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A kunhegyesi tûzoltóság 129 éves múltra tekint vissza. Szegfû utca és a református temetõ által határolt területen 
Napjainkban 10 fõ teljesít vonulós szolgálatot: nyolcan pusztítottak a lángok. Az elsõ telefonos bejelentés alapján úgy 
fõállásban, ketten pedig önkéntes tûzoltóként. Az elsõdleges, kaptuk a riasztást, hogy 20 négyzetméteren nádas ég. A tûz 
Mercedes típusú tûzoltóautónk az ország legmodernebbjei közé oltására Kunhegyesrõl azonnal elindult egy tûzoltóautó, és a 
tartozik, a technikai felszereltségét jól tükrözi, hogy újkori ára bejelentéstõl számított néhány perc múlva már 6 tûzoltóval meg 
közel 90 millió forint volt. Mûszaki mentéshez és tûzoltáshoz is kezdtük a beavatkozást. Azonban a helyszínen 
egyaránt megfelelõ felszerelésekkel van ellátva, 4000 liter vizet szembesültünk vele, hogy a helyzet sokkal komolyabb – az erõs 
visz magával, mellyel a 4 fõs legénység a helyszínre érkezéskor szél, az egyszerre két irányba villámgyorsan terjedõ tûz és a 
azonnal be tud avatkozni. veszélyeztetett lakóházak nagy száma miatt segítséget kellett 

A mûködési körzetünk Kunhegyes város mellett kérnünk: Kunhegyesrõl egy másik, és – a legközelebbi szabad 
Tiszagyenda, Tiszaroff, Tiszabõ és Tomajmonostora egységként – Tiszafüredrõl egy harmadik tûzoltóautó indult a 
településekre terjed ki, a védett lakosság összesen mintegy 13 segítségünkre. 
200 fõ. Idén májustól azonban a területünk jelentõsen kibõvül: A megfeszített munkának köszönhetõen még a tiszafüredi 
életveszély esetén akár jóval távolabbra is elriaszthatnak majd tûzoltók kiérkezése elõtt, mintegy 40 perc alatt sikerült mindkét 
minket bármilyen tûzesethez vagy balesethez. irányban megállítanunk a tûz terjedését. Ekkorra a lángok már 

Káreseteink éves száma átlagosan 100-150 között alakul, több hektárt emésztettek fel, azonban a lakóházakban és 
melyek között egyaránt szerepelnek kisebb-nagyobb tûzesetek melléképületekben nem esett kár.
és balesetek is. Az elmúlt napok tûzesetei közül kiemelkedõ volt Létai János
a március 23-i riasztásunk: késõ délután a Kazinczy utca – tûzoltó fõhadnagy

A Kunhegyesi Önkormányzati Tûzoltóságon a tûzjelzések történõ tûzjelzések fogadását. Májustól szükség esetén ez a 
fogadásának rendje 2014. május 1-tõl megváltozik. Eddig híradó ügyeletes is kivonul a gépjármûvel, így ezen esetekben a 
riasztáskor egy híradó ügyeletes a Tûzoltólaktanyában maradt, laktanyában nem fog tartózkodni senki. Amennyiben személyes 
biztosítva a személyesen vagy a városi telefonszámunkon tûzjelzés esetén a tûzoltó laktanyát zárva találja és kollégánk a 

csengetésre sem nyit ajtót, akkor kérjük hívja a tûzoltó laktanya 
falán elhelyezett tájékoztató táblán található központi 
segélyhívó számok valamelyikét (105 vagy 112).

Kérjük, hogy 2014. május 1-jétõl tûzeset vagy egyéb 
halaszthatatlan segítségkéréshez – akár mobil vagy vezetékes 
hálózatról – használja a 105 vagy 112-es segélyhívószámot. 
Városi telefonszámunkat egyéb ügyintézés esetén hívhatja, de 
amennyiben hívására üzenetrögzítõnk válaszol, az azt jelenti, 
hogy egységünk riasztás miatt nem tartózkodik a laktanyában. A 
változást a központi jogszabályváltozások indokolták.

Szíves megértésüket kérjük!
Kérjük, használja a 105 vagy 112-es segélyhívószámot a 

késedelmes tûzjelzések megelõzése érdekében!!!

Kunhegyesi Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság

A helytörténeti ismereteket õrzõ kiadványaink sora az elmúlt A kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik szeretnék 
hónapban megjelent újabb kötettel bõvült. Kunhegyes mélyrehatóan megismerni a helyi tûzoltóság történetét, vagy 
Kultúrájáért Alapítvány és az Ilosvai Varga István Városi bõvíteni kívánják a helyi ismereteket õrzõ írásos kiadványaikat.
Mûvelõdési Központ gondozásában jelent meg a Kunhegyesi Minden támogatónak, elõfizetõnek köszönjük a 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1885-2000 címû képekkel és megjelenéshez nyújtott segítséget.
dokumentumokkal gazdagon illusztrált könyv. A szerzõk Oláh A könyv folyamatosan megvásárolható a Mûvelõdési 
Lajos és Oláh Lajosné ismét egy hiteles forrást nyújtanak egy Központban, a Zsigmond Ferenc Városi Könyvtárban és a 
áldozatos hivatást gyakorló emberi közösségrõl, melynek tagjai Takarékszövetkezetben.
embertársaik önzetlen megsegítését vállalják fel. Tisztelgés is 
egyben ez a kötet a tûzoltók elõtt, a hivatás elõtt melyet az Szentpéteriné Lévai Mária
állhatatosság, becsületesség, segítségnyújtás fogalmai 
jellemezhetnek leginkább.

Kunhegyes Önkormányzati Tûzoltó-parancsnokság

Tûzoltósági felhívás!
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