
Nem találtak lopott húst a fábiáni házban 

Szentes - Házkutatást tartottak hétfın a fábiánsebestyéni Dobos Mihály 
otthonában. A rendırségi végzés szerint feltehetı, hogy az 53 éves férfi nagy 
mennyiségő sertéshúst rejteget, amelyet korábban egyik barátjától loptak el. 

Az egyenruhások nem találtak semmit, Mihály 
lelkiismerete pedig tiszta, de a történtek óta sokan 
rossz szemmel néznek rá a faluban. 
 
A fábiánsebestyéni Dobos Mihálynak még soha nem volt 
dolga a rendırséggel, hétfın kora délután mégis két 
egyenruhás jelent meg faluszéli kis otthonában, 
házkutatási végzéssel. 
 
– A határozat szerint: „megalapozottan feltehetı, hogy 
Dobos Mihály bőncselekménybıl származó sertéshúst, 
valamint a cselekmény elkövetéséhez használt eszközt 
rejteget a lakásában" – idéz a szövegbıl az 53 éves mezıgazdasági dolgozó. – Amikor 
ezt elolvastam, olyan ideges lettem, hogy remegtem – meséli. – A rendırök 
átkutattak minden helyiséget, de csak azt a kis disznótorost találták meg, amelyet a 
nıvéreméktıl kaptam a közelmúltban. 
 
Mint kiderült, a rendırök azt a húst keresték, amelyet múlt pénteken Dobos Mihály 
egyik ismerısétıl loptak el, aki három, 150 kilogramm körüli sertést vágott még 
januárban. 
 
– Baráti alapon néha segédkezek disznótorokon, ezen is ott voltam, de csak 
háromnegyedórát: rántani való húst szeleteltem, illetve két héttel késıbb 
bekötöztem négy sonkát – mondja Mihály. – Hallottam, hogy mi történt az 
ismerısömmel, de a legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy nálam 
keresik majd az ellopott húst. 
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
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A házkutatás után elment a néhány utcával arrébb lakó barátjához, megfordult a 
fejében ugyanis, hogy talán ı gyanúsította meg. A férfitól megtudta, szó sincs errıl. 
A rendırség megkérdezte, kik segédkeztek a disznóvágáskor, ı pedig közölte a 
neveket – ennyi történt csupán. A segítık közül még egyvalaki nem volt családtag, 
nála is járt a rendırség, úgy tudjuk, ıt ma hallgatják ki tanúként a nyomozás vezetıi. 
 
– Nagyon megviselt ez az egész – törölte meg könnyes szemét Dobos Mihály. – A 
faluban hamar híre ment, hogy nálam járt a rendırség. Úton-útfélen rám kiabálnak, 
hogy van-e még eladó kolbászom vagy sonkám. A telefonom is folyamatosan csörög, 
hívnak disznót vágni, de csak akkor, ha aláírok egy nyilatkozatot, hogy két hét múlva 
nem tulajdonítom el a húst. Tiszta a lelkiismeretem, de úgy érzem, a bélyeg már 
rajtam van. Egy biztos, több disznóvágásra nem megyek! 
 
Tuczakov Szilvána, a Csongrád Megyei Rendır-fıkapitányság sajtósa lapunknak 
elmondta, konkrét személlyel kapcsolatban folyó nyomozásról nem adhat 
felvilágosítást. Hozzátette: bármiféle rendıri intézkedéssel kapcsolatban az érintett 
panasszal élhet, amelynek jogosságáról az illetékes szerv dönt. 
 
Házkutatás 
 
A törvény szerint házkutatást csak abban az esetben tarthat a rendırség, ha olyan 
információ jut a birtokába, amely alapján valakirıl „megalapozottan feltehetı", hogy 
köze van az elkövetett bőncselekményhez. Ennek mihamarabbi ellenırzése pedig a 
nyomozás sikeres lezárásának egyik záloga.  

Dobos Mihály mélyhőtıjében csak egy kis kóstolót talált a rendırség.  
Fotó: Tésik Attila
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