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Elküldték a szentesi tanárt bántalmazó diákot
MUNKATÁRSUNKTÓL
2009.02.24. 16:00

Szentes - A szentesi Rigó Alajos iskolában bántalmazta tanárát az a diák, aki azóta
már nem jár az enyhe fokban fogyatékos fiatalokat gondozó intézménybe.
Egy 17 éves diák bántalmazott Szentesen egy
középiskolai tanárnıt – jelent meg lapunk szombati
számában. A eset még január 20-án történt, de csak a
napokban jutott a hatóság tudomására. A rendırség
közleménye szerint a város egyik középiskolájában az
intézmény egyik 17 éves tanulója el akart menni az
óráról. A pedagógus ezt úgy akarta megakadályozni,
hogy a diák elé állt, mire a fiú hátracsavarta a tanárnı
kezét, majd félrelökte, és kiment a terembıl. A
dulakodásban a pedagógus könnyebb sérülést
szenvedett.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Milyen a legutóbbi hírlevél?

A közlemény elolvasása után mind az öt szentesi középiskola – Horváth Mihály
gimnázium, Boros Sámuel, Pollák Antal, Zsoldos Ferenc és Bartha János
szakközépiskola – vezetıjét felhívtuk, de mindegyikük azt mondta: nem tud az
esetrıl, nem náluk történt az incidens. Tegnap tovább folytattuk a nyomozást, újra
megkerestük az igazgatókat, akik nem változtattak legutóbbi nyilatkozatukon. Pintér
Etelka, a Zsoldos igazgatója elmondta: felháborodott, amikor a televízióban az ı
iskolájukat mutatták, holott semmi közük a sajnálatos esethez.
Hosszas kutatás után végül kiderítettük, a szentesi tanárbántalmazás a Rigó Alajos
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon falai között
történt. Az intézményben az enyhén fogyatékos fiatalok nevelését, oktatását végzik.
Megtudtuk azt is, hogy a bántalmazó diák szentesi, és megerısítették korábbi
információnkat is, miszerint már nem az iskola növendéke. Telefonon megkerestük
Kurucz Istvánné intézményvezetıt: – Nem nyilatkozom ilyen ügyben! – mondta, és
letette a kagylót.
Pál János, a Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság sajtósa lapunknak elmondta, a
Szentesi Rendırkapitányság még vizsgálja
az esetet, többet ezért nem nyilatkozhat.
Más is van a tanárverı számláján
Lapunk információja szerint a 17 éves tanárverı fiú tavaly márciusban 16 éves
társával behatolt egy lakatlan szentesi házba, majd tüzet gyújtva távozott az
épületbıl. A tőz átterjedt a házban tartott ingóságokra, majd a lakóépület
tetıszerkezetére, mely teljesen leégett. A gyújtogatással összesen 4 millió forint kárt
okoztak. A nemrégiben rendırkézre került 16 és 17 éves fiú elismerte a rongálást,
elmondták, hogy lopási szándékkal törtek be a lakatlan épületbe, de mivel nem
találtak semmi mozdítható értéket, jó ötletnek tartották, hogy meggyújtják az ott
talált tárgyakat. Így a 17 éves fiút nemcsak közfeladatot ellátó személy elleni
erıszakkal, de rongálással és más vagyon elleni bőncselekményekkel is gyanúsítják.
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