
Rablás Szentesen: 15 és 13 éves fiúk a tettesek 

Szentes - Néhány órán belül sikerült felderíteniük a szentesi rendıröknek azt a 
rablást, amelyet szerdán a déli órákban követtek el a városban. 

Egy, az Új utcán gyalogosan közlekedı középkorú nı 
táskáját vette el két fiatal. Az elkövetık kerékpárral 
a nı mellé érve a vállán lévı táskáját akarták 
letépni, ám a nı utána kapott, megragadta annak 
fülét, azonban az egyik elkövetı a táskával együtt 
elrántotta. A sértett a földre esett, ám támadói 
tovább rángatták a táskát, míg annak füle el nem 
szakadt, majd biciklire pattanva a megszerzett 
zsákmánnyal együtt elhajtottak. A sértett 8 napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
 
Az adatgyőjtés során beszerzett információk és a 
meghallgatott tanúk által elmondottak alapján a szentesi zsaruk látókörébe került 
egy 15 éves szentesi fiú, valamint társa, aki még a 14. életévét nem töltötte be. 
 
Az idısebb fiú gyanúsítotti kihallgatása során a rablás elkövetését elismerte. A 
rendırök a 13 esztendıs társát – gyerekkorára tekintettel – tanúként szintén 
meghallgatták, mely során ı is elismerte a bőncselekményt. 
 
A helyszíni kihallgatás alkalmával a rendırök az eltulajdonított táska tartalmának egy 
részét megtalálták. Az idısebb fiút a rendırség ırizetbe vette és kezdeményezte 
elızetes letartóztatásának indítványozását, társa tekintetében – mivel 14. életévét 
még nem töltötte be – büntethetıséget kizáró ok áll fenn - tájékoztatta a 
delmagyar.hu-t a rendırség.

Kapcsolódó cikkek 

Egy postást akartak kirabolni Nagymágocson 
Elkapták a szentesi ékszerbolt kirablóját - videó, fotók 
Másfél órán át verték, majd kifosztották az eperjesi férfit 
Elızetesben a szentesi fegyveres rabló 
Rablót fogtak Szentesen - nézze meg a videót! 
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A rovat legfrissebb cikkei A nyitóoldal témái 

Színes fénymontázsok a Klauzál 
téri épületek falain

Megnyerte az ehetit?

Szakmai fórum a tájfajták védelmében
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Értesülni szeretnék a napi friss helyi 
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik, 
amelyben megerısítem a 
feliratkozást. 

 

 
 

 

Milyen a legutóbbi hírlevél?  

Hírlevél feliratkozás

név

e-mail cím
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hirdetés    

Legalább ezt vegye 
be! Vásároljon 1000 
mg-s C Vitamint 
1400Ft helyett 399 
Ft-ért! 

Vásároljon E-jegyet 
a Tisza Volán 
járataira 

Fantázia 
Függönyszalon - ha 
számít, hogy szépít 
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