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Mintegy huszonöt percig volt a jéghideg vízben az a martfői kislány, aki alatt 
szerdán szakadt be a Tisza jege. Pedig a segítségére sietı tőzoltók rendkívül 
gyorsan, a riasztástól számított hét percen belül a helyszínre értek. Állapota jelenleg 
kielégítı. Hasonlóan drámai esetek egyébként már a korábbi években is történtek 
megyénkben.  

Hétfı délelıtt tőzoltók, a speciális mentık, a mentıszolgálat, valamint a vízirendırök 
gyakorloták a jeges vízbıl mentést az Alcsi-Holt Tisza parton. Arra talán senki sem gondolt, 
hogy napokon belül egy hasonló szituáció miatt kapnak riasztást az érintett szervezetek. Mint 
honlapunk már tudósított róla egy tizenhárom éves martfői kislány esett szerda délután a 
jeges Tiszába, amikor a folyóba csúszott táskája után ment be.  
— A szolnoki tőzoltóság kapta a jelzést, ık értesítettek benünnket 13 óra 45 perckor— tudtuk 
meg Oravecz Páltól, a tiszaföldvári tőzoltóság vezetıjétıl. — Hét percre rá négy kollégám 
Horváth György szolgálatparancsnok, Czinege Albert, Molnár Imre és Dobos Zoltán már ott 
voltak az eset helyszínén.  

 
 
A 105-ös számot hívó férfi elmondta, hogy látta 
sodródni a kislányt, ekkor szólt oda neki, hogy 
kapaszkodjon meg a jégtáblában. A parttól 
mintegy 15-20 méterre lehetett benn, 
dugólétra és mentıkötél segítségével sikerült 
kiemelni a vízbıl, majd a mentısök könnyen 
csúsztatható mőanyag hordágyával húzták ki ıt 
a partra. Tizenkét perces volt a mentés, amit 
nehezített hogy meredek, csúszós volt a 
partszakasz, ahol az eset történt. A kislánnyal a 
kollégáim nem tudtak beszélni, ugyanis mire 
kiértek már sokkos állapotban, a teljes kihülés 
szélén volt. Hogy mennyit lehetett az egy-két 
fokos vízben? Nem tudni. A bejelentı 
elmondása szerint pár perccel azelıtt eshetett 
a vízbe, mielıtt ı a 105-ös számot tárcsázta. Pár szót tudott is váltani a szerencsétlenül járt 
gyermekkel, aki elmondta, hogy a parton sétált, amikor a táskája beesett a folyó jegére. A 
táskáért indult, amikor beszakadt alatta jég.  
Mint Oravecz Pál hozzátette ez volt az elsı jégrıl mentıs esetük. Korábban nem nyílt 
lehetıségük a gyakorlásra, ám ennek ellenére élesben is gyorsan és precízen tudták 
végrehajtani azt, amit korábban a tőzoltó képzésen tanultak.  
 
Mint azt Szabó Zita századostól, a megyei rendır-fıkapitányság sajtóreferensétıl megtudtuk a 
kislányt a mentıhelikopter a szolnoki Hetényi Géza kórház gyermekintenzív osztályára 
szállította. Az állapota az utolsó információ szerint stabil, kielégítı. Amint javul az állapota a 
rendırök meg fogják hallgatni, s így tisztázódhatnak az eset körüli bizonytalanságok. 
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Hasonló esetek korábban is történtek 
 
Szerencsés kimenetelő beszakadásos esetek egyébként az elmúlt években is történtek. Még 
2005. januárjában a szolnoki Böjti István a szajoli Holt-Tiszán épp ideális horgászhelyet 
keresett magának, amikor mindenféle elıjel nélkül váratlanul beszakadt alatta a jég. Elkezdett 
kapálózni, és próbált kijutni, de ebben egyrészt ruházata és az is megakadályozta, hogy a jég, 
amelyre próbált felfeküdni, tovább szakadt. Úgy húsz percet küzdhetett, mire annyira 
megközelítette a partot, hogy leért a lába. Addigra azonban már egy fiatalember, látva a 
történteket, értesítette a körzeti megbízottat, illetve a mentıket, majd azok kiérkezéséig két 
társával együtt kötelet hajítottak a férfi közelébe, akit ebbe kapaszkodva kihúztak.  
 
Alig több, mint egy esztendıvel késıbb, 2006. februárjában a „Jégre, Szolnok” elnevezéső 
rendezvényen nagy tömeg győlt össze. A part mellett külön felhívással adták az emberek 
tudtára, hogy a jégen csak saját felelısségükre tartózkodhatnak. A napsütés miatt ugyanis 
foltokban elvékonyodott a pálya. Egy ilyen elvizesedett területen történt meg a baj, ahol egy 
fiatal alatt beszakadt a jég. Szerencsére idıben érkezett a segítség: a szolnoki Papp János 
azonnal hasra vágta magát és bekúszott a bajba jutott fiúért, aki egy kisebb megfázással 
megúszta az esetet.  
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