
Halőrre támadt 
NAGYKANIZSA Fiával 
együtt támadt rá a halőrre az 
az 56 éves becsehelyi férfi, 1 

aki ez · év április 15-én Lete
nyén a Hosszúvízen kevere- j 
dett az ellenőrökkel konflik
ttisba. A társadalmi halőr el-
lenőrizte a férfi -horgászenge
délyét. Folytatás: 13. oldal 

Rátámadt a halörre a horgász-
(Folytatás az l. oldalról.) 
Az ellenőrzésen vita kt~re

kedett, ezért a halőr odahívta 
a halászati őri: és már közösen 
intézkedtek a magáról megfe-

~~ledkezeth • pttcással. 1szernben. 
'A történtelö:ől ~jegyzőkönyv 

· készült, ebben leírták, hogy a 
horgász akadályozta a halőri 
munkát és agresszíven visel
kedett. Azzal fenyegetőzött, 

hogy . a társadalmi halőrt be
dobja a vízbe, és a jegyző
könyvet sem volt hajlandó 
aláírni, majd a horgászati ok
mányait hátrahagyva távozott. 

A konfliktusnak két hó
nappal később lett folytatása. 
A társadalmi halőr június ll
én késő délelőtt Nagykani-

zsán egy autósiskola előtt várt 
a fiára a gépkocsijában ülve, 
amikor f~lbúkkarit az utcában ' 
Nolkswagen Golf gépkocsijá
val fia társaságában a koráb
ban ellenőrzött: férli, és meg;
látták a társadalmi halőrt. 
Megálltak mellette, kiszálltak 
a gépkocsijukból és kérdőre 
vonták az őrt az áprilisi ellen
őrzés miatt. A magáról meg
feledkezett pecás horgászen
gedélyének két hónappal ko
rábbi elvétele miatt folyama
tosan fenyegetni, szidalmazni 
kezdte a társadalmi halőrt. 
Próbálta őt megütni a lehúzott 
.ablakon keresztül és közben 
azt kiabálta: hol van az enge
délyem? A megtámadott köz'-

ben értesítette a rendőrséget, 
és kiszállt az autójából, elin
dult a horgász kocsija felé, 
hogy felírja a rendszámát. Ek
kor az indulatos férfi ököllel 
fejbe ütötte, s mivel-0 és .a ro-. 
konai már nem akarták meg
várni a rendőri intézkedést, az 
autóval elhajtottak. A megtá
madott halőr zúzódásos sérü" 
léseket szenvedett. 

P,... történtek alapján a hor
gász ellen aljas indokból el
követett könnyű testi séités 
bűntett nl.üitt emelt vádat a 
Nagykanizsai Járási Ügyész
ség, közölte az esetet ismer
tetve a megyei főügyészség 
sajtószóvivője, dr. Pirger 
Csaba. ag 


