzoltókat
elsõsorban forgalmi akadályt jelentõ, leszakadt faágak eltávolításához riasztották.
A paksi hivatásos tûzoltók egy, a szekszárdiak öt alkalommal vonultak leszakadt,
veszélyt jelentõ faágak miatt. A szekszárdi tûzoltókat egy alkalommal
vízszivattyúzáshoz is riasztották. A bátaszéki önkormányzati tûzoltók Pörbölyre
vonultak segítséget nyújtani, egy családi ház padlása gyulladt ki, miután villám



csapott bele. Tolnanémediben szalmabálákba csapott villám, ide a paksi hivatásos
tûzoltókat és a katasztrófavédelmi mûveleti szolgálatot riasztották. 

Vasárnap este Miháldon, a Dózsa utcában a hirtelen lezúduló csapadék miatt
jelentõs mennyiségû víz halmozódott fel, egy családi házat veszélyeztetve. A helyi
önállóan beavatkozó önkéntes és a nagykanizsai hivatásos tûzoltók
zagyszivattyúval eltávolították a vizet, megszüntetve a veszélyt. 

Frontálisan ütközött két személygépkocsi vasárnap délután a 31-es fõút jászapáti
szakaszán. Mindkét jármû sofõrje könnyû sérüléseket szenvedett, a mentõk
kórházba szállították õket. A jászkiséri önkormányzati és a jászapáti önkéntes
tûzoltók teljes útlezárás mellett végezték el a mûszaki mentést. 

Két parkoló jármûnek ütközött egy személygépkocsi vasárnap délután Tarpán, az
Esze Tamás utcában. A balesetben egy ember sérült meg. A helyi önkéntes
tûzoltók a balesetet okozó jármûvet áramtalanították. 

Ásóval vágtak át egy lakossági gázbekötést vasárnap délután Jászárokszálláson,
a Boros Alajos utcában. A település önkormányzati tûzoltói biztosították a
helyszínt, és a környékbeli házakat leválasztották az áramhálózatról. Négy
ingatlanban összesen nyolc embert kellett elzárkóztatni az eset idejére, de senki
sem sérült meg. 

Berendezési tárgyak égtek tegnap egy lakóházzal egybeépített, körülbelül
száznyolcvan négyzetméteres melléképületben, Békéssámsonban, az Andrássy
utcában. Az esethez a mezõkovácsházi és a hódmezõvásárhelyi hivatásos, a
tótkomlósi önkormányzati tûzoltók, valamint a békéssámsoni önkéntes tûzoltó
egyesület tagjai vonultak a Békés megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálattal
együtt. Az egységek hét sugárral fékezték meg a tüzet, és egy gázpalackot is
kivittek az égõ épületbõl. A gyors beavatkozásnak köszönhetõen a lakóházra nem
terjedt át a tûz. Senki nem sérült meg, azonban jelentõs anyagi kár keletkezett. 

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi vasárnap reggel a 4629-es úton
Baghymajornál. A tûz a jármû környezetét is lángra lobbantotta körülbelül tíz
négyzetméternyi területen. A lángokat a szolnoki hivatásos és a tiszaföldvári
önkormányzati tûzoltók oltották el. Sérülés nem történt. 

Tegnap Tótkomlós külterületén egy öthektáros, erdõs, fás, õsgyepes terület
gyulladt ki. A tûzhöz a mezõkovácsházi hivatásos és a tótkomlósi önkormányzati
tûzoltók, továbbá a békéssámsoni önkéntes tûzoltó egyesület tagjai vonultak, és
riasztották a Békés megyei katasztrófavédelmi mûveleti szolgálatot is. A tüzet több
sugár, puttonyfecskendõ és kéziszerszámok használatával sikerült eloltani. Az eset
során személyi sérülés nem történt. 

Több szabadtéri tûzesethez is riasztották tegnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei a tûzoltókat. Tíz hektáron a száraz aljnövényzet és nádas gyulladt ki
délelõtt Tiszarádon, a Kossuth Lajos utca mögötti területen. A nyíregyházi
hivatásos és az ibrányi önkormányzati tûzoltók oltották el a lángokat. Nyírkátán, a
Bátori utcában a mátészalkai hivatásos tûzoltók avatkoztak be hasonló
eseménynél, míg Tiszavasváriban, az Õz utca mögötti területen a város
önkormányzati tûzoltói fékezték meg a lángokat. Szabadtéri tûz oltása adott
feladatot a záhonyi hivatásos tûzoltóknak is Tuzsér külterületén, de a mátészalkai
és kisvárdai egységek is ilyen jellegû eseményeknél avatkoztak be Laskod



határában, valamint Szamosszegen is. Nyíregyháza külterületén, Kõlaposon egy
hektáron égett az aljnövényzet, a város hivatásos tûzoltói avatkoztak be. Személyi
sérülés egyik esetben sem történt. 

Vasárnap négy szabadtéri tûzesethez riasztották Csongrád megye tûzoltóit.
Szeged és Hódmezõvásárhely külterületén csaptak fel a lángok, összesen négy
hektáron égett a kiszáradt aljnövényzet. Szeged és Hódmezõvásárhely hivatásos
egységeit, valamint az algyõi létesítményi tûzoltókat riasztották a tûzesetekhez,
személyi sérülés egyik esetben sem történt. 

Minden beavatkozó bajtársunkat elismerés illeti! 

  Forrás, további részletek: MTSZ 
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