
Bennégett tanyájában a halász 

Szentes - Szerda délelıtt eddig ismeretlen okok miatt kigyulladt és leégett a 
Szentes és Csongrádot összekötı híd lábánál lévı halász tanyája. 

Szerda�délelıtt eddig ismeretlen okok miatt 
kigyulladt és leégett a Szentest és Csongrádot 
összekötı Tisza-híd lábánál egy halász tanyája. A 
tulajdonos a helyszínen életét vesztette feltehetıleg 
égési sérülései miatt. Az elsıdleges vizsgálatok 
alapján az idegenkezőség kizárható. A tőzoltóság 
tőzvizsgáló szakértı bevonásával, a Szentesi 
Rendırkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja 
a tőz- és haláleset körülményeit – fogalmazott 
közleményében a rendırség szóvivıje, Pál János. 
� 

Mivel napról napra emelkedik a folyó vízszintje, a víz alatt álló ártérben kigyulladt 
kunyhót csak úgy tudták megközelíteni a tőzoltók, hogy kötélen leereszkedtek a 
hídról. Amíg a hat tőzoltó a terepen dolgozott, a Tisza-híd forgalmát félpályára 
szőkítették – a korlátozás két órán át tartott.  
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Eddig ismeretlen okból kigyulladt és leégett egy tanya a Szentest és Csongrádot összekötı híd lábánál. 
MTI Fotó: Donka Ferenc 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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Az elhunyt halászt (Matyi bácsit) sokan ismerték Szentesen, 2005 tavaszán lapunkban 
is bemutattuk különc életét. Akkor elmondta, 1993-ban költözött a Tisza-híd lábához 
épített kunyhójába. Amellett, hogy a halászmesterség igen fáradságos és veszélyes 
munka, meg kell jegyezni, hogy a 65 éves férfi többször kihívta maga ellen a sorsot. 
Azt például ı mesélte el a fent�idézett írásban, hogy 2000-ben, amikor az árvíz 
elöntötte kunyhóját, 37 napon keresztül a gáton töltötte a nappalokat, de éjszakára 
mindig visszatért otthonába, és a szárazon maradt galéria zugába húzódva várta az 
apadást. Néhány évvel ezelıtt egy katona mentette ki a Tiszából, akit ezért ki is 
tüntettek. 
 

Tőzoltók a hídról leereszkedve közelítették meg a helyszínt. 
MTI Fotó: Donka Ferenc
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