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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

ÚJRA FELLÁNGOLHAT A KONFLIKTUS SZÉKELYUDVARHELYEN A VASÁRNAPI TÖMEGES ÖSSZETŰZÉST KÖVETŐEN

Bosszútól tartanak a gyilkosság után
Szerelemféltés és italozás vezethetett 
a vasárnapi székelyudvarhelyi tö-
meges verekedéshez, amelyben egy 
ember elvérzett, több másik pedig 
szúrások és ütlegelések következté-
ben szerzett sérülések miatt került 
kórházba. Egy embert őrizetbe vett a 
rendőrség. Mivel fennáll a veszélye, 
hogy a konfl iktus újra fellángol, a 
hatóságok fokozták a rendőri jelenlé-
tet a helyszínen.

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A tegnapi hatósági és helyszíni in-
formációk alapján körvonalazódni 
kezdtek a székelyudvarhelyi Bud-

vár utcában vasárnap kora este kirobbant 
csoportos összetűzés okai és a halálos 
áldozatot követelő tragédia története. 
A helyi rendőrség egy perccel negyed hat 
után kapta a hívást az állami rendőrség 
és a csendőrség közös járőrcsoportjától, 
amelyben utóbbiak segítséget kértek, mert 
nem tudták uralni a helyzetet a Budvár 
utcában, ahol elszabadultak az indula-
tok. A helyi rendőrség négy perc alatt ért 
a helyszínre, ahol akkor egy személy már 
eszméletlen állapotban a földön feküdt 
szúrt sérülésekkel.

„Körülbelül kétszázan vették körül, kö-
zülük mintegy hatvan egymásnak ugorva 
próbálta rendezni a kialakult problémát” 
– idézte fel a helyszínre érkezés pillana-
tait László Szabolcs, a helyi rendőrség 
vezetője, aki az egység történetének egyik 
legveszélyesebb eseteként értékelte a va-
sárnapit. A dulakodás és késelés részt-
vevőit végül a rendőrség és a csendőrség 
segítségével, nem kis erőfeszítések árán 
sikerült szétválasztaniuk; öt sebesültet 
vitt kórházba a mentő, ám egyikük bele-
halt a súlyos sérülésekbe. Az összetűzés 
legsúlyosabb sérültjét végzetes szúrás 
érte, az orvosok már nem tudtak segíteni 
rajta. Egy másik férfi  mellkasi és felkar-
szúrás miatt került a sebészeti osztályra, 
őt megműtötték, egy másik sérültet pedig 
koponyasérüléssel az intenzív osztályra 
vittek. Térdszúrás miatt kapott ellátást 
a negyedik sérült, őt viszont nem kellett 
beutalni, a sérülés összevarrása után ki-
hallgatásra vitte a rendőrség. A 20–45 
éves korú sérültek közt egy nő is volt, őt 
a szemöldökén érte késszúrás és ütést is 
kapott, amelyek következtében arcko-
ponya-sérülést szenvedett. Őt a szájse-
bészeti osztályon kezelik – tájékoztatott 
vasárnap este dr. Rigó Csaba, a székelyud-
varhelyi kórház sürgősségi szakorvosa.

Egy embert őrizetbe vettek
A féltékenység és az alkoholfogyasztás 
vezetett a spontán konfl iktushoz – tájé-
koztatott az előzetes vizsgálatok eredmé-
nyéről Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője. A ren-
dőrség a vasárnap 9 perccel 17 óra után 
kapott segélyhívás nyomán érkezett a 
helyszínre. Mivel a bejelentés többrészt-
vevős rendbontásról szólt, több, az akkor 
éppen bevethető egységekből – közren-
dészetiekből, közlekedésrendészetiekből 
és bűnügyi nyomozókból – álló operatív 
csoport érkezett a Budvár utcába. Külön-
böző és talán egymásnak ellentmondó 
információk láttak napvilágot a viszály 
résztvevőinek a számáról, és igaz ugyan, 
hogy nagyon sokan voltak a helyszínen, 
de a jelenlegi információk szerint mint-
egy tízen voltak részesei az összetűzés-
nek. A jelenlegi információk szerint két 
család került konfl iktusba egymással. 
Úgy tűnik – mondta Filip –, hogy a ké-
sőbbi áldozat volt az agresszor, aki maga 
akart igazságot szolgáltatni azért, mert 
fi át a másik család egy vagy két tagja 
megfenyegette. Az apa vasárnap bántal-
mazta a másik család egyik fi atal nőtag-
ját, ezt követően robbant ki az összetűzés 
a két család között. A férfi  egy késsel a 
másik família egyik férfi tagját is megse-
besítette a jobb lábán. Ezt követően egy 
családtag őt ütötte fejbe egy léccel, majd 
megszerezve kését, többször megszúrta 
vele a férfi t. Az apát lágyékszúrás érte, 
így az erős vérzés következtében nemso-

kára életét vesztette. Az összetűzésben 
további két személy megsérült – közölte 
a szóvivő. A rendőrség 24 órára őrizetbe 
vette az emberölés feltételezett elkövető-
jét, az ügyet előzetes letartóztatási javas-
lattal vette át a Hargita megyei ügyész-
ség. A kivizsgálás folytatódik.

Fennáll az újabb konfl iktus veszélye
A helyszínen fokozta a járőrözést és a 
jelenlétet a helyi rendőrség is, ugyanis 
fennáll a veszélye annak, hogy újra fellán-
gol a konfl iktus, különösen a vasárnapi 
haláleset miatt – közölte tegnap László 
Szabolcs. A helyi rendőrség vezetője sze-
rint készenlétben állnak, kamerarendsze-
reikkel is fi gyelik a helyszínt, így ha bármi 
történik, rövid időn belül megfelelő erők-
kel a helyszínen tudnak lenni. Ilyen hely-
zetekben elsősorban a megfelelő létszámú 
jelenlét a fontos, illetve a lélekjelenléten 

és a határozottságon kívül a védőruházat 
használata, hogy baj esetén a minimálisra 
csökkentsék a sérülések veszélyét – mond-
ta az egység vezetője.

A vasárnap kórházba utalt sérültek ál-
lapota nem változott tegnap délig, a há-
rom ápolt közül egyik sincs életveszélyes 
állapotban. A koponyasérülést szenve-
dett férfi  az intenzív osztályról átkerült az 
ideggyógyászati osztályra, a másikukat a 

sebészeti osztályon kezelik, a megsérült 
nőt pedig továbbra is az arc- és szájsebé-
szeti részlegen kezelik – tájékoztatott dr. 
Lőrinczi Csaba, a székelyudvarhelyi kór-
ház orvosigazgatója.

Nagy a feszültség
Néhány vértócsa, törött fakerítések és 
bevert ablakok emlékeztettek tegnap a 
vasárnapi gyilkosságra és tömegvere-
kedésre a Budvár-negyedben. Emellett 
egyértelműen nagy volt a feszültség, 
mindenki a történtekről beszélt. Ez nem 
is csoda, hiszen az ott élők szerint, noha 
korábban kisebb konfl iktusok gyakran 
előfordultak a lakók között, ennyire sú-
lyos esetre még sohasem volt példa. Úgy 
tudják, hogy a mostani összetűzés azért 
alakult ki, korábban egy fi atal Magyar-
országra szökött a sógora feleségével. 
A pórul járt férj némi italozás után az 
asszonyt elszöktető férfi  édesapját kérte 
számon a történtekért a kocsma előtt. 
A heves vita és fenyegetőzések közben 
a szomszédok a közös tömbházuk bejá-
rata elé mentek, ott fajultak tettlegessé-
gig a dolgok. „Nagyjából kétszáz ember 
gyűlt össze, és tömegverekedés robbant 
ki, ahol többen kertléceket, tormaásót és 
késeket ragadtak. Elszabadult a pokol. 
A sötétben és a kavarodásban azt sem 
lehetett látni, hogy ki mit csinál” – me-
sélték. Azt is megtudtuk, hogy a sógorok 
között már korábban is volt verekedésig 
fajuló konfl iktus, szintén a feleségek 
miatt. Persze akkor más okból. Noha a 
tömbházban tartózkodott, a tömegvere-
kedésben nem vett részt a nőt elszöktető 
férfi . A közösség egyébként mély meg-
rendüléssel fogadta az áldozat halálhí-
rét, hiszen csendes, nyugodt emberként 
ismerték a leszúrt édesapát. „Jó ember 
volt, nem kötekedett és nem volt része-
ges sem. Tisztelettudó férfi  volt. Kár, 
hogy mégis ez történt” – fogalmaztak, 
értetlenül állva az eset előtt.

„Ez ennyivel nem jár le, itt még vér fog 
folyni. Biztos, hogy nem marad el a bosz-
szú” – fejtette ki több helyi, aki az elhunyt 
kétgyerekes édesapa családjának megtor-
lásától tart. Ezt szeretné elkerülni Szász 
Emil, a helyi roma közösség nem hivatalos 
képviselője is, akik jelenlétünkben is csití-
totta a lakókat. „Sajnos, ami történt, meg-
történt, de az erőszak csak további erősza-
kot szül, ennek pedig gátat kell vetni. Meg 
kell beszélni szép szóval a dolgokat, nem 
szabad hagyni, hogy hasonló esetek for-
duljanak elő” – hangsúlyozta. Éppen ezért 
úgy véli, hogy a bűntényt elkövető család 
tagjai el kellene költözzenek a negyedből, 
hiszen az némiképp csillapítaná a felbor-
zolt kedélyeket.

 » A jelenlegi információk sze-
rint két család került konfl iktus-
ba egymással.

Vér folyt. Vasárnap kora este mintegy kétszázan voltak az összetűzés helyszínén
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