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Nagy hõségben vizsgáztak sikeresen a kurdi önkéntes tûzoltók Július 23-án,
délután bizonyították képzettségüket a kurdi önkéntes tûzoltók. A sikeres
minõsítõ gyakorlatukat követõen továbbra is önként beavatkozó tûzoltó
egyesületként vonulhatnak a majd káresetekhez. 
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Nagy hõségben vizsgáztak sikeresen a kurdi önkéntes tûzoltók 

Július 23-án, délután bizonyították képzettségüket a kurdi önkéntes tûzoltók. A
sikeres minõsítõ gyakorlatukat követõen továbbra is önként beavatkozó tûzoltó
egyesületként vonulhatnak a majd káresetekhez. 

A gyakorlaton az egyesületnek számot kellett adnia a szakmai felkészültségérõl. A
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a szakmai elöljáró szerv vizsgálta a
felszerelések bevethetõségét és azok szakszerû használatára vonatkozó
szabályok megtartását. 

A feltételezés szerint Kurd Község Önkormányzatának egyik raktárépületében tûz
keletkezett egy elektromos meghibásodást követõen. A lángok a tárolóhelyiségben
található éghetõ anyagokat is elérték. A tûzeset bekövetkeztekor egy személy az
épületben tartózkodott. A raktárba történõ bejutást vasoszlopok nehezítették. Az
épület állagát a tûzoltó beavatkozás közben, pincében felgyülemlett oltóvíz
veszélyeztette, ezért annak eltávolításáról is gondoskodni kellett. 

A kiérkezõ kurdi önkéntesek a felderítést követõen eltávolították az épületbe
történõ bejutását nehezítõ fémoszlopokat egy korongos gyorsdaraboló
segítségével. A közmûvek elzárását követõen teljes légzésvédelem mellett azonnal
megkezdték az eltûnt személy kutatását és mentését. A beavatkozó egységek
kötélbiztosítás segítségével hatoltak be a füsttel telítõdött épületbe. Vízsugarak
megszerelésével körülhatárolták a tûzzel érintett területet. A kommunikáció a
beavatkozás kezdetétõl egyértelmûen zajlott a beavatkozó egységek között
egészen az állomáshelyre történõ bevonulásig. 

 gyakorlatot a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese,
dr. Hábermayer Tamás tûzoltó ezredes, valamint az Igazgatóság tûzoltósági
fõfelügyelõje, Bán Attila tûzoltó ezredes mellett az illetékes Dombóvári
Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje, Szabó Jenõ tûzoltó ezredes, a
Dombóvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság tûzoltóparancsnoka, Dávid Sándor
tûzoltó alezredes és a Dombóvári Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság
parancsnokhelyettese, Neiczer Tamás tûzoltó százados kísérték figyelemmel. A
kurdiak összehangolt gyakorlata minden pontban megfelelt a követelményeknek. 

Kurd község lakói továbbra is büszkeséggel tekinthetnek az önkéntes tûzoltóikra,
reményeink szerint az utánpótlást illetõen sem lesz hiányuk a jövõben. Kívánjuk,
hogy az elkövetkezendõ években is többen kedvüket leljék abban, hogy egy
nagyszerû közösség szerves részét képezzék. A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság ezúton fejezi ki gratulációját az önkéntes állomány valamennyi



tagjának. 
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