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Szentendre Rend-trend-je  

A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az 
érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi 

az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig 

 

 

Bozótvágóval fenyegetőzött 

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott V. Mihály 61 éves 

pomázi lakos ellen garázdaság bűntett, zaklatás bűntett és könnyű testi sértés vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2014. augusztus 30-án kora este az egyik 

pomázi utcában szóváltásba keveredett két fiatal ismerősével, mely során V. Mihály a kertjéből 

kihozott egy bozótvágó kést és azzal megfenyegette a vitapartnereit. A gyanúsított az egyiküket 

megvágta a késsel, miközben őt és időközben odaérkező szomszédját is szidalmazta, 

fenyegette. A megsérült férfi fellökte a gyanúsítottat, majd a másik sértettel együtt elszaladt a 

helyszínről. Ekkor V. Mihály odalépett a fiatalok segítségére siető szomszédhoz, akit 

megfenyegetett azzal, hogy „széthasítja” és megpróbálta megsebesíteni a késsel, de a szomszéd 

el tudta hárítani a támadást. A szomszéd édesanyja meghallotta a veszekedést és az udvarra 

sietett, de a gyanúsított őt is megfenyegette.  

Az idős férfit a szentendrei rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki. Ellene a napokban éltek 

vádemelési javaslattal az illetékes ügyészségen. 

 

Rátámadt a plébánosra 

A Szentendrei Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást indított garázdaság vétség 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt R. József 65 éves szentendrei lakos ellen. 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a 65 éves férfi 2015. március 4-én a délelőtti 

órákban Szentendrén többször megütötte, valamint szidalmazta a tahitótfalui plébánost. 

Az ismeretlen tettes azonosítása érdekében a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság felhívást tett 

közzé a bántalmazóról készült fényképfelvétellel, melynek eredményeként a szentendrei 

rendőrök azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható R. 

Józsefet. A helyi férfit 2015. április 2-án a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki. 

A helyi férfi ellen a további eljárást – szabadlábon hagyása mellett – a Szentendrei 

Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya folytatja le.  
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