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Kilenc ó
Törökné
visszahív
dolgozój
az egész
keresztn
két fegy
lehetsége

Az egyi
egyikük 
profi mó
illetve s
tudomás
rablásna

A fegyve

Forrás:  

árom perc al
.28. 

óra 12 perck
é dr. Kaszá
vásra már n
ja, hogy két 

z megyére kid
él, mielőtt k

yvert még ke
es reagálási i

k 50 éves, a
ötször, mási

ódon hajtottá
szolgálatban 
sunk van arr
k mi lett voln

eres rablást a

teol.hu 

latt kapták e

kor érkezett 
ás Rozália, 
nem vették f

álarcos fegy
dolgozott úte
iértek volna 
eresik. Máté
idő határán k

a másik nál
ikuk már tize
ák végre. Ter

van-e a k
ról, hogy má
na a kimenet

a törvény ma

el a zsaruk a

Tizenháro
postahivat
sajtótájék
fegyvert m

a pánikrias
a Tolna M

fel a hivatal
yveres férfi v
elzárást és 9 
a 6-os főútra

é Dezső, a m
kapták el a T

a 18 évvel 
engyszer állt
repszemlét ta

körzeti megb
ás postát is t
tele – tette ho

aximálisan 15

a két postar

om perc alat
tal kirablóit

koztatón. A n
még keresik.

sztás a medi
Megyei Ren
lban a telefo
valóban rabl
óra 25 perck
a. Az elrabol

megyei főkap
Tolna megyei

fiatalabb. M
t bíróság előt
artottak, meg
bízott rendő
támadás ért 
ozzá Máté D

5 év börtönn

rablót 

tt kapták el 
t, derült ki a
nyolcszázeze
  

inai postáról
ndőr-főkapit
ont. Három 
lótámadást h
kor már el is 
lt nyolcszáze
pitányság bű
i és a Budape

Mindketten tö
tt. Mint mond
gfigyelték, h
őr. – Szeren

volna. S ne
Dezső.  

nel rendeli bü

a rendőrök 
a szerda délu
er forint elő

l a rendőrsé
tányság bűn
perc múlva 

hajtott végre.
fogták őket 

ezer forintot 
űnügyi osztá
est környéki 

öbbszörösen 
dta, az előre 

hogy működi
ncse, hogy 
em lehet tud

üntetni.  

a medinai 
utáni 
került, de a 

égre, tájékoz
nügyi igazg

jelentkezett
. Azonnal elr
az úgynevez
megtalálták 

ályvezetője e
férfit.  

büntetett el
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ik-e kamera 
elfogták ők

dni, hogy a f

két 

ztatott dr. 
gatója. A 
t a posta 
rendelték 
zett vörös 
náluk. A 

elmondta, 

lőéletűek, 
starablást 
a postán, 

ket, mert 
fegyveres 
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