
Ittasan furikázott gyerekeket a buszsofır 

A férfit azonnali hatállyal elbocsátották 

RTL Híradó - Lırinc Ferenc, Független Hírügynökség 
2010-10-29 11:24:00 
27 gyereket vitt egy feltehetıen részeg buszsofır Szentesen még csütörtökön egy 
sportrendezvény után vissza az iskolába. A sofır alig bírt beszélni, nem tudta a buszt az 
úttesten tartani, többször a szemben lévı sávba vagy a padkára hajtott. Egy körforgalomban 
annyira leblokkolt a sofır, hogy az egyik kísérıtanártól kért segítséget, hogy mit csináljon. A 
gyerekek végül gyalog mentek vissza az iskolába. A sofırt fınöke azonnal kirúgta, a 
rendırség - ittas jármővezetés gyanújával eljárást indított ellene.  

 

„A gyerekek érezték, fıleg, akik elıl ültek, hogy itt valami nem stimmel…” 
 
Szécsényiné Kozák Anita volt az iskolások egyik kísérıje a csütörtöki buszos 
sportfoglalkozáson. Korcsolyázni voltak a gyerekekkel a jégpályán. A gondok a visszaúton 
kezdıdtek, amikor a buszon alvó sofırt felébresztették, hogy indulhatnak. A sofırt ezt zokon 
vette, és kiabált a gyerekekkel. De ez – mint késıbb kiderült – csak a kisebbik probléma volt. 
 
„Összefüggéstelenül beszélt és látszott az arcán, hogy ahova néz nem biztos, hogy azt látja, 
megálltunk a körforgalomban, nem haladtunk tovább, mellettünk az autósok álltak bent, mikor 
sikerült valahogy kijönnünk a körforgalomból, majdnem elvitte a táblát” – mondta 
Szécsényiné Kozák Anita matematika tanár. 
 
Alig egy kilométerre jutottak a jégpályától, amikor a gyerekeket kísérı tanárok elıtt világos 
lett, hogy a férfi valószínőleg részeg.  
 
„Egyszer az úttest másik oldalára áttért, utána letért az úttestrıl, akkorra a kolléganık 
határozottan szóltak a vezetınek, hogy álljon meg, leszállították a gyermekeket, elköszöntek a 
buszsofırtıl és onnantól gyalog jöttek el” – mondta Kárpáti Lajos, a Damjanich János Iskola 
tagintézmény vezetıje. 
 
Az iskolába gyalog beérkezı csoport láttán mindenki meglepıdött. Az igazgató örül, hogy 
mindenki szerencsésen megúszta a nem mindennapi kalandot. A sofırt ekkor már a fınöke is 
kereste. 
 
„Mikor én beszéltem vele vagy rosszul volt, nem tudom, mert én sem akarom megvádolni 
addig, amíg a szakvélemény nem készül el róla, azért kértünk egy különleges szakvéleményt 
és megvárjuk, hogy mi történt” – mondta Szőcs László igazgató 
 
A sofırt a fınöke fegyelmivel azonnal kirúgta, a rendırség pedig eljárást indított ellene ittas 
jármővezetés gyanújával. A sofır azt állította, hogy csak akkor ivott, amikor letette a buszt, 
elıtte egy kortyot sem. Mivel a történtek után órákig senki sem tudta merre jár, így nehéz lesz 
bizonyítani, hogy valóban részegen ült a volán mögé, amikor a gyerekekkel visszaindult az 
iskolába. 
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