
4500 óra készenlétben –  
Egyedül is beavatkozhatnak  
a martonvásári önkéntesek 

 

Széles körű összefogással alig több mint egy 
év alatt az önálló beavatkozás jogosultságát 
is megszerezte a martonvásári tűzoltó egye-
sület. Az önkéntesek január elsejétől a vállalt 
készenléti időben Fejér megye öt településé-
nek közigazgatási területén a hivatásos és az 
önkormányzati tűzoltóságok nélkül avatkoz-

hatnak be a káreseteknél. A január tizenötödikei, martonvásári beiktatási ünnepségen a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság országos tűzoltósági főfelügyelője is az önkéntes 
szerepvállalás jelentőségét hangsúlyozta.  
 

Fejér megyében harmadikként szerezte meg az önálló beavatkozás jogosultságát a 
martonvásári tűzoltó egyesület. Az önkéntesek szabadidejükben éves szinten négyezer-
ötszáz óra készenlétet vállalnak. Ez idő alatt Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr,      
Baracska és Gyúró területén, így az M7-es és az M6-os autópálya, valamint a 7-es főút 
egy szakaszán egyedül is felszámolhatnak káreseményeket. Vállalták, hogy a riasztást 
követő tíz percen belül megkezdik a vonulást legalább egy gépjárműfecskendővel és 
négy önkéntes tűzoltóval, köztük egy tűzoltásvezetővel, két beosztottal és egy gépjár-
művezetővel.  
 

Az ünnepségen Pimper László elnök megköszönte az önkéntesek összefogását, és hangoztatta: 
a csapat lelkesedését tükrözi, hogy, bár négy fővel vállalták a készenlétet, a legtöbbször leg-
alább nyolcan indulnak a bajba jutottak megsegítésére.  

Forrás: Katasztrófavédelem 

Tisztelt Ráckeresztúri Lakosok! 
 

Több alkalommal írtunk lapunkban a tavalyi évben újjáalakult Martonvá-

sári Önkéntes Tűzoltó Egyesületről, melynek van ráckeresztúri beavatko-

zó egysége is. Most egy szomorú esetről kell beszámolnunk, és egyben a 

segítségüket kérjük. Sajnos december 27-én az egyik járművünk káreset-

hez történő vonulás közben a jeges úton megcsúszott, felborult, és totál-

károsra tört.  

     Kérem, akinek lehetősége van, segítsen, hogy pótolni tudjuk a jár-

művet és a tönkrement felszereléseket, hogy továbbra is segíthes-

sünk. Az adományokat az alábbi bankszámlára utalhatják: 

Számlatulajdonos: Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

Számlavezető bank: K&H Bank Zrt. 

Bankszámlaszám: 10403174-50526874-80901005 
 

Aki nem tud utalni, de szeretne segíteni, kérjük, keresse Dienes Gábort 

telefonon: 06-20/514-4816 vagy e-mailben: gdienes76@gmail.com. 

Segítségüket előre is köszönjük! 

Fotó: Katasztrófavédelem 


