Rendõrök zavartak szét egy fesztivált a Hármashatárhegyen
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"SZÉTRÚGNÁM A FEJEDET" Vasárnap virradóra rendõrök vetettek véget egy legális,
engedélyekkel rendelkezõ fesztiválnak a budapesti Hármashatárhegyen. A
"SZÉTRÚGNÁM A FEJEDET" Vasárnap virradóra rendõrök vetettek véget egy legális,
engedélyekkel rendelkezõ fesztiválnak a budapesti Hármashatárhegyen. A BRFK állítása
szerint legalább ötven bejelentés érkezett, hogy hangos a zene, kénytelenek voltak lépni. A
Hármashatárhegy Fesztivál párszáz fõs összmûvészeti esemény, illetve alkotótábor volt;
szombat 18.00 órától vasárnap reggel 6 óráig szóló engedéllyel rendelkezett. Reggeltõl déli
tizenkét óráig pedig, ahogy az ezt megelõzõ évek rendezvényein is, úgynevezett zenés
erdõtakarítást tartottak volna a résztvevõk - szintén engedéllyel - vagyis zeneszó mellett
pakoltak és szedték össze a szemetet a rendezvénynek helyet adó területen. A fesztivál
szervezõje, Bakai Ferenc elmondása szerint egy autóban néhány rendõr jelent meg reggel öt
óra körül a helyszínen és az engedélyeket kérték. Az esemény társrendezõje, Ádám Zsolt a II.
kerületi rendõrkapitányságon be is mutatta a papírokat, amelyeket a rendõrök lefénymásoltak.
Ádám Zsolt azzal ment vissza a helyszínre, hogy lehalkítják a zenét, de ettõl eltekintve minden
rendben mehet tovább. Mire visszaért, már újabb rendõrök voltak a helyszínen - ezúttal
körülbelül tizenöt fõ, köztük a BRFK emberei is - és bejelentésekre hivatkozva leállíttatták a
zenét, lekapcsoltatták a berendezéseket. Ekkor a szervezõk már hiába hivatkoztak az
engedélyekre, Ádám Zsolt pedig hiába magyarázta, hogy éppen most jön a rendõrségrõl. A
rendõrök, nevük elhallgatását kérõ résztvevõk szerint ekkor erõszakosan léptek fel, többeket
veréssel fenyegettek, egy rendõr az egyik résztvevõvel közölte : "Ha az én fiam is itt volna,
szétrúgnám a fejedet." A történtek után a résztvevõk nagy része elhagyta a helyszínt. Bakai
Ferenc héfõn délelõtt panaszt készül tenni BRFK-nál. BRFK: 50 bejelentés jött Hétfõn a
hvg.hu kérdésére a BRFK sajtóosztályán elmondták, hogy a rendezvény környékérõl ötven
bejelentés érkezett, amelyek szerint hangos volt a zene. A II. kerületi kapitányságon ezért az ott
járt szervezõt szabálysértés miatt fel is jelentették. mivel a rendezvényt engedélyezõ
papírokban szerepelt, hogy "jelentékeny zajhatás" nem érheti a környéket. A BRFK illetékesei
nem tudnak arról, hogy a helyszínen szóváltás, verbális agresszió történt volna.
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