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Fideszesnek adták ki magukat a szocik Az egész várost felkavarta az egyetemi lövöldözés

Sajátos aggódás a demokráciáért

Demokráciáért aggódó fiataloknak nevezik magukat
közleményükben az Egyenlítõ tévé stábjának tagjai,
akik közül Németh Gábor, a szocialisták VII. kerületi
ifjúsági szervezetének vezetõje, fölbukkant a szombathelyi közgyûlésen is. A sajátosan akciózó ifjú szocialisták ellen büntetõfeljelentést tett a Fidesz gyõri és
szombathelyi szervezete.
Az utóbbi idõben elszaporodtak
azok a telefonhívások, melyek‑
ben vagy a Hír TV, vagy a
fidesz.hu munkatársainak kiad‑
va magukat hívtak föl némelyek
szombathelyi fideszes politiku‑
sokat. A beszélgetés során töb‑
bek közt személyes adatokat,
másokra vonatkozó információ‑
kat és pártállásra utaló kérdése‑
ket tettek föl. Közülük Németh
Gábor, a Societas VII. kerületi
szervezetének vezetõje a szom‑
bathelyi közgyûlésen is megje‑
lent, látható róla felvétel is.
A módszert bírálva Ágh Péter, a
Fidesz országgyûlési képviselõje
kifejtette, hogy a szocialisták‑
nak köszönhetõen a 2010‑es
kampány a rendszerváltás utáni
idõk legmocskosabb, legaljasabb
kampánya lesz. Ágh Péter ezt
a véleményét többek között a
Németh Gábor által is képviselt
módszerekre alapozta. Miután
az Egyenlítõ tévé és Németh
Gábor közös nyilatkozatot tett
közzé, amiben egyebek mellett
elfogadhatónak tartják az oknyo‑
mozó újságírás ilyen módszereit,
a Hír tévé stábja utolérte Németh
Gábort, aki a hírtelevíziónak nyi‑
latkozva elismerte, õ volt jelen a
gyõri és szombathelyi sajtótájé‑
koztatókon, de nem a Societas
tagjaként, hanem az Egyenlítõ
tévé újságírójaként.
Az ügy hullámai elértek szom‑
bathelyre is, mivel az Egyenlítõ
tévé egyik beharangozója lejárató
célzattal készült a szombathelyi

Vigyázat: arctalan ifjú szocik!
Fidesz önkormányzati frakciójá‑
nak vezetõje, Marton Zsolt ellen.
Lazáry Viktor, a Fidesz szom‑
bathelyi szervezetének szóvivõje
elmondta, hogy az ügy kapcsán
feljelentést tesznek személyes
adatokkal való visszaélés miatt.
Továbbá magyarázatot várnak
Oroszvári Pétertõl, a Societas
alelnökétõl, szombathelyi szo‑
cialista képviselõtõl, hogy van‑e
valami köze az ominózus ügy‑
höz. Oroszvári nyilatkozatban
reagált a felvetésekre, amiben
rémhírkeltéssel vádolta politikai
ellenfeleit, illetve újabb bírálato‑
kat fogalmazott meg helyi fide‑
szes politikusokkal szemben. Ám
az eredetileg felvetett kérdésre,
miszerint lehet‑e köze a Societas
másik tisztségviselõjének szom‑
bathelyi akciójához, érdemben
nem reagált.
F. S.

A földön fekvõbe még kétszer lõtt bele
Ámokfutó lövöldözésbe kezdett múlt hét csütörtökön
egy 23 éves fiú a Pécsi
Tudományegyetem orvosi karán. Tettét õ maga
is mészárlásnak nevezte,
amikor telefonon feladta
magát a rendõröknek. – Én
csináltam a mészárlást az
egyetemen – ennyit mondott. A fiút azóta elõzetes
letartóztatásba helyezték.
Lapzártánkig vallomást nem
tett, pszichiáter is vizsgálja
a diáktársai szerint is labilis
idegállapotú fiút.
Kiment a tanterembõl, berohant
a mosdóba, ahol megtöltötte a
fegyverét, utána visszament, és
bekopogott az ajtón. A fiúra, aki
kinyitotta, rögtön tüzelni kezdett,
eltalálta az aortáját és a tüdejét:
õ azonnal meghalt. A földön fek‑
vőbe még két golyót beleengedett
az elkövetõ, egyet a lábába, egyet
a hasába – így kezdõdött G. Ákos
ámokfutása a gyógyszerész fakul‑
tás biofizikai laboratóriumában.
A teremben ötször rálõtt még egy
iskolatársára, és a tanárt is megse‑
besítette, majd kirohant a folyosó‑
ra, ahol a takarítónõ mellkasára
célozva sütötte el fegyverét. Az
54 éves asszonynak szerencséje
volt, mert egy dupla üvegfalú ajtó
a golyó útját állta, amitõl az gellert
kapott, és célt tévesztett. A töltény
a nõ hasába fúródott, így létfon‑
tosságú szervet nem roncsolt. Az
eseményeket rögzítette az intéz‑
mény kamerahálózata. A képeket
azonban egyelõre titkosan kezeli
a rendõrség, a pontos informáci‑

Ötször lõtt rá csoporttársára a pécsi ámokfutó, a fiú állapotát azóta stabilizálta az orvosi csapat
ókat Lõrinczy professzortól tud‑
tuk meg, aki elsõként értesítette a
rendõrséget:
– Mintha egy gázpalack zuhant
volna a földre, olyan hangot hal‑
lottam, majd a folyosón megjelent
a kollégám, nekiesett a falnak és
azt mondta, meglõttek, ezután
hívtam a rendõröket – emlékezett
vissza a tanár.
A PTE rektora elismerte, hogy
az ámokfutó gyógyszeres kezelés
alatt állt. Gábriel Róbert elmond‑
ta, rendszeres kezelésen nem vett
részt, de saját akaratából többször
is felkeresett magánpszichiátere‑
ket.
– Ennek ellenére, mint lõegyleti
tag, rendelkezett fegyverviselési
engedéllyel, amit nem is olyan
nehéz beszerezni – közölte
Zsobrák Péter rendõrségi szóvivõ.
– Mindehhez elég akár egy házior‑
vosi vizsgálat is.
A fiú elõélete büntetlen volt, így
nem volt akadálya annak, hogy

legálisan tartson lõfegyvert. A fiú
egyébként vallomást nem tett,
szombaton helyezte elõzetes letar‑
tóztatásba a pécsi városi bíróság.
Az esetnek 20 szemtanúja van,
akikkel klinikai szakpszichológus
foglalkozik. A szakember, Pásztor
Attila elmondta, a diákokban ren‑
geteg a felgyülemlett feszültség,
az õ feladata az, hogy ezeket a
felszínre hozza. Van, aki sírással,
kesergéssel, de sokan dühöngve,
haragosan engedik ki magukból.
A legtöbben haragot éreznek az
ámokfutó gyilkossal szemben.
A megölt fiút a szülõk kéré‑
sére hamvasztani fogják, ezután
a kaposvári temetõben helye‑
zik végsõ nyugalomra. A másik
3 áldozat állapota már péntek‑
re stabilizálódott. Kollár Lajos
klinikai fõigazgató elismerés‑
sel beszélt az orvosi csapatról,
amely közel 8 órán keresztül
mûtötte a másik súlyos sérült
fiút. Traumatológusok, érsebé‑

szek, urológusok és hasi sebészek
közösen küzdöttek a fiatalember
életéért.
Az elkövetõ indítéka továbbra
is ismeretlen. Akik ismerik, labi‑
lis idegállapotúnak mondják, aki
az utóbbi hetekben még inkább
zavartan viselkedett. Sokan konf‑
liktust feltételeztek a lelõtt fiúk
és közte, de az egyetem rektora
állítja, a szokásos hallgatói „ugra‑
tásokon” kívül – ahogy õ fogalma‑
zott – semmi több nem történt.
Pásztor Attila szakpszichológus
szerint viszont nem véletlen,
hogy csak fiúkra nyitott tüzet.
A takarítónõ megzavarta tettében,
ezért rá reflexszerûen tüzelt.
A szakember annyit még elárult,
hogy a 23 éves fiatalemberben
rengeteg elfojtás és kudarcélmény
halmozódott fel. A fiúk szemet
szúrhattak neki azért is, mert jobb
tanulók, jóképûek és sikereseb‑
bek a lányok körében, míg saját
magát örök vesztesnek látta.

