
Mindent vitt a betörı 

Szentes - Három évig betöréses lopásból élt a szentesi H. István, aki 6 
telephelyre, 3 boltba, 13 sörözıbe, 8 fóliasátorba és tanyára, 8 hétvégi házba 
ment be, és mindent elvitt, ami mozdítható volt. 

A szentesi H. István ügyét tegnap kezdte tárgyalni a 
városi bíróság. A különösen visszaesınek minısülı, 
jelenleg elızetes letartóztatásban lévı férfi 2007 
márciusától szentesi ingatlanokba tört be, az ajtót, 
ablakot befeszítve, sıt falat bontva. 6 telephelyre, 3 
boltba, 13 sörözıbe, 8 fóliasátorba és tanyára, illetve 

8 hétvégi házba jutott be ilyen módon, zsákmányának értéke alkalmanként 4000 és 
830 ezer forint között változott. A Szentesi Városi Ügyészség H. Istvánt 10 rendbeli 
nagyobb értékő, 30 rendbeli kisebb értékő lopással, 14 esetben pedig dolog elleni 
erıszakkal vádolja. Azokkal a rongálásokkal is okozott kisebb-nagyobb károkat, 
amelyek a sikertelen betörési kísérletekbıl adódtak – vagy amikor elektromos 
berendezéseket szedett szét, hogy a rézkábelekhez hozzájusson. Több alkalommal 
szerelt szét nyerıautomatákat az azokban lévı pénzért, de szeszes italt, cigarettát, 
sıt egy alkalommal 5 kilogramm szaloncukrot is hazavitt.  
 
A Berkes Tamás bíró által ismertetett betörések többségét vállalta a vádlott, ám 
néhányat nem, közölte, hogy azokról új vallomást akar tenni. Miért? Azt bizonygatta, 
azokban az ügyekben azért tett a rendırségen korábban beismerı vallomást, mert 
azt ígérték neki, ha azokat is magára vállalja, beszélıre mehet, találkozhat a 
családdal. Azzal is igyekezett alátámasztani ártatlanságát, hogy míg a többi esetben 
mindig együttmőködött a rendırséggel, és megmutatta az elrejtett vagy eldobott 
holmikat, ezt néhány ügyben nem tette meg. Mivel nem ı volt az elkövetı – 
védekezett H. István –, nem is ismerheti a lopott tárgyak rejtekhelyét. A tárgyalás 
hétfın a tanúk meghallgatásával folytatódik.  
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