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Hat embert tartóztattak le

Négy holttestet hantoltak ki a csepeli erdőben 
Négy holttestet hantoltak ki a 
rendőrök Csepel egy erdős te-
rületén; sajtóértesülések szerint 
egy uzsorás gyanúsítható a bűn-
cselekménnyel, a férfi élve ásta 
el áldozatait, akiktől előzőleg 
pénzt követelt; a rendőrség hat 
gyanúsítottat letartóztatott. 

Híröszefoglaló

Pénteken a Nemzeti Nyomo-
zó Iroda (NNI) a rendőrség 
honlapján azt írta, hogy a 

négy ember halálának pontos okát, 
idejét, körülményeit igazságügyi 
orvos szakértő bevonásával vizs-
gálják. Az NNI emberölés miatt 
indított nyomozást; a bűnügyről 
a nyomozás érdekeire tekintettel 
más információt egyelőre nem kí-
vánnak közölni. Bartha László, az 
NNI szóvivője az MTI érdeklődé-
sére nem kívánt nyilatkozni arról, 
hogy a bűnügynek hány gyanúsí-
tottja van. Mindössze annyit kö-
zölt: a csepeli területen befejezték 
a helyszínelést. A bűnügyről első-
ként a Magyar Televízió Híradója 
közölt információkat, még csütör-
tök este. Korábbi sajtóértesülések 
szerint egy szerb uzsorás gyanú-
sítható a bűncselekménnyel, de 
Szerbia budapesti nagykövetsége 
cáfolta, hogy a feltételezett elkö-
vető szerb állampolgár vagy szerb 
nemzetiségű volna. Információik 
szerint macedón lehet a tettes. A 
gyilkosságok gyanúsítottja élve 
ásta el áldozatait, akiktől pénzt 
követelt. A Magyar Nemzet egyik 
újságírójának csütörtök éjjel sike-
rült megszólaltatnia azt az erdélyi 
fiatalembert, aki – állítása szerint 
– megszökött a bűnözőktől; ő ve-
zette nyomra a rendőröket, miután 
kiásta magát a gödörből, amelybe 
nyakig betemették. Elmondása 
szerint a szerb férfi kicsalta őt az 
erdőbe, ott egy hajléktalan házas-
párral közösen fojtogatni kezdték, 
majd egy előre megásott gödörbe 
nyakig eltemették, a bankkártyáját 
pedig elvették, hogy arról pénzt 
vegyenek le.

    
Hat ember van 
előzetes letartóztatásban
Eddig hat ember került előzetes 

letartóztatásba a Csepel-szigeten 
néhány napja kihantolt holttes-
tekkel összefüggésben – mondta 
Csizner Zoltán, a Nemzeti Nyo-
mozó Iroda (NNI) igazgatója 

szombaton Budapesten. A rend-
őrség szerint „egyértelmű, hogy az 
életellenes bűncselekmények elkö-
vetése köthető a kihantolási hely 
közelében élő hajléktalanokhoz, 
illetve a velük kapcsolatba hozható, 
hajléktalan életmódot folytató sze-
mélyekhez”. A hatóságok a Csepel 
északi részén működő bűnbanda 
feltételezett vezetőjét is letartóz-
tatták, ám azt egyelőre nem tudni, 
hogy a férfi milyen állampolgársá-
gú. A kihallgatáson macedónnak 
vallotta magát, de ezt eddig nem 
sikerült hiteles dokumentumokkal 
alátámasztania – mondta Csizner 
Zoltán a sajtótájékoztatón, ame-
lyen az újságírók a nyomozás érde-
keire tekintettel nem kérdezhettek. 
Az NNI igazgatója „tényközlő 
nyilatkozatában” elmondta, hogy 
a négy holttestet még nem sikerült 
azonosítani,  vizsgálják haláluk kö-
rülményeit és időpontját is. Csizner 
Zoltán nem zárta ki, hogy a most 
előzetes letartóztatásba került gya-
núsítottak ahhoz az észak-csepeli 
bűnbandához tartoznak, amelynek 
három tagját tavasszal fogták el, a 
szintén előzetes letartóztatásban 
lévő bűnözőket fegyveres rablá-

sokkal gyanúsítják a hatóságok. A 
rendőrezredes azt megerősítette, 
hogy a gyanúsítottak egy részét a 
megkötözve földbe ásott, onnan sa-
ját erejéből kiszabadult erdélyi férfi 
által adott személyleírások alapján 
sikerült beazonosítani és elfogni.

A rendőrség internetes olda-
lán a sajtótájékoztató után megje-
lent közlemény szerint a Nemzeti 

Nyomozó Iroda 2011 tavaszától 
rendelkezik olyan információkkal, 
amelyek alapján feltételezhető, 
hogy a XXI. kerületben „egy meg-
határozóan hajléktalanokból álló 
bűnözői kör sorozat jelleggel követ 
el erőszakos bűncselekményeket 
elsősorban hajléktalan vagy hajlék-
talan életmódot folytató személyek 
sérelmére”.

hírfolyam

> Igen, tessék. Az anyanyelv kiterjesztett 
használatának lehetőségéért, valamint a szolgál-
tatások és az ügyfelek közötti jobb kapcsolattar-
tás céljából indult tegnap útjára az Igen, tessék 
– Da, poftiţi! című kezdeményezés Kolozsváron 
– derült ki a Szabók bástyájában tartott sajtó-
tájékoztatón, írja a transindex.ro. A KIFOR és 
a Claudiopolis Egyesület közös civil projektje 
keretében számos céget kerestek fel Kolozsvá-
ron azzal, hogy azokon a helyeken, ahol az el-
árusítók, kiszolgálók, munkatársak magyarul is 

beszélnek, viseljék a program kitűzőjét, illetve 
ragasszák ki a lehúzóst, jelezvén: itt magyarul is 
bátran meg lehet szólalni.

> Csökkentik a szociális kiadásokat. Ro-
mániában 6 millióan részesülnek valamilyen 
szociális segélyben, azonban 30 százalékuk nem 
szorul rá a támogatásra – mondta Sebastian 
Lăzăroiu munkaügyi miniszter. A pénzügymi-
nisztérium már idén csökkentené a szociális ki-
adásokat, úgy, hogy ezeket az eseteket kizárják 
a rendszerből. Az erről szóló tervezetet jövő hé-
ten mutatja be a pénzügyminiszter, és már őszig 

kiszűrik a jogtalan szociális támogatásban része-
sült személyeket – ígérik.

> Közelednek Tripolihoz a lázadók. To-
vábbi két várost foglaltak el a Moammer el-Kad-
hafi líbiai vezető ellen lázadó fegyveres csapatok 
tegnap, és ezzel ismét közelebb kerültek a kor-
mányerők központjának számító fővároshoz, 
Tripolihoz. A felkelő fegyveresek vezetői azt 
remélik, még ebben a hónapban bevehetik 
Tripolit, a lázadók előretörésével párhuzamo-
san pedig a NATO is folytatja a légicsapásokat 
a kormányerők ellen. A nemzetközi koalíció 

vadászgépei szombaton 110 bevetésen vettek 
részt, ebből 47 alkalommal támadtak célponto-
kat, megsemmisítve több páncélozott járművet, 
egy lőszerraktárt és több légvédelmi fegyvert.

> Drágult a vasúti jegy. Tizennyolc szá-
zalékkal kell többet fizetni a vonatjegyekért – 
döntött a CFR vezetősége. A vasúttársaság köz-
leménye szerint ezzel az intézkedéssel a vállalat 
anyagi helyzetét szeretnék egyensúlyba hozni. 
A társaság továbbra is kedvezményeket biztosít 
a vonattal gyakran utazóknak, a tanulóknak és 
az egyetemistáknak.

Ország – világ

Meghatározóan hajléktalan bűnözői kör követte el a gyilkosságsorozatot. Egy erdélyi fiatalember megszökött, így derült fény a bűncselekményre

Hajléktalanok is társak voltak az elkövetésben?

A police.hu közlése szerint „a nyomozás jelenlegi adatai alapján 
megállapítható, hogy az életellenes bűncselekmények elkövetése 
szorosan összefügg a már említett csoportosan elkövetett rablások 
elkövetői körével, azzal a hajléktalan közösséggel, amelynek össze-
tákolt viskóinak közelében hantolták ki a meggyilkolt áldozatok 
maradványait”. A rendőrség szerint az a tény, hogy az emberöléseket 
sorozatban, feltételezhetően több hónapon át anélkül követték el, 
hogy azt a hatóságok tudomására hozták volna, „meghatározóan 
annak a szabályozatlan és társadalmi kontroll nélküli életformának 
a következménye, amit számos hajléktalan folytat. A hatóságok ál-
talános tapasztalata, hogy ezek a társadalom perifériáján élő szemé-
lyek a sérelmükre elkövetett bűncselekményeket, társaik esetleges 
eltűnését nem hozzák a rendőrség tudomására – „ügyeiket” saját 
törvényeik szerint, egymás között „rendezik le”, ebben a közegben a 
hagyományos bűnüldözési, bűnmegelőzési tevékenység érdemi foly-
tatása gyakorlatilag lehetetlen” – olvasható a police.hu-n.

a lustaságot 
bátorították

Cameron: a teljes 
kormányzati 

politikát felül kell 
vizsgálni

David Cameron brit miniszterel-
nök szerint a múlt heti zavargá-
sok miatt a teljes kormányzati 
politikát felül kell vizsgálni, hogy 
megbirkózhassanak a felszínre 
került társadalmi problémákkal. 
A kormányfő a választókerü-
letében, oxfordshire-ben tartott 
beszédében hangsúlyozta: las-
sú erkölcsi hanyatlás figyelhető 
meg a brit társadalomban. 

A zavargások, amelyek Lon-
dont és több vidéki nagy-
várost érintettek, „ébresztőt 

jelentenek az országnak” – fogal-
mazott. „Az évtizedek alatt felgyü-
lemlett társadalmi problémák arcul 
csaptak minket”, a bűnözők elleni 
kemény fellépés mellett ezekre a 
gondokra is megoldást kell találni 
– jelentette ki. Egyúttal azt állította, 
hogy a rendbontások nem a kor-
mány politikája vagy a szegénység 
miatt törtek ki, hanem azért, mert az 
eddigi politikák bátorították a mun-
kakerülést. A kormányfő ígéretet tett 
arra, hogy a 2015-ös választásokig 
segítséget nyújtanak a legrosszabb 
helyzetben lévő 120 ezer családnak, 
és mindent megtesznek azért, hogy 
felszámolják a bandák tevékenysé-
gét. A megoldandó problémák közé 
sorolta egyebek mellett az apa nél-
kül felnövő gyermekek helyzetét és a 
fegyelmet tartani képtelen iskolákat. 
Mint mondta, kormányának tagjai-
val megvizsgálják, milyen lépéseket 
kell tenniük a társadalmi problémák 
megoldásáért. Emlékeztetett, hata-
lomra kerülésekor is ezt emelte ki 
elsődleges feladataként, és az elkö-
telezettsége „erősebb, mint valaha”. 
Időközben őrizetbe vettek egy 16 
éves fiút a 68 éves Richard Bowes 
halálával összefüggésben, az idős fér-
fit múlt hétfőn támadták meg Lon-
donban. Az ügyben korábban őri-
zetbe vett 22 éves férfit elengedték. 
A birminghami bíróság elé állt teg-
nap egy 17 és egy 26 éves férfi, akiket 
a szerdán elgázolt három férfi meg-
ölésével gyanúsítanak. Manchester-
ben a zavargásokkal összefüggésbe 
hozhatókat 400 üzletből kitiltották 
a városközpontban. A múlt hét vé-
gén a megerősített rendőri jelenlét-
nek köszönhetően sehol sem voltak 
rendbontások Angliában.


