
Horror Szatymazon: lekötöztek, megkínoztak 
egy 15 éves fiút 

Szatymaz - Kétszer törtek be hétfı reggel egy szatymazi családi házba. A rablók 
elıször egy széffel távoztak, de miután az üres volt, visszatértek a helyszínre, és 
brutálisan megkínozták a lakásban egyedül tartózkodó 15 éves G. Lászlót. 

Véres jelenetek zajlottak le néhány perc alatt hétfı 
reggel fél hét és hét óra között a szatymazi Jókai 
utcában. Két álarcos férfi tört be egy családi házba, 
ahol rátámadtak az éppen iskolába induló, 15 éves G. 
Lászlóra. 
 
A megrémült tinédzsertıl azt követelték, hogy mutassa 
meg nekik szülei elrejtett pénzét, illetve gázpisztolyát. 
A fiú erre nem tudott mit mondani, mire az egyik 
álarcos kést szegezett neki, majd lassan elkezdte 
levágni az egyik fülét. Ezután a vérzı fiú orrát akarta 
megvágni, de rablótársa ebben megakadályozta. A fiút 
egy hajszárító zsinórjával kötötték gúzsba, majd feldúlták a lakást: a megtalált 
pisztollyal és 1 millió 200 ezer forinttal távoztak. A középiskolás diáknak még volt 
annyi ereje, hogy kiszabaduljon rabságából, és értesítse apját, G. Lászlót, aki 
riasztotta a rendıröket. Az utcát pillanatok alatt megszállták az egyenruhások, akik 
24 óra alatt elkapták a tetteseket, két sándorfalvi, egy balástyai és egy 
kunszentmiklósi férfit. Kiderült az is, hogy a rablók néhány órával a támadás elıtt 
már betörtek a házba, elvitték a széfet, de azt felfeszítve semmit sem találtak 
benne. Ezért döntöttek úgy, hogy visszatérnek. 
 

 
Szerda�délután a család Jókai utcai háza és környéke kihalt volt, csengetésünkre 
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Az utcában lakók tegnap nem nyitottak ajtót.  
Fotó: Segesvári Csaba
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senki nem nyitott ajtót. Egy utcabeli hallott a rablótámadásról, de hogy a 
mezıgazdasággal foglalkozó házbeliek mikor érnek haza, nem tudta. Azt mondta, G.-
éknek valahol Szatymaz külterületén van tanyájuk. A környéken élık és a közeli 
kocsma alkalmazottai sem tudtak pontosabb felvilágosítást adni: az esetrıl mindenki 
hallott, de a családdal elmondásuk szerint senki sem ápolt közelebbi kapcsolatot. Az 
ivóban csak „a szakállás férfiként" ismerték G. Lászlót. Végül Kormányos László 
polgármestertıl kaptunk egy térképet, a család birtokáig több kilométert kellett 
autóznunk. 
 
Csengı híján kiáltoznunk kellett, a zajra egy szakállas férfi jött elı. Miután 
megtudta, milyen ügyben járunk, azt válaszolta, hogy G.-ék már régen eladták – 
méghozzá neki – a tanyájukat. 
 

 
Visszamentünk Szatymazra, de G.-ék, háza még mindig üres volt. Ellenben 
hazaérkezett egy másik szomszéd, aki azt mondta: dehogyis adtak túl G.-ék a 
birtokukon. Személyleírása G. Lászlóról pontosan ráillett a tanyán minket fogadó 
férfira. A szomszédasszony szerint G. László kerüli a társaságot, ezért is találhatta ki 
a tanyaeladásos történetet. 
 
A lopott pénzbıl eddig csak 170 ezer forint került elı. A négy férfit elızetes 
letartóztatásba helyezték.  

Kétszer fordultak meg a rablók hétfı reggel a szatymazi házban. 
Fotó: Segesvári Csaba
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