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A Kossuth utcai házban egy ember tartózkodott, őt már nem tudták megmenteni, bennégett a tűzben - 
közölte a katasztrófavédelem ügyeletese.  

A Szekszárdról és Paksról érkező tűzoltók a bejelentés szerint tudtak az égő házban tartózkodó 
emberről, azonban a hatalmas tűz miatt csak később tudtak bejutni az épületbe, amikor már nem tudtak 
segíteni.  

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság központi ügyeletesének tájékoztatása szerint nő volt az 
áldozat, kilétét azonban egyelőre még nem tudták megállapítani, mivel többen voltak bejelentve 
lakóként a házba.  

Népszabadság Online  

Halálos tűz Tolna megyében  

Kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy családi ház a Tolna megyei Medinán. A Kossuth utcai 
házban az első adatok szerint egy ember tartózkodott, őt azonban már nem tudták megmenteni, 
bennégett - közölte a katasztrófavédelem ügyeletese.  
(MTI- Blikk.hu)  

Tüzes mennyezet szakadt az idős nőre!  

Egyedül élt a házban az a nő, aki a csütörtök hajnali tűzesetben vesztette életét. Mint korábban már 
megírtuk az asszony feltehetően főzni akart, amikor a lángok felcsaptak.  

A Kossuth utcai tizenötször hat méteres parasztház tetőszerkezete és az épület egyik szobája teljesen 
leégett – tudtuk meg Ábrahám Sándortól, a szekszárdi tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési 
osztályának vezetőjétől. A házban élő asszonyt is ez utóbbiban találták meg a ráomlott húsz centiméter 
vastag mennyezet törmeléke alatt. A ház idős nő egyébként egyedül ezt a helyiséget lakta. Feltehetően 
főzni akart és ez okozhatta a tüzet, ennek kiderítésére tűzvizsgálat indult – mondta az osztályvezető. 
Az ügyet a rendőrség is vizsgálja, közigazgatási eljárás keretében.  

Szalai László Medina polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a 68 éves nő egyedül lakott a romos 
házban, melynek több tulajdonosa is van a rokonságban. Az asszony lánya is a faluban él, de hiába 
győzködte költözzön hozzá, a nő nem hallgatott rá – mondta. Hozzátette: a tűz és az oltás 
következtében kaotikus állapotok alakultak ki a telken és körülötte, ezért ma közmunkásokkal vágnak 
neki a romok eltakarításának.  
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