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Kecskemét testvérvárosá-ból, Rüsselsheimbõl az el-múlt héten tíz német diákérkezett a hírös városba azAlexander von Humboldtiskola és a kecskemétiÁFEOSZ szakközépiskolacsereprogramja keretében. 
A csereprogram célja a magyar-országi munkahelyek megisme-rése volt, ezzel is segítve a diá-kok jövõbeni pályaválasztását.Emellett a magyar és a német di-ákok számára egyaránt nagy se-gítséget és ösztönzést jelentettaz idegen nyelvek gyakorlása akecskeméti látogatás során. A csoport a hét folyamán láto-gatást tett a VER-BAU Kft.-nél,ahol Weninger Richárd cégveze-tõ egy rövid fogadás keretében üd-vözölte a vendégeket. A kötetlenbeszélgetést követõen a tanulóknagy szeretettel nyújtották át aközös összejövetelükre szóló meg-hívójukat, ahol a cégekrõl készültprezentációikat mutatták be.

A VER-BAU felajánlott egynem mindennapi lehetõséget:egy magyar és egy német diáknéhány napot eltölthetett a nagymúltú építõipari cégnél, ahol ezidõ alatt betekintést nyerhettek amagyar vállalkozás mindennap-jaiba, napi tevékenységébe.Ennek keretében Dirk Raab ésKatona Patrik kedden bemelegí-tésképpen kipróbálhatta az ipari

padlók készítéséhez használt si-mítógépet, melyet nagyon élvez-tek. Szerdán több, folyamatban lé-võ építkezésen tettek látogatást,ahol az építésvezetõk segítségé-vel közelebbi képet kaphattak azipari létesítmények és középüle-tek kivitelezési munkáiról.  Ízelítõt kaptak továbbá a cégkülönbözõ részlegein folyómunkafolyamataiból is. Tóth

Zoltán mûszaki elõkészítõ egykonkrét projekten, a Három Gú-nár felújítási és építési munká-latain keresztül mutatta be acégnél folyó, generálkivite-lezéssel kapcsolatos tevékeny-séget. Tervek, mûszaki rajzok alap-ján a diákok képzelõerejére bíz-ták, hogy a régi épület elbontá-sa után az új építmény hogyan

fog majd beilleszkedni környe-zetébe. Továbbá megismerhet-ték a pályáztatástól a mûszakiátadásig történõ munkafolya-matokat is.A VER-BAU kollégái teljes kö-rû segítséget nyújtottak ahhoz,hogy a rendelkezésre álló rövididõ alatt a diákok minél többmindent láthassanak, tapasztal-hassanak.

A cég munkatársai örömmelvették, hogy ily módon hozzájá-rulhattak a fiatalok pályaválasz-tásának támogatásához, meg-könnyítéséhez. Külön meglepetés volt szá-mukra hogy a korábban német-tolmácsnak készülõ Katona Pat-rik a nap végén – módosítva el-képzelését – esetleg mûszaki pá-lyára lép. s

Rüsselsheimi diákok a VER-BAU-nál
ÉPÍTÕIPAR Az Alexander von Humboldt iskola tanulói látogatást tettek a kecskeméti cégnél

A csapat nagyon jól érezte magát a kecskeméti cégnél. Weninger Richárd cégvezetõ személyesen üdvözölte a magyar és német diákokat a kísérõ tanáraikkal együtt

Egy magyar és egy német diák
abban a szerencsés helyzetben
volt, hogy néhány napot eltölt-
hetett a VER-BAU-nál, ahol min-
den munkafázist részleteseb-
ben is megismerhettek. 
A VER-BAU a KTE-Ereco focicsa-
pat egyik fõ tulajdonosa. Dirk
Raab és Katona Patrik (balról
jobbra) középiskolások a KTE-
labdát is kezükbe vehették. 

Vért adtak a bírák és az ügyészek Összesen 35 bírósági és ügyészségi alkalmazott vett részt a pénteki
véradáson, a megyei bíróság épületében. Négyen elõször adtak vért – tudtuk meg dr. Fábián Géza donor-
vizsgáló fõorvostól.

Jogerõsen hat év fegyházbünte-téssel sújtott a Szegedi Ítélõtáb-la egy kecskeméti férfit, aki2008-ban kilencesztendõs ne-velt lányával fajtalankodott.A 38 esztendõs vádlott 2007januárjában ismerkedett meg akislány édesanyjával. A férfi ésa nõ összeköltözött, egy kecske-méti garzonban közösen nevel-ték a gyermeket, aki az asszonykorábbi házasságábólszületett. Valamennyi-en egy szobában alud-tak, a felnõttek egyfranciaágyon, a kislánypedig saját ágyában. A vádlott és élettársagyakran mutatkozott alány jelenlétében mez-telenül, az is elõfordult,hogy olyankor éltekszexuális életet, ami-kor a kislány a szobá-ban tartózkodott. Agyermek bemehetett afürdõszobába akkor is,amikor édesanyja ésnevelõapja együtt fürdött, illetvea kislány alkalmanként a vád-lottal fürdött.A vádirat szerint 2008 júliusá-nak egy reggelén csak a férfi ésa kislány volt otthon. A nagy me-leg miatt a gyermek meztelenülbefeküdt a vádlott ágyába, hogytévét nézzen. Nevelõapja aludt,ám a televízió hangjára feléb-redt, és minden elõzmény nél-kül a gyerekre mászott, kezeitleszorította, fajtalankodott vele.A kislány a hazatérõ anyjánakazt mondta, hogy a férfi megkí-nozta, mire anyja azt válaszolta,

majd késõbb megbeszélik, de er-re nem került sor. Az anya arragondolt, hogy élettársa birkózásközben megcsiklandozhatta a lá-nyát, s ezért nem tulajdonítottnagyobb jelentõséget a gyerekkijelentésének. A következõ nap a vádlott is-mét fajtalankodott a kislánnyal,de errõl a gyerek már nem szólt,végül édesapja nevelt lányának

mondta el a történteket, így de-rült ki az eset, s indult el a bün-tetõeljárás. A vádlott mindvégigtagadta bûnösségét, és jó kap-csolatban maradt a gyermekédesanyjával. A kislányt ideigle-nesen édesapjánál helyezte el agyámhivatal, majd ezt követõenanyai nagymamájához került.R. Mihályt tavaly november-ben nevelése alatt álló, 12. élet-évét be nem töltött személy sé-relmére, folytatólagosan elköve-tett erõszakos közösülés bûntet-tében mondta ki bûnösnek aBács-Kiskun Megyei Bíróság, és

6 év börtönre ítélte. Az ítélet el-len a vádlott és védõje felmenté-sért fellebbezett. A minap az ítélõtábla helyben-hagyta a kiszabott büntetés idõ-tartamát, de ezt az elítéltneknem börtönben, hanem fegyház-ban kell letöltenie, mert enyhébbvégrehajtási fokozat alkalmazá-sa a cselekmény jellegére figye-lemmel nem indokolt – tudtukmeg dr. Bátyi Zoltán-tól, a táblabíróság saj-tótitkárától. –Az ítélet indok-lásakor elhangzott: ab û n c s e l e k m é nyminõsítésén azért vál-toztatott az ítélõtábla,mert a cselekményközben tényleges be-hatolás nem történt asértett hüvelyébe,arra sincs bizonyíték,hogy ezt a vádlottmeg akarta volna va-lósítani, így a vádlottfajtalankodott a sér-tettel. Azonban e cselekmény-nek a büntetési tétele meg-egyezik az erõszakos közösü-lésével, és a Szegedi Ítélõtáblanem látott semmilyen indokotarra, hogy csökkentsen a vádlottbüntetésén. Sõt úgy ítélte meg,hogy az elsõ fokon kiszabottbüntetés alacsony, ám ügyészifellebbezés hiányában nem voltmódja annak súlyosbítására,ezért csupán e tény megállapítá-sára szorítkozott. Az ítélet jog-erõs, ellene fellebbezésneknincs helye – mondta dr. BátyiZoltán. n Hraskó István

Kilencéves gyerekre mászott
ÍTÉLET Hat év fegyházat kapott a kecskeméti fajtalankodó
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Csökkent a lopások, lakásbetö-rések, garázdaságok és balese-tek száma a kalocsai rendõrkapi-tányság illetékességi területén.Viszont arról sem lehet elfeled-kezni, hogy három emberölés istörtént, és az egyik gyilkosságtettese még nincs meg.Kevesebb bûncselekménytregisztráltak a rendõrkapitány-ság területén, melybe a városok(Kalocsa, Solt és Hajós) és nagy-községek (Dunapataj, Harta)mellett 16 község tartozik. 2009-

ben összesen 1202 bûncselek-ményt regisztráltak, ez majdnemnégyszázzal kevesebb, mint egyévvel korábban. Csökkent a va-gyon elleni bûncselekményekszáma is. Lopásból 449 fordultelõ, betörésbõl pedig 175, ez a kétadat szintén javulást mutat azelõzõ évekéhez képest, és a 2005-öshöz hasonlít. A személy ellenibûncselekmények száma gya-korlatilag nem változott, az vi-szont tragikus, hogy tavaly há-rom emberölés is történt a kapi-

tányság területén: Kalocsán, Sol-ton és Miskén. Utóbbi gyilkosságtettesét még jelenleg is keresi arendõrség. Pozitívum viszont,hogy tovább folytatódott a balese-tek számának tartós süllyedése.Tavaly 77 sérüléses baleset voltaz utakon, ebbõl 5 volt halálos. Akalocsai rendõrség tavalyi króni-kájához tartozik még, hogy okta-tásban részesítették a polgárõrö-ket, és 22 intézményben össze-sen 17 rendõr vett részt az Isko-la Rendõre programban. n H. I.

Egy gyilkos még hiányzik
KALOCSAI RENDÕRMÉRLEG Kevesebb betörés és baleset
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