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Késelni akart, leszúrták
Súlyos összecsapás történt Székelyudvarhelyen, bosszútól tartanak
• Szerelemféltés és az

italozás vezethetett a
vasárnapi székelyudvarhelyi tragédiához,
amelyben egy ember
elvérzett, több másik
pedig szúrások és
ütlegelések következtében szerzett sérülések
miatt került kórházba.
Egy embert őrizetbe
vett a rendőrség, de
a kivizsgálások még
folynak, és mivel fennáll a veszélye, hogy a
konfliktus újra fellángol, a hatóságok fokozták a rendőri jelenlétet
a csoportos összetűzés
helyszínén.
SZÉCHELY ISTVÁN,
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

A

hétfői hatósági és helyszíni információk alapján
körvonalazódni kezdtek a
székelyudvarhelyi Budvár utcában
vasárnap kora este kirobbant csoportos összetűzés okai és a halálos
áldozatot követelt tragédia története. A helyi rendőrség egy perccel
negyed hat után kapta a hívást az
állami rendőrség és a csendőrség
közös járőrcsoportjától, utóbbiak
segítséget kértek, mert nem tudták
uralni a helyzetet a Budvár utcában,
ahol elszabadultak az indulatok. A
helyi rendőrség négy perc alatt ért
a helyszínre, ahol akkor már egy
személy eszméletlen állapotban feküdt a földön, szúrt sérülésekkel.
„Körülbelül kétszázan vették körül,
közülük mintegy hatvanan egymásnak ugorva próbálták rendezni a
kialakult problémát” – fogalmazott
a helyszínre érkezés pillanatairól
László Szabolcs, a helyi rendőrség
vezetője, aki az egység történetének
egyik legveszélyesebb eseteként értékelte a vasárnapit. A dulakodás
és késelés résztvevőit végül nem
kis erőfeszítések árán sikerült szétválasztani, öt sérültet vitt kórházba
a mentő, ám egyikük belehalt a súlyos sérülésekbe.
Az összetűzés legsúlyosabb sérültjét végzetes szúrás érte, az orvosok már nem tudtak segíteni rajta.
Egy másik férfi mellkasi és felkarszúrás miatt került a sebészeti osztályra,
őt megműtötték, egy másik sérültet
pedig koponyasérülés miatt az intenzív osztályra vittek. Térdszúrás miatt
kapott ellátást a negyedik sérült, őt

Vasárnap kora este mintegy
kétszázan voltak az összetűzés
helyszínén

viszont nem kellett beutalni, a sérülés összevarrása után kihallgatásra
vitte a rendőrség. A 20–45 éves korú
sérültek között egy nő is volt, őt a
szemöldökén érte késszúrás, és ütést
is kapott, amelyek következtében
arckoponya-sérülést szenvedett. Őt a
szájsebészeti osztályon kezelik – tájékoztatott vasárnap este Rigó Csaba,
a székelyudvarhelyi kórház sürgősségi szakorvosa.

„

Egy embert őrizetbe vettek
A féltékenység és az alkoholfogyasztás vezetett a vasárnap kora este
kirobbant spontán konfl iktushoz

operatív csoport érkezett a Budvár
utcába – közölte a szóvivő. Különböző és talán egymásnak ellentmondó információk láttak napvilágot
a viszály résztvevőinek számáról,
és igaz ugyan, hogy nagyon sokan
voltak a helyszínen, de a jelenlegi
információk szerint az összetűzésnek mintegy tízen voltak részesei.
Ez ügyben is folynak még a kivizsgálások, a jelenlegi információk
szerint két család került konfl iktusba egymással. Úgy tűnik – mondta
Gheorghe Filip –, hogy a későbbi
áldozat volt az agresszor, aki maga
akart igazságot szolgáltatni azért,
mert fi át a másik család egy vagy

A jelenlegi információk
szerint két család került
konfliktusba egymással.

– tájékoztatott az előzetes vizsgálatok eredményéről Gheorghe Filip, a
Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A rendőrség a vasárnap 17 óra 9 perckor kapott segélyhívás nyomán érkezett a helyszínre.
Mivel a bejelentés több résztvevős
rendbontásról szólt, több egységből – közrendészeti, közlekedésrendészeti és bűnügyi nyomozó – álló

két tagja megfenyegette. Az apa vasárnap bántalmazta a másik család
egyik fi atal nőtagját, ezt követően
robbant ki az összetűzés a két család
között. A férfi egy késsel a másik família egyik férfi tagját is megsebesítette a jobb lábán. Ezt követően egy
családtag őt ütötte fejen egy síléccel
– amely kerítéslécként került a keze
ügyébe –, majd megszerezve kését,

többször megszúrta vele a férfi t.
Az apát legalább egy lágyékszúrás
érte, így az erős vérzés következtében nemsokára életét vesztette. Az
összetűzésben további két személy
is megsérült – közölte a szóvivő. A
rendőrség 24 órára őrizetbe vette az
emberölés feltételezett elkövetőjét,
az ügyet előzetes letartóztatási javaslattal vette át a Hargita megyei
ügyészség. A kivizsgálás folytatódik, nemcsak emberölés, hanem
rendbontás és ütlegelés gyanújával
is vizsgálódik a rendőrség, és az
eredményeknek megfelelően további intézkedéseket foganatosítanak a
rend helyreállítása érdekében – fogalmazott Filip.

Fennáll az újabb konfliktus
veszélye
A helyszínen fokozta a járőrözést
és a jelenlétet a helyi rendőrség is,
ugyanis fennáll a veszélye, hogy a
konfliktus újra fellángol, különösen
a vasárnapi haláleset miatt – közölte
hétfőn László Szabolcs. A helyi rendőrség vezetője szerint készenlétben
áll az egység, kamerarendszereikkel
is figyelik a helyszínt, így ha bármi
történik, rövid időn belül megfelelő
erőkkel a helyszínen tudnak lenni.
Ilyen helyzetekben elsősorban a
megfelelő létszámú jelenlét a fontos,
illetve a lélekjelenlét és a határozottság mellett a védőruházat használata, hogy baj esetén minimálisra
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csökkentsék a sérülések veszélyét –
mondta az egység vezetője.

Nincsenek életveszélyes
állapotban
A vasárnap kórházba utalt sérültek
állapota nem változott hétfő délig, a
három ápolt közül egyik sincs életveszélyben, a koponyasérülést szenvedett férfi az intenzív osztályról átkerült az ideggyógyászati osztályra,
másikukat a sebészeti osztályon kezelik, a megsérült nőt pedig továbbra
is az arc- és szájsebészeti részlegen
kezelik – tájékoztatott Lőrinczi Csaba,
a székelyudvarhelyi kórház orvosigazgatója.

Nagy a feszültség
Néhány vértócsa, törött fakerítések
és bevert ablakok emlékeztettek
tegnap a vasárnapi gyilkosságra és
tömegverekedésre a Budvár negyedben. Emellett egyértelműen nagy
volt a feszültség, mindenki a történtekről beszélt. Ez nem is csoda,
hiszen az ott élők szerint, bár korábban előfordultak kisebb konfl iktusok a lakók között, ennyire súlyos
esetre még sohasem volt példa.
Folytatás az 5. oldalon 

