Megjutalmazta a rendőrség a battonyai lány megmentőjét
KÖSZÖNET

Lázár György lélekjelenlétével, bátorságával akadályozta meg a nemi erőszakot és a gyilkosságot

A Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon a j á n d é k c s o m a g gal köszönték meg a battonyai
Lázár Györgynek, hogy megmentette a nemi erőszaktól és
a haláltól azt a 17 éves lányt,
akit egy helyi férfi augusztus
25-én, fényes nappal egy állattartó telepre vonszolt be. A támadó megkötözte a hadakozó,
segítségért kiabáló lány kezét,
arra készült, hogy elviszi a
helyszínről, megerőszakolja és
meggyilkolja. Lázár György az
ugyancsak 17 éves lányával a
boltból éppen hazafelé tartott.
Az utcán, a telep előtt megismerték a sértett egyik cipőjét
és pulóverét, majd hallották a
fiatal lány hangját is. A férfi

n e m mérlegelt, azonnal bement a telepre.
- Lázár György bátorságával,
lélekjelenlétével
akadályozta
meg a tragédia bekövetkeztét. A
segítség vezérelte. Vannak, akik
hasonló esetekben elfordítják a
fejüket, elmennek a helyszínről.
Szerencsére, Békés megyében
több példa is akadt az elmúlt
időszakban, amikor állampolgárok akadályozták meg a bűncselekményeket, illetve segítettek a tettesek kézre kerítésében
- mondta dr. Kis Péter alezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója.

Lázár Györgynek (balról) dr. Kis Péter köszönte meg a bátor hozzáállását.

- Ösztönösen cselekedtem.
Örülök, hogy nem történt meg
a baj — mondta Lázár György,

aki lényegesen kisebb testalkatú, mint a támadó, ennek ellenére nem félt.
- Utólag gondoltam bele,
hogy bármi megtörténhetett
volna, ám akkor csak az járt a
fejemben, hogy megmenekül-

jön a kislány. A támadónak nagyon gonosz volt a tekintete, soha nem felejtem el - magyarázta a férfi, akit azóta Battonyán
is sokan megállítanak, kérdezik a történtekről, elismerik bátorságát.
• Kovács Erika

Bűnözők kézre kerítését állampolgárok is segítették
több állampolgárnak is köszönetet
mondtak a segítségükért a
Békés megyei rendőrök. Békéscsabán, Jaminában tavasszal több esetben követtek
el rongálást, mint kiderült,
fiatalok. Kézre kerítésük a
környéken élőknek, egy apáAZ UTÓBBI IDŐKBEN

nak és fiának volt köszönhető. Tavaly nyáron Békéscsabán megöltek egy 18 éves
lányt. Abban, hogy a bujkáló
gyilkost hamar elfogta a
rendőrség, két telekgerendási vasutasnak és egy
békéscsabai sárkányrepülősnek is érdeme volt.

