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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Brutális bántalmazással ért véget a bál Besenyőtelken
Vádat emelt a Heves Megyei Főügyészség három besenyőtelki lakossal szemben, mert egy
éjszakába nyúló táncmulatság végén megtámadtak három vétlen vendéget, akiknek ütésekkel,
rúgásokkal, valamint egy elektromos sokkolóval, és egy golfütővel különböző súlyosságú részben életveszélyes - sérüléseket okoztak.
2015. április 6-ára virradó éjjel a helyi kisebbségi önkormányzat rendezvényt tartott
Besenyőtelken, a Napközi otthonban, amin kb. 50 fő vett részt. Hajnali 3 óra körül az I. rendű
és a III. rendű vádlott - valamint egy ismeretlen társuk - minden előzmény nélkül rátámadt az
előtér ajtajában álldogáló egyik sértettre, akit testszerte ököllel ütlegeltek. Ezt látva egyikük
apja, a II. rendű vádlott is bekapcsolódott a tettlegességbe, oly módon, hogy a sértetti társaság
egy másik tagjára támadt a folyosón, ütéseivel bekényszerítve őt a táncterembe, ahol a III.
rendű vádlott egy elektromos sokkolóval megcsapatta a fiatalembert, akit azután a földön
olyan durván összerugdostak, hogy eltörött a térdkalácsa.
Ekkor véget ért a rendezvény ,azonban az onnan távozó I. rendű vádlott az utcán folytatta
erőszakos magatartását, ugyanis ott egy golfütővel hátulról leütött egy újabb férfit, aki
életveszélyes fejsérülése miatt a járdán összeesett. A vádlott - társai segítségével - a földön is
tovább bántalmazta a magatehetetlenül fekvő embert, akit megpróbáltak lesokkolni, de egy
barátja ráfeküdt, hogy a testével védje meg őt. A támadók csak a rendőrség érkezésének hírére
hagytak fel a bántalmazással, és elhagyták a helyszínt.
Az ügyészség az elkövetőket - mint társtetteseket - életveszélyt okozó testi sértés bűntettével
vádolja, továbbá közülük egyeseket súlyos testi sértés bűntettével, csoportosan elkövetett
garázdaság bűntettével, garázdaság vétségével, és könnyű testi sértés vétségével is vádol.
A főügyészség a vádiratában indítványozta, hogy a törvényszék a vádlottakkal szemben
végrehajtandó börtönbüntetést szabjon ki, mindhármukat tiltsa el a közügyek gyakorlásától, és
kötelezze őket az eljárásban eddig felmerült csaknem félmillió forint bűnügyi költség
megfizetésére.
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