
3 ezres büntetés, vicces kifogások 

Szentes - 13 igazoltatás, 2 büntetés két óra alatt. A szentesi rendırökkel az 
országos kerékpáros razzia keretében jártuk a várost. A biciklisek jelentıs része 
szabálytalanul közlekedik. 

A rendırség áprilisban az egész országban fokozottan 
ellenırzi a kerékpárosokat. Az akció célja a 
balesetmegelızés, a közlekedésbiztonság javítása, 
valamint hogy a kerékpárosok figyelmét felhívják a 
szabályokra. Hétfı este két szentesi rendırt 
kísértünk el, a bicajosokkal kapcsolatos 
tapasztalataink vegyesek. 
 
El sem indultunk a kapitányságról, egy fiatal nıt 
láttunk, aki telefonált kerékpározás közben. Tette 
mindezt az úttesten, holott azon a szakaszon csak a 
kijelölt kerékpárúton szabad tekerni. Szabó József és 
Héri László törzsszászlós figyelmeztette, majd továbbindultunk. Az autóban rutinosan 
sorolták azokat a helyeket, ahol a bringások egy része biztosan szabálytalanul 
közlekedik: az Erzsébet térre csak egy irányból lehetne behajtani és a mozi utcájában 
tilos kerékpározni. Utóbbi helyen nem csak annak lehettünk tanúi, hogy a kerekezık 
a sétálók között szlalomoztak, a magyarázatok széles skáláját is végighallgattuk. A 
tizenéves fiú a kérdésre, hogy miért nem szállt le a jámőrıl, zavartan és 
meglehetısen ellentmondásosan a „hát mert sétálóutca" választ adta. Pár perccel 
késıbb három középiskolás lány – mint három élı kérdıjel – nézett az 
egyenruhásokra, és sorolták a megmosolyogtató mentségeket: „de mi nem is 
szentesiek vagyunk... csak kölcsönkértük a biciklit..." A törzszászlósok szeme sem 
rebbent, mint mondták, a szabálytalankodók magyarázatai olykor a vicc kategóriáját 
súrolják. 
 

KRÁLIK EMESE - DÉLVILÁG NAPILAP

2011.04.06. 04:33

  
© Délmagyarország, www.delmagyar.hu | Minden jog fenntartva.

Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név
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Utunk az egyirányú Új utcához vezetett, ott a biciklisek állítólag gyakran mennek a 
forgalommal szemben. A rendırök megérzései tévedhetetlenek voltak, hatan sétáltak 
– illetve ez esetben tekertek – bele az ellenırzésbe. Kezdésként mindannyian 
ugyanazt a kérdést kapták az ıket igazoltatóktól: látták-e az utca elején a tiltó 
táblát? A szıke lányka a csodálkozó „jaa...", az idısebb hölgy a „csak most ültem fel, 
higgye el" válaszokkal szolgált. Két fiatalember nem úszta meg figyelmeztetéssel. 
Mivel már nagykorúak, a minimálisan kiszabható 3-3 ezer forintos bírságot rótták ki 
rájuk. Nem zaklatta fel ıket a dolog, az alacsonyabb megjegyezte, hogy a hétvégén 
kétszer is figyelmeztették a rendırök. Az egyik alkalommal nem volt lámpa a 
jármővön, utána nem sokkal a barátját vitte a csomagtartón. És hogy miért hajtottak 
be a tiltó tábla ellenére? „Mi mindig erre jövünk" – mondták. 
 
A biciklisek többsége nem tartja be a szabályokat, összegezték a rend ırei. Ritka az 
olyan kerékpár, amelyen minden rendben van, és az olyan kerékpáros is, aki minden 
szabályt betart. – Az emberek jogszabály-értelmezése ez esetben is roppant laza – 
kommentálták a látottakat a törzszászlósok.  

A két hölgy szabályosan közlekedett.  
A szerzı felvétele

A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Szerzıdést bont a SZIN Kft.-vel az 
IH

Vizesárokban landolt a mártélyi iskolabusz
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LMP-s javaslat a politikai korrupció felszámolására

hirdetés    

Görögország 
elérhetı árakon! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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