
Alsónadrágra vetkıztettek a rendırök három 
fiatalt Szentes belvárosában 

Szentes – A fiataloknak épült, télen idıjárásfüggıen nyitva tartó Skate-park és egy 
névtelen jóakaró lett a BMX-s srácok veszte. 

„Talán akkor is megírnám ezt az elrettentı és 
felháborító történetet, ha nem volna számomra 
családi vonatkozása. Mindennek azonban sokkal 
messzebbre mutató folyományának annak kell lennie, 
hogy az ilyen esetek eljussanak a közvéleményhez, és 
egy nagyon karakteres társadalmi nyomásra, s ennek 
nyomán központi intézkedésre ne fordulhassanak elı 
hasonló megaláztatások egy európai demokráciában!" 
– írta a történetben szereplı�egyik�fiatal édesapja. 
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Utánajártunk, mi és miért történt, 2011 
januárjában, 3 fokban miért kellett az utcán 
alsónadrágra vetkıztetni három huszonéves fiatalt Szentesen, a város központjában. 
 

 

Télen korlátozott a szentesi Skate-park nyitvatartása. Fotó: delmagyar.hu
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– Télre bezár a Skate-park, arra hivatkozva, hogy a hótól, víztıl csúszóssá válnak a 
„játékok" – mesélte Bence, a Mártélyon élı 23 éves fiatalember. – Emiatt a 
belvárosban, az 5 emeletes ház fedett átjárójában BMX-eztünk. Levegıben 
forgásokat, trükköket gyakoroltunk a közel 4 méter széles, gyalogosokat ritkán látó 
átjáróban. Ugyanis, a szentesiek a másikat, az alig 10 méterre lévı átjárót használják 
– mondta Bence, aki 3 társával együtt bicajozott január második hétvégéjén 
Szentesen. Rákérdeztünk: figyelmeztették-e ıket, hogy zavarják a lakókat, 
beszóltak-e nekik, hogy menjenek el? – Semmi ilyen nem történt. Négy óra után nem 
sokkal – emlékszem, mert épp sötétedett, és pakoltunk, hogy hazamegyünk – 
megjelent egy járırautó és az aluljáró két végétıl a rendırök úgy rohantak felénk, 
mint valami „gladiátorok". Közben ordítottak, hogy pakoljunk el és álljunk a falhoz, 
mert igazoltatnak – elevenítette fel a vetkıztetés elıtti pillanatokat a 23 éves 
mártélyi fiú. 
 
Vajon a srácok visszaszóltak a rendıröknek? Ezért kellett letolt gatyával a 3 fokban 
álldogálniuk? 
 
– Meg sem mukkantunk. Korábban is igazoltattak 
minket – úgy tőnik, a BMX zavarja az embereket. Ez 
még Vásárhelyen történt, ugyanis ott még nincs 
Skate-park, emiatt a házasságkötı teremnél 
szoktunk gyakorolni. A mostani szentesi esetnél a 
tapasztalataink miatt nem mertünk megszólalni. 
Kipakoltatták a zsebünket és folyamatosan szidtak: 
„Most legyetek kemények, kis köcsögök!" De mi nem 
voltunk kemények – mesélte Bence. Kiderült: a 
pakolást, ruházatátvizsgálás követte, majd amikor 
az eljáró rendırök a srácok térdéhez értek, 
megkérdezték: Mi van a sípcsontvédı alatt? – A 
lábam, feleltem, de úgy tőnik, ezzel tovább 
rontottam a helyzetünkön. A rendır felszólított, 
hogy vegyük le a védıeszközt, mondván szúró-vágó 
eszköz vagy éppen drog lehet a sípcsontvédı és a 
lábunk között. Gatyára kellett vetkıznünk. 
 
Bence szavaiból kiderült, elsı barátjuk gatyalevétel 
nélkül leszedte a sípcsontvédıt, a többiek viszont 
cipıbıl kibújva, alsónadrágra vetkızve tudták csak 
teljesíteni a rendıri „kérést". – Valóban arrébb 
húztunk egy csatornafedıt, de csak 3 centivel. Ezen 
ugrattunk – mondta a fiatal fiú, miután 
megemlítettük neki, hogy információnk szerint a 
csatornafedı elmozdítása miatt „jelentették fel" 
ıket. Az igazoltatás befejeztével irataikat 
visszakapták, semmit sem találtak náluk. Nem 
rejtegettek kábítószert, nem dugtak kést a 
sípcsontvédı alá. – Mondta, hogy takarodjunk haza, 
így elindultunk. Az egyik, amelyik agresszívebben 
viselkedett, még utánunk szólt, hogy feljelent 
minket. Azóta kiderült, nem történt ilyesmi. 
 

A rendırség hivatalos 
közleménye 
 
„A szentesi rendırkapitányság 
járırei lakossági bejelentés 
kapcsán intézkedtek a város 
egyik alagsori átjárójában, 
miután jelzés érkezett arra 
vonatkozóan, hogy négy fiatal 
részben eltávolított egy 
csatornafedıt, majd azt 
rámpaként használva a BMX 
kerékpárjukkal ugrattak róla. A 
járırök igazoltatták a fiatalokat, 
majd ruházatátvizsgálást 
végeztek. Az intézkedés 
figyelmeztetéssel zárult. 
 
A Csongrád Megyei Rendır-
fıkapitányság vezetıje soron 
kívüli parancsnoki kivizsgálást 
rendelt el az intézkedés jog- és 
szakszerőségének tisztázására. 
Ennek eredményeként a 
szentesi rendırkapitány 
megállapította, hogy az 
intézkedés pontos körülményei 
csak nyomozás során 
tisztázhatók, ezért az eljárásra 
hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezı Szegedi Nyomozó 
Ügyészséghez fordult." 
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A mártélyi fiatalember apja szerint az emberek belefásultak mindenbe. Több mint 
tízen nézték, ahogy a négy srácot átvizsgálják. – Nem is a vetkıztetés zavar. Hanem, 
hogy állat módjára beszéltek a fiúkkal. 2011-ben a rendırségnél nem szabadna, hogy 
ilyen emberek szolgálatot teljesíthessenek. Köcsögözték a fiúkat, „keménykedtek" 
velük. Tudjuk, a rendıröknek joguk van az átvizsgáláshoz, de talán ez az eljárás 
túlzás. 
 
A srácok megfogadták, soha többé nem fognak ott bicajozni. Talán kicsit drága volt 
ez a tanulópénz. 
 

Valakinek nagyon csípte a szemét a négy BMX-s. Fotó: delmagyar.hu

Ha szólnak, kinyitják 
 
– A fiatalokkal közösen kialakított házirend szerint a nyirkos, téli idıben zárva a 
Skate-park – árulta el a delmagyar.hu-nak Tomcsányi Ferenc, a szentesi sportközpont 
vezetıje. Megtudtuk, mivel nincs állandó személyzet a téli nyitva tartáshoz, ezért 
egyeztetés esetén kinyitják a parkot. A szegedi Játékok kertje, télen-nyáron nyitva, 
mindenki saját felelısségére használhatja. 
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