
Robbanás miatt összedılt egy ház Szentesen - 
Képgaléria 

Szentes - Gázrobbanás történt pénteken kora délután a szentesi Táncsics Mihály 
utca egyik házában. Súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett a házban 
tartózkodó 61 esztendıs asszony, a környéken tizenöt ház sérült meg. 

– Délután fél 2 körül a nappaliban ültünk, amikor 
hatalmas durranást hallottunk, és szó szerint 
lerepültünk a kanapéról. Az utcára hatalmas 
lángcsóva csapott ki a szomszédból, és jégesıként 
kezdtek záporozni a cserepek. Azonnal felszaladtunk 
a tetıtéri szobába a gyerekekért. Az utcára kirohanva 
azt láttuk, a szomszéd ház gyakorlatilag 
megsemmisült – idézte fel a szentesi Táncsics Mihály 
utca 8. szám alatt lakó Varga Zoltán azokat a 
pillanatokat, amikor felrobbant a szomszédos 
kétszintes lakóház. 
 

 
A gázrobbanás miatt megsemmisült épület egyetlen lakóját, egy 61 esztendıs 
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A gázrobbanás Szentesen, a Táncsics Mihály utcában történt.
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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asszonyt súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították a kórházba. A robbanás miatt 
tizenöt közelben lévı ház is megsérült, többnek az ajtaját és ablakát is kiszakította a 
légnyomás. 
 
– Békésen ültünk otthon – mondta a felrobbant házzal szemközt lakó Berezvai 
Franciska –, amikor valami hatalmasat durrant, az utcai ablakaink kiszakadtak a 
helyükrıl. Azt hittem, ránk dıl a ház. – Katonaként tüzér voltam annak idején, így 
tudom, akkora volt a robbanás hangja, és a légnyomás, mint amikor elsütöttük az 
ágyút – világította meg a gázrobbanás erejét egy harmadik szomszéd. A robbanás 
hangját a másfél kilométerre lévı belvárosban is jól hallották. A történtek miatt 
senkit sem kellett kitelepíteni. 
 

 
Tátrai Jánostól, a katasztrófavédelem megyei igazgatósága sajtószóvivıjétıl 
megtudtuk: a robbanás miatt öt ház súlyosan, további tíz kisebb mértékben sérült 
meg. Azokat, amelyek nyílászárói kitörtek, fóliával tették átmenetileg lakhatóvá. A 
helyszínre hívott statikus szakvéleménye szerint a felrobbant házat azonnal le kellett 
bontani. A tőzoltóság szakértı bevonásával vizsgálja a robbanás körülményeit. 
 
A katasztrófavédelem arról is tájékoztatott, hogy a robbanás után egy kerékpározó 
férfi az épülethez hajtott, hogy segítsen, de elesett az udvaron és megsérült, ezért 
ıt is kórházba vitték a mentık. 
 
Kutyákkal vizsgálják át a ház romjait 
 
Kutyákkal vizsgálják át péntek este annak a családi háznak a romjait, amely robbanás 
következtében összedılt Szentesen; a romok alatt talált, életveszélyesen megsérült 
nıt a szentesi kórházba szállították - közölte a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi 

Robbanás miatt összedılt egy ház Szentesen. MTI Fotó: Donka Ferenc (galéria)

2. oldal, összesen: 3Szeged - delmagyar.hu

NetSzemle archívumhttp://www.delmagyar.hu/_print.php?&block=_article&cid=2206710



Igazgatóság sajtószóvivıje. 
 
Tátrai János elmondta: estére a statikai szakember megállapította, hogy az épület 
területére lépni veszélyes. A következı órákban azonban még egyszer átvizsgálják a 
helyszínt, hogy biztosan nincs-e a romok alatt senki, a 61 éves asszonyhoz ugyanis 
idınként szociális munkás járt. A terület átvizsgálása után megkezdik az épület gépi 
bontását.

Kapcsolódó cikkek 

II. világháborús robbanószereket találtak Szentesen  

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Április végén adják át az M43-ast

Dóc: a tettes gyakran ismeretlen

Túl az edzésen, NHL-hangulatban - útinapló a BL-túráról!

hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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