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Telefon 1-455-59-tol 1-455-50-ig
sorozat 1-464-19-tol 1-464-17-ig
sorozat

Vérdíjat tűztek ki

a szökött rab fejére. A börtönbüntetését töltő Tamás még pénteken
szökött meg a katonai ügyészség Fő
utcai épületéből, ahol tanúskodnia
kellett volna. A férfi WC-re kéredzkedett, ahol rátámadt az őt kísérő
egyetlen őrre, elvette szolgálati parabellumát és a hozzávaló 28 lőszert,
majd egyszerűen kifutott a kapun,
ahol csak polgári fegyveres őrség van.
Ezt követően a rendőrség az egész
fővárost blokád alá vonta, ám a
„mákos” rabruhát viselő szökevénynek nyoma veszett. A kivezető
utak teljes lezárásának így csupán
egyetlen „eredménye” volt: Budapest
autóval több órán át teljesen járhatatlanná vált.Tamás 2014-ben szabadult
volna, vagyis ha nem szökik, még
nyolc évig a rács mögött marad. A fogolyszökés önálló bűncselekmény, a
fegyenc ellen ráadásul hivatalos
személy elleni erőszak miatt is eljárás
indult. Tamás Imre Zoltán 175-180
cm magas, erős testalkatú, barna hajú,
dús szemöldökű, kék szemű, magas
homlokú férfi, füle fejéhez simuló,
nyaka vastag, szája vékony, halkan
beszél. Szökésekor a büntetésvégrehajtási, formaruha volt rajta, mely
alatt zöld színű pólót viselt. A
rendőrség felhívja az állampolgárok
figyelmét arra, hogy a férfi támadásától lehet tartani, ezért
feltartóztatásával ne próbálkozzanak.
Budapest Rendőrfőkapitánya bruttó
ötszázezer forint díjat ajánlott fel a
nyomravezetőnek. Az összeg annak
fizethető ki, aki az elkövető személyével kapcsolatban olyan pontos
adatokkal rendelkezik, melyek segítségével az elkövető azonosítható,
kézre keríthető, bűnösségére a gyanú
megalapozottá válik és ismereteit az
eljárás során tanúként ismerteti.
Szükség esetén az eljáró hatóság a
tanú védelmére a szükséges intézkedéseket megteszi. A Rendőrség
a nyomravezető személyét bizalmasan
kezeli. A díjkitűzés visszavonásának
közzétételét követően a jelentkezés
elkésett.
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A mexikói parlament
alsóházában

SZÉKDOBÁLÁS
fogadta az új elnököt

A mexikói ellenzék igyekezett megakadályozni
az új elnök beiktatását
Az ellenzék sátortábort vert a fővárosban

Mexikóváros, december 3.
(Munkatársunktól)
F ü t t y k o n c e r t t e l é s v e r e k e d é s s e l fogadták a mexikói
parlament alsóházában vasárnap este az ország új elnökét.
F e l i p e C a l d e r ó n t jogi értelemben éjfélkor, az államfői rezidencián tartott magánceremónián iktatták be. Ám meg kellett jelennie a
képviselőházban is. Érkezése előtt az ellenzéki honatyák összecsaptak
a kormánypárt híveivel.

A politikusok kölcsönösen jelszavakat skandáltak, és M e x i k ó t
éltették.
Ökölcsatákra is sor
került.

A júliusi elnökválasztáson minimális többséggel nyert Calderón
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