KÉT VÁSÁROSNAMÉNYI ZSARU GYORS HELYZETFEL
ISMERÉSE ÉS AZONNALI FELLÉPÉSE MENTETTE MEG
EGY KÖZÉPKORÚ FÉRFI ÉLETÉT NYÍRMADÁN. FÜSTTEL
TELÍTETT HÁZBÓL HÚZTAK KI EGY ESZMÉLETLEN ÁL
LAPOTBAN LÉVŐ FÉRFIT MÁRCIUS 6-ÁN É J J E L
tólag nehéz lenne megjó
solni, mi történt volna, ha
nem érnek ki időben.
- Aznap éjszakás szolgálatban
voltunk, és éppen a rendőrkapi
tányságon tartózkodtunk kollé
gámmal, Deák Ferenc őrmester
rel, amikor telefonáltak - magya
rázta Simon Zsolt zászlós, a Vásárosnaményi Rendőrkapitány
ság körzeti megbízottja.
* A tevékenységirányítási köz
pont fogadta a hívást, és azonnal
a megadott címre irányította az
egyenruhásokat. .
- A tőlünk 15 kilométerre lé
vő Nyírmadán, egy lakóházban
tűz ütött ki, és az ingatlanban re
kedt egy férfi - ismertette a zász
lós. - Nem töprengtünk a helyze
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ten, hiszen tudtuk, minden perc
számít. Gépkocsiba pattantunk.
Szerencsénk volt, a 41-es főúton
szinte egyáltalán nem volt forga
lom, hat-hét perc alatt odaértünk.
Az utcába kanyarodva már láttuk,
melyik háztető ontja magából a
füstöt. Kollégám kiugrott az au
tóból, én pedig az utca túloldalára
parkoltam le, számítva arra, hogy
a helyre szüksége lehet a mentők
nek és a tűzoltóknak. Közelebbről
látni lehetett, a tetőszerkezet alól
gomolyog a füst. Lángokkal csak
akkor találkoztunk, amikor ké
sőbb az egyik ablak kirobbant. A
körülmények arra utaltak, hogy
az egész padlásteret beterítette
az égéstermék. Egy nagy alapte
rületű, L alakú lakóingatlan volt.

Ahogy megközelítettük, egy fia
tal nő, illetve a szomszédasszonya
sietett felénk egy gyerekkel az ud
var felől. Kétségbeesetten kiabált:
„A Feri még bent van!” A szom
szédasszony mutatta az utat a hát
só bejárat felé. Az ajtó be volt sza
kítva, azt mondta, hogy ő lökte be,
de nem tudtuk, merre van a férfi.
A kollégám útja az első helyiség
be, a konyhába vezetett, amit tel
jesen elborított a füst. Mindössze
a padló feletti 20-30 centimétert
lehetett látni. Néhány lépés után
észrevette a férfi lábát a földön.
Megragadta, és elkezdte húzni a
kijárat felé, azonban elfogyott a
levegője, és hátralépett. Ezután
én mentem be, majd egy gyors lé
legzetvétel után csatlakozott ő is.
Megragadtuk a férfi két lábát, és
húztuk kifelé, később már a ke
zéhez is hozzáférve megemeltük.
A kijárattól 5-6 méterre raktuk le,
ahol már tiszta volt a levegő. A 36
éves eszméletlen férfi testét feke
te korom borította, ezért arra gon
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doltunk, hogy megégett. Szeren
csére, csak a füst hagyott nyo
mot rajta. Nagyon lassan, de meg
mozdult, oldalra forgatta a fejét.
A mellkasa emelkedett, és hörög
ve lélegzett. A házból szüntelenül
ömlött kifelé a füst. Ahogy a köz
vetlen életveszély elmúlt, lekap
csoltam a házban az áramot. Nem
tudtam elzárni a gázcsapot, mert
le volt szerelve. A mentők két-három perccel a férfi kihozatala után
érkeztek. Segítettünk a bejutásuk
ban, letéptük a nagykaput, hogy
közelebb álljanak a mentőautó
val. Azonnal megkezdték a férfi
ellátását, oxigénmaszkot raktak
rá. Az autóban már magához tért,
tudtak vele beszélni. Időközben a
tűzoltók is odaértek. Társammal
világítottunk, hogy jobban lássák
a terepet.
A tűzoltók eloltották a tüzet, de
keletkezésére csak tippelni tud
tak, elektromos probléma okozháttá
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