
A sofır állítja: csak munka után ivott 

Szentes - Elfogadják a bíróság felmentı ítéletét, ugyanakkor várják a másodfokú 
döntést azok a szentesi pedagógusok, akik tavaly 27 diákot kísértek vissza az 
iskolába egy busszal, amelynek sofırjét késıbb ittas vezetés gyanúja miatt 
feljelentették. 

– A bíróság teszi a dolgát, mi pedig elfogadjuk a 
döntést – kommentálta az elsıfokú felmentı ítéletet 
lapunknak Cziczkáné Piti Mariann tanár. İ volt az 
egyik pedagógus, aki 27 gyereket kísért vissza a 
jégpályáról az iskolába, amikor a buszsofır furcsán 
kezdett viselkedni, és bizonytalanul vezetett. – Nem 
feltételeztük, hogy ittas. Jó szándékkal álltunk 
hozzá, azonban a jégpályához közeli körforgalomban 
már láttuk, hogy bizonytalan a viselkedése és a 
tekintete, nem tudja a buszt az úton tartani. Az 
egyik kolléganınek szólt, hogy nem érzi jól magát. A 
Szeder-temetınél megállítottuk, leszálltunk a 
gyerekekkel, és gyalog mentünk vissza az iskolába. Nekünk elsısorban az volt a 
fontos, hogy a diákok biztonságban hazaérjenek, eszünkbe sem jutott hirtelen, hogy 
a rendırséghez kellene fordulni. Késıbb visszamentünk a jégpályára, mert ott maradt 
egy mobiltelefon, ezután pedig feljelentést tettünk a rendırségen – elevenítette fel a 
történteket. 
 
– Védencem az eset napján folyamatosan dolgozott, és magánéleti problémák is 
nehezítették helyzetét. Délután fél 3-kor vitte az utolsó csoportot a jégpályához, 
miután a gyerekek leszálltak, ellenırizte a buszt, és elaludt az üléseken. Amikor 
felébresztették, érezte: még nincs olyan állapotban, hogy vezessen, ezt a 
pedagógusoknak jelezte is, de ennek ellenére indulnia kellett. Miután a tanárnık a 
gyerekekkel leszálltak, László visszavitte a jármővet a cég telephelyére, ı pedig 
hazament, és ezután fogyasztott alkoholt – közölte Zsobrák Norbert, P. László védıje. 
– Egy tanú sem állította, hogy a buszon alkoholszaga lett volna védencemnek. 
Amennyiben a pedagógusok bajt észleltek, miért nem akkor azonnal tettek 
feljelentést, miért csak órák múlva? Tény, hogy P. László késı este a lakásán ittas 
állapotban volt, a rendırök ıt így szállították megbilincselve a szentesi 
kapitányságra, majd vérvételre. A vallomását a védencem alkoholos befolyásoltság 
alatt tette, ennek megfelelıen ezt a bíróság ki is zárta a bizonyítékok sorából. 
Véleményem szerint megalapozott döntés született – tette hozzá. A védı elmondta: a 
harmincas évei végén járó P. László munkájával elıtte soha nem volt probléma, de az 
eset utáni napon, mivel a rendırség azonnal bevonta jogosítványát, elbocsátották az 
állásából. 
 
P. László a tárgyaláson elmondta: nem vezetett ittasan, nem érzi magát bőnösnek. A 
férfi az ügyrıl nem kívánt nyilatkozni.  
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 
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