
300.000-es száguldás 

Nagymágocs - Két hét alatt négy gyorshajtót fényképeztek le a rendırök a 
nagymágocsi Szántó Kovács János utcán: mindnyájan 300 ezres pénzbírságra 
számíthatnak. Az utcabeliek szerint a jelenség nem új, csak most sikerült 
bemérni. 

Az 50-es táblánál 165 km/órával száguldott szombat 
délután egy BMW Nagymágocson. İ volt a negyedik 
gyorshajtó két hét alatt, akit a Szántó Kovács János 
utcán tetten ért a rendırség. Mindannyian 300 ezer 
forintos pénzbírságra számíthatnak. A magas 
büntetésnek örülnek a falubeliek, akik szerint a 
jelenség nem új, csak most sikerült bemérni. Az 
autósok többsége ugyanis ügyet sem vet a 
sebességkorlátozó táblákra a faluszéli Szántó Kovács 
János utcában. Itt halad át a Szentest Orosházával 
összekötı fıút, amit épp nyáron újítottak föl. A 
kilométeres egyenesnek csak a keleti oldalán állnak 
házak, ezért az átutazóknak úgy tőnhet, mintha elkerülıúton haladnának. 
 
– Szívdobogással szoktunk beérni a munkahelyre, mert ez a célegyenes kész 
életveszély – nyilatkozta lapunknak Ábrahám Zoltánné, aki egy varrodát vezet a 
Szántó Kovács János utcán. 37-en dolgoznak itt, legtöbbjük biciklivel jár ki a falu 
szélére. – Innen nem látni el a presszóig, de az autók sebessége rögtön elárulja, 
mikor állnak ki oda a rendırök. Igazából csak akkor nem félünk végigtekerni az úton, 
ha ık ott vannak – tette hozzá. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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A varroda dolgozói korábban egy aláírásgyőjtésben is részt vettek: a kezdeményezık 
azt kérték az önkormányzattól, hogy épüljön itt kerékpárút. Ez egyelıre nem 
teljesült, de Ábrahám Zoltánné szerint az utcabeliek még kalákában is hajlandóak 
lennének megépíteni a bicikliutat, csak hogy megszőnjön az állandó veszély. 
 

 
– Én az aláírásgyőjtésrıl nem hallottam, de terveink szerint jövıre megépíthetjük 
ezen a szakaszon a kerékpárutat – mondta lapunknak Stibál Róbert. A polgármester 
szerint sokszor jócskán túllépik a megengedett sebességet az autósok, ezért még 
több rendıri ellenırzésre lenne náluk szükség.  

Az életveszélyes tempó sokba kerül a lefotózott sofıröknek. 
Fotó: rendırség

Fotó: rendırség
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