Eseményjelentés!
Kosztinás Jen Úrnak
KEMPÖSZ Elnökének
Tegnap délután 22.-én 14 órakor kaptuk a jelzést, hogy ismét elt nt egy
58 éves korlátozott cselekv képesség asszony Lábatlanról (most kb.
tizedszer). Nekünk ez már rutinfeladatnak t nt, hiszen nem ez az els
elt nése. Körülbelül 1 – 1,5 kilométeres útszakaszon mozgott életében,
ennél messzebbre nem ment, kivéve ha elszökött. Ekkor általában
Nyergesújfalu város f utcáján kirakatokat nézegetett. Mindig sima ügy
volt
t hazaszállítani. Most viszont egy Lada Nívával, és egy
személyautóval kerestük, de a keresés nem vezetett eredményre. A
sötétedés közeledése miatt mozgósítottam még 15 lábatlani polgár rt,
és kértem a Gondozási Központ vezet jét, hogy értesítse a rend rséget.
Még a nap este 19 órakor Borosháziné Végh Angéla rnagy asszony
eligazítást tartott az rsön, és kerestük, polgár rök, rend rök
nagyon jól szervezett keresés eredményeként (kb. hatvanan!). 21
órakor lefújták a keresést, mert végig zuhogott az es , és oda ahol az
id közben felkutatott tanúk látták, két Níván kívül a sötétben más
gépjárm nem tudott felmenni! /balesetveszélyes volt/. Aznap éjjel még
beszállítottuk az ápolt gondnokát – gyámját Esztergomba, mert ott a
kórházban volt egy id s asszony, aki az utcán összeesett, és meghalt.(a
kórházi személyzet állította, hogy a befaxolt fénykép alapján 99 %, hogy
az a hölgy. Miután megnéztük a hullát, nem a miáltalunk keresett
hölgy volt (hiszen mi ismertük)
Másnap, október 23.-án a megbeszélteknek megfelel en újrakezdtük
a keresést. Mint a lábatlani polgár rség vezet jére rám hárult a feladat,
hogy embert, eszközt, helyismerettel rendelkez ket, a tanúkat a
helyszínre szállítsuk (minden nem helyi autóba lábatlani polgár rt
ültettünk, az es ismét zuhogott!!! Az utolsó megközelíthet helyszínt l
kb. 2 – 3 m.-re lehetett az elt nt személy. Csak a mi, és a Bajna PÖ.
Egyesület Nívája tudott felmenni a sáros hegyen. A rend rség Níváján
ugyanis nyári gumik voltak.
Ollé Szilárd teherautót (sof rrel) biztosított a kereséshez, Bargel János
vadászati térképeket adott, és kijött keresni. Hortai Tamás a
Polgármester Úrral reggel 7-kor már térképet adott a hivatalból.
Segítségünkre siettek: Esztergom, Nyergesújfalu, és Bajna polgár rei.
Mindhárom településr l az egyesületek elnöke vezette a saját tagjait:

Esztergom: Bodrogai Sándor Elnök Úr, Bajna: Horváth László elnök Úr,
Nyergesújfalu: Sujbert Gábor Elnök Úr.(köszönet nekik is a segítségért)
Kérlek, a következ
elnökségin tolmácsold Lábatlan város
Polgármesterének köszönetét. Részt vett a keresésben Esztergom
Város Megbízott Rend rkapitánya: Túróczi Bálint Alezredes Úr is.
Technika: Lada Nívák 3 db. rend rautók 10 db. civil gépkocsik 10 db.
Rádiók, telefonok, színes fényképet sokszorosítottunk!
Miután teherautóra szállt az els csoport, és csak a másodiknak
tervezett útvonalon tudott felmenni az es ben – sárban, még két Níva is
nekivágott a hegynek.
Ma de. 11 órakor megtalálta a lábatlani polgár rség a keresett asszonyt!!
Épen, egészségesen >> hiszen egy teljesen zárt vadászlesen vészelte
át a hideg es s éjszakát is ( ebédhordóban nála volt a tegnapi ebédje,
vizet a vadászlesen talált!!!!!
Fürtös Árpád lábatlani polgár r és Bargel János vadász volt a
megtaláló Lada Nívában. Én megköszöntem mindenki segítségét, a
vadász sírt a meghatottságtól. A felbolydult, aggódó város
megnyugodott! Fényképeket készítettem, (nekünk sem árt a reklám)
A rend rség az MTI – nak úgyis tévesen adta le, hogy Nyergesújfalun
történt az eset.

Lábatlan, 2007. október 23.

Bárdos Zoltán
egyesületi elnök, Lábatlan

