
Egy kis csokipapír, és a nagyfater pálinkája 
csatosüvegben..! 



Kamerán a kút alján látszik valami. Linóleum volt nem is 
kevés a kút alján, valamint olyan egyéb ami már szóra 

sem érdemes! 



Itt azért volt egy kis 
para! 

Megszólat (!?) gránátnak néztük 
első körben, linóleumba volt 

betekerve!  

Bátrak vagyunk de ostobák nem. 
Nem szerettük volna ha 

kirobbanó a munkakedvünk, 
inkább szakemberre bíztuk a 

dolgot!  



Esetlegesen robbanószer, fegyver a kútban..! 
MINDENKINEK KÉT ÉLETE VAN! A MÁSODIK AKKOR KEZDŐDIK AMIKOR 

RÁESZMÉLSZ, HOGY CSAK EGY ÉLETED VAN!

• Első körben 112 segélyhívó, de velük elég hamar lyukra lehet futni …! – itt mindenhez IS értenek! 



• Készenléti Rendőrség Bevetési Irányítása felkészült/profi ilyen ügyben!!! 

• Telefonszámuk:  06-1/432 -73-00 és a Bevetési Irányítást kell kérni! 

• Ide tartozik a Tűzszerész Szolgálat, ebben Ők a profik! – ha lehet akkor NE a kerületi közrendes 

járőrre bízzátok magatokat ilyen ügyben, csak egy életetek van, és hamar „megszólalhat” az éles 

hadianyag!!! 

• Inkább jöjjenek ki, nézzék meg, mint „megszólaljon” valami..!!!



Esetlegesen robbanószer, fegyver a kútban..! 
MINDENKINEK KÉT ÉLETE VAN! A MÁSODIK AKKOR KEZDŐDIK AMIKOR 

RÁESZMÉLSZ, HOGY CSAK EGY ÉLETED VAN!
Szekszárd, háziak „betemetnek” 
egy kutat, és valami „lőszer” 
felrobbant a kútban...! 

A robbanás lecserepezte a házat..! 
Képek forrásai: Kocsit Tűzoltó Egyesület FB. oldala. 



Minden is…! 



Cica csontjai a kupacban, lágyrészek szivattyúval a 
csatornába elnyomva..! 



Csigáék azért tudnak élni….!
A kút melletti buja növényzet miatt elszaporodtak a csigák…!  



Hullafáradt csigák, akik már nem bírták..! 



Csigaházak, és a jófejek…! 



Törött gyűrűdarab kiemelése, és ami alatta volt, így pl
Xylamon festék dobozostól, autóalkatrész, 1970-es évek 

„egyen” iskolatáskája, stb.!  



Autógumi mint a kút elengedhetetlen tartozéka, és a 
többiek…! 



Felhagyott kutak, és kútbalesetek! 



Felhagyott kutak, és kútbalesetek! 

• Felhagyott kutak mind kül-, mind belterületen balesetveszélyesek, akár ember akár állat 

beleeshet! – több baleset volt az utóbbi időben! 

• Felszín alatti víz szempontjából ezen kutak nagyobb pontszerű szennyezési források, mint a fúrt 

kutak! Bemutattam azt, hogy napi szinten milyen a kútba nem való dolgokat szedünk ki az ásott 

kutakból! 

• Intézkedni kell(ene) a felhagyott kutak, ásott kutak feltérképezésére, és a szakszerű 

megszüntetésére akár úgy is, hogy a tulajdonos „nyakába” kell akasztani a költségeket, rá kell 

terhelni az ingatlanra! 



Felhagyott kutak (MÁV)…! 



Fedlap nélküli felhagyott kút az erdőben..! –
tisztítására, felújítására talán van remény..!  



Felhagyott kút, balesetveszélyes felépítmény! 



A felszín alatti 
vízkészlet védelmében 
tartsuk tiszteletben a 

kutakat..!

Még a kávára se, 

nemhogy bele….! 



Alpinista szakember, és a 
ragaszkodó csizmája, 

videó! – lehet 
mosolyogni! 

„…húzzad, de ne olyan 
kislányosan..!” 

Köszönöm a figyelmet! 

Borbély Tamás 

mélyfúró technikus.

Tomikút Kft. 


