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Két halálos áldozatot követelt 
egy agresszív túszejtő ámokfu-
tása a Bákó megyei Ónfalván. 
A rendőrség gyakorlatilag a 
meggyilkolt férfi akra hárítja a 
felelősséget.

 » KRÓNIKA

A z Ónfalván (Oneşti) hétfőn 
történt kettős gyilkosság 
ügyében az hozott kedvezőt-

len fordulatot, hogy miután a rend-
őrségi tárgyalónak többórás munka 
nyomán sikerült úrrá lennie a hely-
zeten, az egyik túszul ejtett személy 
rátámadt az agresszorra, mire az 
több késszúrást mért áldozataira 
– jelentette ki tegnap az Országos 
Rendőr-főkapitányság (IGPR) bűn-
ügyi nyomozó részlegének (DIC) 
helyettes vezetője. Anton Cristian 
Gheorghe főbiztos szerint a Bákó 
megyei város rendőrségének mun-
katársai öt perccel azután érkeztek 
a helyszínre, hogy a munkásokra 
késsel támadó férfi  értesítette őket a 
112-es egységes segélyhívó számon. 
Ezt követően két órával később, 13 
óra 53 perckor egy bevetési egység-
gel együtt egy otthonról behívott 
szakképzett tárgyaló is megérkezett 
a Bákó megyei rendőr-főkapitány-
ságról.

A főrendőr állítása szerint a tár-
gyaló erőfeszítései révén „ellenőr-
zés alá került a helyzet”, ám 16 óra 
55 perckor kedvezőtlen fordulat 
állt be, mert az egyik áldozat meg-
próbált rátámadni az agresszor-
ra, mire az több késszúrást mért a 
túszul ejtett személyekre. Az így ke-
letkezett zajra a rendőrség betörte 
az elbarikádozott bejárati ajtót, de 
a két túsz életét nem sikerült meg-
menteni.

Az ügy előzményeként hétfőn este 
túszul ejtette, majd megölte az egy-
kori lakása felújításán dolgozó két 
munkást egy férfi  a Bákó megyei 
városban. A 68 éves férfi t és család-
ját évekkel korábban kilakoltatták 
a tömbházlakásból, ugyanakkor az 
ingatlannal még 2008-ban kártala-
nította a bíróság egy büntetőperben 
azt a vállalatot, amelytől a túszejtő 
felesége sikkasztott. A vállalat hétfőn 
két munkást küldött a lakásba, hogy 
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Gyilkosságba torkollott a túszejtés Ónfalván

Végzetes ügy. Az egyik leszúrt túsz a helyszínen, a másik kórházba szállítás közben életét vesztette
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elkezdjék a felújítási munkálato-
kat. A korábbi tulajdonos késekkel 
felfegyverkezve behatolt a lakásba, 
megkötözte a munkásokat, és maga 
értesítette a rendőrséget a túszejtés-
ről. Cserében a lakás fölötti tulaj-
donjoga visszaállítását kérte.

Egy rendőrségi túsztárgyaló 
négy órán át próbálta meggyőzni 
a túszok elengedéséről. A rendőr-
ség illetékesei kedden elmondták, 
már elkészült az a bírósági végzés, 
amely formálisan visszahelyezte 
volna az agresszor tulajdonába a 
lakást. Ezt azért adták volna át a 
férfi nak, hogy letegyen áldozatai 
kivégzéséről. A rohamrendőrség 
akkor hatolt be a lakásba, amikor 
segélykiáltásokat hallott bentről. 
Ekkor azonban már mindkét mun-
kást leszúrta. Egyikük a helyszí-
nen, a másikuk a kórházba szállítás 
közben életét vesztette. A rendőrök 
többször rálőttek a túszejtőre, őt is 
súlyos sebesülésekkel szállították 
kórházba. A rendőrség őrizetbe 
vette a túszejtő feleségét, akit cin-
kossággal gyanúsítanak. Az orszá-
gos rendőr-főkapitányság vezetői 
kedden elmondták, az incidens 
idején felvették a kapcsolatot a nő-
vel is, ő azonban nem volt hajlan-
dó együttműködni a hatóságokkal, 
sőt egyértelművé tette, hogy támo-
gatja férjét.

 » A kedvezőtlen 
fordulat révén 
az egyik áldozat 
megpróbált rátá-
madni az agresz-
szorra, mire az 
több késszúrást 
mért a túszul ej-
tett személyekre.

 » BÍRÓ BLANKA

A kürtőskalácsot népszerűsíti az 
Édes ízek Székelyföldről című 

könyv, amelyet tegnap mutattak be 
a szerzők egy részének jelenlétében 
Sepsiszentgyörgyön. Az igényes ki-
vitelezésű, látványos fázisfotókkal 
illusztrált kötet nemcsak recepte-
ket, hanem hozzájuk kapcsolódó 
történeteket is tartalmaz. A Rákóczi 
Szövetség és a Kovászna Megye Tu-
rizmusáért Egyesület közös kiadá-
sában megjelent könyvet tízezer pél-
dányban nyomtatták ki, az ára amint 
a hátlapon is olvasható „egy jó szó”. 
A könyvet első alkalommal március 
8-án, nők napján vehetik kézbe az 
érdeklődők, a Kovászna megyei cuk-
rászdákban vásárló hölgyek kapnak 
egy-egy példányt ajándékba, majd 
később a különböző rendezvénye-
ken, eseményeken ajándékoznak 
belőle. A kötetet a tervek szerint 
Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, 
Gyergyószentmiklóson, Székelyud-
varhelyen és Marosvásárhelyen is 
bemutatják. Annál is inkább, mert 
a hat szerző Székelyföld különböző 
térségeiben él.

Tamás Sándor, a támogató Ko-
vászna Megyei Tanács elnöke a be-
mutatón felidézte, hogy a 2019-es 
Kürtőskalács – édes ízek fesztiválján 
a zsűri tagjaival beszélgetve merült 
fel a recepteskönyv ötlete. Így kér-
ték fel a zsűritagokat – Jánossy Alíz 
gyergyószentmiklósi gasztroújság-
írót, Szász Elemér székelyudvarhelyi 
gasztrobloggert, Farkas Ferencet, a 
sepsiszentgyörgyi Diószegi pékség 

cukrászmesterét, Kabai Jánost, az 
egrestői Eldi pékség termelési igaz-
gatóját, Szőcs Ilona pszichológust, 
a csernátoni Malomkert turisztikai 
központ vezetőjét, Bocskor István 
pékmestert, a csíkszentmártoni 
Bocskor pékség vezetőjét –, hogy te-
gyék közzé saját kürtőskalácsrecept-
jüket, valamint kedvenc édességeik 
receptjét. Ennek köszönhetően be-
kerültek a kötetbe a gyerekkor ízeit 
idéző hagyományos, de újragondolt 
édességek is. A könyv „főszereplő-
je” a kürtőskalács, mindegyik szerző 
megosztja saját receptjét, de külön 
fejezet foglalkozik a székely csalá-
dok ünnepi kalácsával. Tamás Sán-
dor rámutatott, jelenleg Székelyföl-
dön mintegy kétezer család él abból, 
hogy kürtőskalácsot süt, forgalmaz, 
de a sütemény az egész világon meg-
található, Vama Vechén, Bécsben, 
vagy éppen az Amerikai Egyesült 
Államokban. Tamás Sándor szerint 
a kötet nemcsak recepteskönyv, vagy 
gasztronómiai élmény, hanem idő-
utazás, nosztalgiakörút egész Szé-
kelyföldön.

A különleges nevű édességek re-
ceptjei is szerepelnek a könyvben, de 
többek között benne van a hólabda, 
ördögpirula, fatörzstorta, rigójancsi, 
szavarin, hókifl i, kókuszkocka, var-
gabéles, aranygaluska, péklángos 
elkészítésének módja is. A szerzők kö-
zül Jánossy Alíz, Farkas Ferenc, Szőcs 
Ilona és Bocskor István vettek részt a 
bemutatón. Jánossy Alíz, a Krónika ko-
rábbi munkatársa a dalauziról mesélt, 
az örmény édesség a mai müzliszelet-
hez hasonlít, mézből, dióból, mákból 

állítják össze. Egykor az örmény ke-
reskedők üzleti tárgyalásainak fontos 
kelléke volt, ha a kalmár kitette az asz-
talra, jelezte, hogy komoly a szándéka, 
létrejöhet az egyezség. Ha nem volt az 
asztalon a dalauzi, a vendég érthette, 
nem lesz üzlet.

Szőcs Ilona arról beszélt, receptjei 
mind élményekhez kapcsolódnak, 
lelkészfeleségként az egyházközös-
ségben sütöttek kürtőskalácsot. Bocs-
kor István szerint beért a többéves 
munka, egyre gyakrabban tapasztal-
ja, hogy meggyőződésből minőségi 
alapanyagokat használnak a kürtős-

kalácssütők, beleteszik a vajat, mert 
megtapasztalták, mennyivel jobb az 
eredmény. Fontosnak tartja a hagyo-
mányos recepteket, bár azokat is újra 
lehet gondolni, mint ahogy ő tette az 
aranygaluskával. Arra biztat minden-
kit, használjon helyi, jó minőségű 
alapanyagot, a margarin helyett vajat, 
az olaj helyett esetenként zsírt. Farkas 
Ferenc cukrászmester szerint nyugod-
tan neki lehet fogni a cukrászdákban 
csodált, vásárolt sütemények elkészí-
tésének, csak bátorság és idő kell hoz-
zá. A könyvben a rigójancsi és a szava-
rin receptjét alakította háziasra.

„Nosztalgiakörút a Székelyföldön”: kürtőskalács-receptek, történetek kötetben

 » A kötetet 
első alkalommal 
március 8-án, nők 
napján vehetik 
kézbe az érdeklő-
dők, a Kovászna 
megyei cukrász-
dákban vásárló 
hölgyek kapnak 
egy-egy példányt 
ajándékba.

A fázisfotókkal illusztrált kötet nemcsak recepteket, hanem hozzájuk kapcsolódó történeteket is tartalmaz




