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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ketten rabolták ki a kerékpáros férfit

A  Kiskőrösi  Járási  Ügyészség  rablás  bűntette  miatt  vádiratot  nyújtott  be  a 
Kiskőrösi  Járásbírósághoz két  keceli  férfi  ellen,  akik  2013.  augusztus  16-án 
Kecelen bántalmaztak és kiraboltak egy férfit.

A  vádlottak  és  a  sértett  2013.  augusztus  16-án  közösen  italoztak  egy  keceli 
kocsmában,  majd  a  sértett  este  9  óra  körül  kerékpárral  haza  indult.  A  vádlottak 
kerékpárral  követni  kezdték  a  férfit,  az  I.  rendű  vádlott  hamarosan  utolérte  őt, 
elhaladt  mellette  és  egyszer  visszakézből  megütötte  a  sértett  arcát,  aki  emiatt  a 
kerékpárral  elesett  az  úttesten.  Ezután  a  vádlottak  letették  a  kerékpárjaikat  és 
elindultak az úttesten álló sértett felé. Az I. rendű vádlott nyomkodni kezdte a sértett  
bal felső zsebét és követelte, hogy adjon cigarettát. A sértett erre közölte velük, hogy 
nincs cigarettája.  Erre az I.  rendű vádlott  megragadta a férfi  nyakát  és fojtogatni 
kezdte. A sértett sem hagyta magát, ő is megragadta támadója nyakát. Ekkor lépett a 
II. rendű vádlott a sértetthez és hátulról megragadta a nyakát. Ezután a vádlottak a 
segítségért kiabáló sértettet közös erővel egy tujához vitték és a földhöz verték. Az I. 
rendű  vádlott  a  földre  vitt  sértett  pénztárcáját  elvette,  benne  4.000  forinttal  és  a 
sértett irataival, eközben a II. rendű vádlott hátulról erősen szorította a sértett nyakát, 
hogy a férfi ne tudjon védekezni. Ezután a vádlottak elmenekültek a helyszínről, az 
ellopott pénzt pedig elosztották egymás között.
A  sértett  kára  mégis  megtérült,  ugyanis  ismeretlen  személy  pár  nappal  a 
bűncselekmény után bedobta a pénztárcát a sértett udvarába, benne az iratokkal és 
az  ellopott  készpénzzel  megegyező  összeggel.  A  sértett  a  bántalmazás  miatt  a 
könyökén 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

A  II.  rendű vádlott  szabadlábon van,  míg  társa  előzetes  letartóztatásban várja  a 
bírósági tárgyalást.
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