
Makó: a szülık szerint Almási Pál bántotta a 
gyerekeket 

Makó - Bántalmazta szerdán két szülı Almási Pált, a Makói Általános Iskola 
igazgatóját. Emiatt eljárás indult ellenük közfeladatot ellátó személy elleni 
erıszak gyanújával. A szülık állítják: nem bántották az igazgatót, csupán kérdıre 
vonták azért, mert állításuk szerint korábban ı nyomta falhoz a gyermekeiket. 
Emiatt ık Almási Pál ellen tettek magánindítványt könnyő testi sértés miatt. 

A rendırség tegnapi közleménye szerint tettlegesen is 
bántalmazta két szülı Almási Pált, a Makói Általános 
Iskola igazgatóját szerdán, emiatt közfeladatot ellátó 
személy elleni erıszak gyanújával indult ellenük 
eljárás. A két szülı, Ráczné Czutor Edit és Sarnyai 
Pálné lapunknak azt mondta: Ráczné Czutor Edit lánya, 
a 14 esztendıs Nikolett és barátja, Sarnyai Pálné fia, a 
17 éves Róbert azért ment be a Kálvin téri 
iskolaépületbe, mert a fiú egy CD-t akart visszaadni egy 
ott tanuló barátjának.  
 
Nikolett és Róbert egyébként nem az iskola tanulója. A 
szülık elmondása szerint az igazgató meglátta ıket a folyosón, majd az irodájába 
vitte a fiatalokat, ahol – a szülık állítása szerint – mindkét gyereket nyakon ragadta, 
és a falhoz nyomta, majd mondván, hogy az iskolában korábban lopások történtek, 
kihívta a rendırséget. A fiataloknál a rendırök nem találtak semmit, így elmehettek. 
 
A két szülı azután ment be az iskolába, hogy a lány otthon elpanaszolta a 
történteket. Azt elismerték, hogy meglehetısen indulatosan vonták kérdıre az 
igazgatót, azt viszont határozottan tagadták mindketten, hogy bántották volna. 
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Ráczné Czutor Edit a lányát orvoshoz vitte, látleletet vetetett, amelynek tanúsága 
szerint „fején duzzanat látható, és fejbiccentı izma is duzzadt". Ennek alapján 
könnyő testi sértés miatt mindkét szülı magánindítványt tett az igazgató ellen. 
Nikolettával is beszéltünk, hasonlóképp mesélte el a történteket, mint az édesanyja – 
barátját viszont nem tudtuk megkérdezni, mert házi ırizetben van, édesanyja 
elmondása szerint lopás miatt. Az esetrıl kiadott rendırségi közleményben az 
olvasható: ellene jelenleg is büntetıeljárás folyik több, vagyon elleni bőncselekmény 
miatt. 
 
Almási Pál, aki a rendırségi szóvivı tájékoztatása szerint 8 napon belül gyógyuló 
sérülést szenvedett az incidens során, nem nyilatkozott lapunknak. Azt mondta, 
mivel az esetbıl rendırségi ügy lett, a bíróság úgyis megvizsgálja majd a tényeket, és 
állást foglal. Úgy gondolja, ha nyilatkozna, ebben a szituációban ez olyan lenne, 
mintha magyarázkodna, márpedig erre semmi szükség, szerinte egyértelmő, hogy mi 
történt. 
 
Korábban voltak lopások az iskolában 
 
Az eset a Makói Általános Iskolába járó nebulók szüleit is foglalkoztatja, már csak 
azért is, mert az iskolában valóban történtek korábban lopások, a tettesek pedig nem 
kerültek elı. Akiket megkérdeztünk, azt mondták, az igazgató nem is tehet mást, 
mint hogy megvédi az intézmény, a diákok és a kollégák értékeit. Az iskolában 
egyébként úgy emlékeznek, ez a két gyerek – bár a szülık nekünk tagadták – már 
máskor is járt az épületben. Úgy tudjuk, amikor most kérdıre vonta ıket egy tanár, 
hogy kihez jöttek, tényleg mondtak egy nevet, de ilyen nevő diák nem tanul az 
épületben.  

A szülık a makói iskola bejárata elıtt. 
Fotó: Szabó Imre
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