
GYILKOS CIGÁNYOK 

 

Előszó: 

Sajnos folyamatosan aktuális erről beszélni, pláne az aktuális Jászapáti demonstrációnk 
okán, mellyel felszeretnénk hívni a közvélemény és a kormány, valamint a bűnüldöző 
szervek figyelmét arra a tendenciára, hogy igenis nemlett két hét alatt rend, ahogy azt a 
hazug propaganda szócsővén terjeszti a kormányzati kommunikáció. Ez a kiegészített, 
javított, átszerkesztett lista a jelenlegi állapotokig frissítve van. Ajánlom a liberális jogvédő, 
cigánybűnözés párti gittegyletek figyelmébe is. Fricskaként, hogy szembesüljenek 
értelmetlen tevékenységükkel és a zord, kegyetlen valósággal. 

Elég volt a hazugágokból és abból, hogy az állam nem teljesíti egyik elsődleges feladatát, 
miszerint az állampolgárok védelme volna az. Majd időszakosan kezelem ezt az írást s 
mondjuk az év végén frissítem az adatokat, bár sokkal boldogabb lennék, ha erre nem lenne 
okom. Végül köszönet az alanti idézet eredeti szerzőinek-és természetesen a „gyökér” 
listáért is melyet volt szíves közreadni a jelzett portál. 

Kitartás és üdvözlet minden magyarnak szerte a világban! 

LightGravity 

„Ebben a gyűjteményben nem kaptak helyet az erőszakolók, erőszakoskodók, tolvajok, 
rablók, fenyegetőzők, csalók, uzsorások, drogkereskedők és stricik egyéb bűncselekményei, 
csak abban az esetben vettük bele a listába az adott ügyet, ha az eset halállal végződött. 
Nem említettünk olyan eseteket sem, amikor például megvakították süketnéma áldozatukat, 
vagy amikor bevett szokás szerint saját gyermekeikkel közösültek a cigányok. Az 
úgynevezett unokázó csalókat (kiknek szinte 100%-a cigány származású) sem vettük bele a 
felsorolásba, de fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a jelenlegi világhelyzetre vonatkozóan 
és azt kihasználva, kitaláltak egy új csalási módszert melyben ugyanúgy időseket hívnak fel, 
csak ez esetben a vírusra hivatkozva kérnek tőlük pénzt, például a „beteg” unokájuk 
nevében, vagy orvosi teszt ellenében. Azonban, mint alább látható, ettől eltekintve is akad 
bőven mód, hogy szaporítsák a magyarországi bűncselekmények számát.” 

Forrás: kuruc.info.com   szentkoronaradio.com 

2006. 

Október 15. Szögi Lajos tanár úr Olaszliszkán haladt át, amikor egy gyerek biciklivel elé 
hajtott és elesett, majd elszaladt. Amikor a földrajz-biológiatanár kiszállt az autóból, hogy 
megnézze, történt e valami baj, az összegyűlt cigányok agyonverték a kocsiban ülő két 
kisgyermeke szeme láttára. 

Október 16. A brutális olaszliszkai gyilkosság után újabb halálos áldozata van a 
cigányterrornak. Bácsalmáson rugdosott halálra két fiatalkorú egy 44 éves férfit. A férfi olyan 
súlyosan megsérült a bántalmazás következtében, hogy másnap a kórházban meghalt. 

Október 17. Az olaszliszkai lincseléshez kísértetiesen hasonló tragédia történt egy 
jászberényi fiatalemberrel. Őt Tiszacsegén verték halálra a helyiek, mert feldühödve vették 
tudomásul, hogy a 22 éves áldozat egy csegei lánnyal beszélgetett. 



December. Megverték a miskolci telkéről haza igyekvő férfit a lopásból élő cigányhorda 
tagjai, amiért kérdőre vonták, hogy mit keresnek a házánál. Másnap a banda egyik tagjával 
találkozott össze, aki ájulásig verte. A férfi a kórházban életét vesztette. 

  

2007. 

Február. Falra szegezte, parázzsal égette szomszédait két cigány nő, az egyik áldozat a 
kínzásokba belehalt. 

Február 28. Megkéseltek, majd kilöktek a vonatból egy férfit Jászfényszarun. 

Március: Elitta segélyét, majd bánatában agyonvert egy férfit a 26 éves cigány Polgáron. 

Március 27. Egy 17, egy 19 és egy 20 éves cigány gyilkolt meg egy 80 éves férfit az 
otthonában, Szekszárdon. 300 forintot és egy óraszíjat vittek el tőle. 

Április 9. Egy 99 éves nénit gyilkolt meg egy 19 éves cigány, húsvét hétfőn Bakson, majd 
egy tárggyal a hüvelyébe hatolt. 

Május 9. Két ember halálát okozta egy jogosítvány nélkül vezető 16 éves cigány a 
Szekszárd felől Nagydorogra vezető autóúton, miközben az autó tulajdonosa, a 38 éves 
nagynénje mellette ült. 

Június 25. Nem kapott egy szál cigit, ezért szúrta agyon az áldozatát Újpesten a 23 éves 
cigány nő 9 hónapos terhesen. 

Június 30. Megöltek egy férfit Hajdúdorogon. 

Július 27. Örömlányt gyilkolt egy cigány strici Nagyrécsén. 

Augusztus 3. Több késszúrással ölte meg rokonát a város határában a 17 éves edelényi fiú. 

Augusztus 4. 98 éves bácsit gyilkoltak meg ketten, miközben betörtek hozzá. 

Szeptember 13. Agyonverték egy kocsma tulaját Piricsén. 

Szeptember 20. Egy 58 éves hajléktalan férfit vertek halálra Vásárosnaményban. 

Október 13. Megerőszakolták majd felakasztották a tököli börtönben cellatársukat a fiatal 
fogvatartottak. 

Október 20. Késszúrással végeztek egy tömegverekedés közben egy férfival, Pogányon egy 
kocsmában. 

Október 28. Többször is megszúrtak egy középkorú férfit a Népligetben, melynek 
következtében meghalt. 

November 5. Éhen halt egy 1 éves csecsemő Piricsén, mert a szülők csak cukros vizet 
adtak neki, a segélyt pedig mindig elitták. 



November 11. 15 éves fiú ölt meg betörés közben egy 93 éves asszonyt Szalonnán, a saját 
házában. 

November.  Egy cigány vadállat részegen, egy baltával a kezében tört be egy 88 éves 
egyedülálló asszony házába Gadnán. Amikor az idős nő észrevette, a férfi többször fejbe 
verte a baltával, majd lehúzta a ruháját, és megpróbálta megerőszakolni. Az asszony még 
élt, próbálta elrúgni magától a szörnyeteget, amely viszont többször a combjára ütött a 
baltával, gyakorlatilag levágva azt, közben kinyomta a szemét, széthasította a fejét és késsel 
összeszurkálta a testét. Egy asztali rádiót, egy elemlámpát és egy rádiós ébresztőórát 
zsákmányolt, összesen kilencezer forint értékben. Ezeket hazafelé eldobálta és összetörte. 

November 24. Pénzt akart szerezni, ezért nyakon szúrt egy 58 éves nőt egy cigány Békés 
városában. 

December 1. Félholtra verték, majd megetették a malacokkal az 59 éves férfit Kömlőn. 

December 2. Agyonvertek egy 43 éves férfit Karácsond utcáján 

2008: 

Január 4. Iskolából hazafele menet bántott egy 18 éves fiút 17 éves osztálytársa a VIII. 
kerületi oktatási intézmény közelében, a fiatal kórházba szállítása közben elhunyt. 

Január 20.   9 fejre mért ütéssel és 12 késszúrással gyilkolták meg a gadácsi géptelep őrét 
két traktorért. A 20 és 28 éves elkövető az áldozat holttestét gázolajjal lelocsolta, majd 
felgyújtotta. 

Február 6. Három tinédzser lopott, majd vert meg egy 67 éves férfit tarnabodi házában 
unalomból. A férfi sérüléseibe belehalt a kórházba menet. 

Február 22. Cigány uzsorások fenyegetése miatt lett öngyilkos egy 20 éves 
tarnaszentmiklósi férfi. 

Február 28. Kétszer is megvertek egy felsőszentmártoni kocsmában egy férfit. Annyi ereje 
maradt, hogy hazatántorogjon, de reggelre meghalt. 

Március 13. Fejszével verte halálra ivócimboráját Eperjeskén a cigány férfi. 

Március 25. Cigány ütötte agyon 3 éves fiát Kaposváron. 

Március 25. Szívinfarktust kapott az idős férfi, amiért folyamatosan kirabolták a házukat 
Miskolcon. 

Április 19. Betörtek, majd meggyilkolták 69 éves áldozatukat Vásárosnaményban. 

Május 8. Halálosan megsebesítette egy kölcsönös „késpárbajban” társát egy férfi 
Vizsolyban. 

Május 22. Az utcán szúrt mellkason egy férfi egy másik férfit Jászladányban, aki a 
helyszínen életét vesztette. 

Május 22. Agyonvertek egy 17 éves fiút Kaposváron, majd a holttestét egy tóba dobták, ahol 
osztálytársai találtak rá. 



Május 28. Úgy megverte egy férfi az ivócimboráját Nagyberényben, hogy az később belehalt 
sérüléseibe. 

Június 13. Megvertek egy nyugdíjas férfit Zagyvarékason a saját házában, aki a kórházba 
szállítást követően meghalt. 

Július 26. Téglával dobott fejbe egy 14 éves fiú egy 45 éves férfit Kunszentmiklóson. A férfi 
a helyszínen meghalt. 

Augusztus 3.  Megöltek egy 70 év körüli pécsdevecseri férfit nyereségvágyból, majd a saját 
autója csomagtartójában szállították. 

Valamikor a nyár folyamán Leitatták a hatvani férfit, eladatták vele a házát, majd megölték. 

Szeptember 18. Jogosítvány nélkül vezetett egy 17 éves fiú, felborultak Alsógagynál, az 
autóban ülő 18 éves fiú és 11 éves lány életét vesztette. 

Szeptember 29. Belehalt sérüléseibe az a 24 éves férfi, akit egy családi vita közben lábon 
szúrt egy 14 éves fiú Sárospatakon. 

Október 9. Megvertek ketten egy férfit egy bogyiszlói kocsma mellett, aki 6 nappal később 
belehalt sérüléseibe. 

Október 14. Egy 16 és egy 20 éves cigány rabolt ki és vert agyon egy idős férfit Tatabányán 
a Galla-patak partján. A férfi próbált védekezni, de folyamatosan ütötték és még egy 1 kg-os 
kővel is fejbe dobták. 

Október 17. Brutális kegyetlenséggel gyilkoltak meg egy középkorú férfit Ácson. 

November 3. Ketten meghaltak Nagycsécsen, miután Molotov-koktélt dobtak, valamint 
rálőttek a házukra az uzsorások. 

November 12. Jászberényben betörtek, majd megkötözték, agyonverték és kirabolták az 55 
éves férfit. Az elkövető egy fiatalkorú fiú és két felnőtt büntetett előéletű társa. 

November 16. 120 km/h-val száguldozott Szolnokon jogosítvány nélkül, ittasan a cigány, aki 
halálra gázolt egy 16 éves fiatal fiút. 

November 20. Ellopták a kábeleket és az akkumulátorokat a vasúti átjárótól Gödöllőnél, 
emiatt ölte meg a vonat a hibás sorompón áthaladó 42 éves férfit és 8 éves kislányt. 

November 18. Nem fizetett a pécsi maffiózó cigány, ezért megölték az uzsorás cigányok egy 
kézigránáttal. 

November 19. Csépán egy 79 éves asszony lett rablógyilkosság áldozata a saját házában, 
ketten követték el a brutális gyilkosságot. 

November 24. Megerőszakolt és meggyilkolt egy 14 éves kiskunlacházi lányt 6 cigány.  

November 26. Egy 34 éves nő halálra késelt egy 45 éves férfit Biharnagybajomon. 

November 27. Egyetlen ütéssel ölte meg haragosát egy kocsma előtt Hódmezővásárhelyen 
egy férfi. 



November 28. Késsel ölte meg élettársát egy 33 éves férfi Vácon.  

November 28. Csévharaszton egy kocsmai tömegverekedés közben olyan súlyosan 
bántalmaztak egy nagykőrösi férfit, hogy a helyszínen meghalt. 

November 30. Monoron egy családi ház udvarán ölt meg egy 80 éves asszonyt egy 23 és 
egy 33 éves férfi, majd elvitték a házból az értékeket. 

December 4. Meggyilkolták Hamela Pétert, a Magnetica zenekar basszusgitárosa, az 
Alcoholica zenekar alapító tagját Pesterzsébeten. Pénzt követeltek tőle az utcán, nem adott, 
ezért azonnal leszúrta 13 és 16 éves támadója. 

December 6. Egy 21 éves cigány férfi ölt meg egy nála nem sokkal idősebb férfit, aki a 
helyszínen meghalt. 

December 9. Családi vita közben ismerőse leszúrt egy 29 éves férfit Putnokon. 

December 7. Cserbenhagyásos gázolást követett el egy cigány Dunaújvárosban. Az idős 
áldozat 3 hét múlva elhunyt. 

December 16. Megölték a pénztárost egy fővárosi trafikban. 

December 18. 100 forintot buktak a játékgépen, dühükben halálra késelték az idős férfit egy 
Bosnyák téri kocsmában. 

December 19. Gyerekeivel is közösült a 20 gyermekes 70 éves cigány, aki előbb leszúrta 30 
éves feleségét, majd felakasztotta magát Vadnán. 

December 21. Idős asszonyt vertek agyon a saját pártfogoltjai Balmazújvárosban. 

December 26. Egy 35 éves női holttestet találtak egy Ráckeve külterületén lévő 
szeméttelepen. Kirabolták, levetkőztették és meggyilkolták. 

December 27. Késsel ölte meg 8 éves nővérét 4 éves öccse egy pénztárca miatt Alkéren. 

Ez év ősze és 2009 tavasza között Budapest peremkerületeiben 12 esetben tört be egy 6 
fős ároktői banda 70 fölötti idősökhöz. Az áldozatokat az ajtó berúgása után agyba főbe 
verték, nehéz bútorokat borogattak rájuk, majd megkötözve otthagyták a magatehetetlen 
nyugdíjasokat néhány esetben a “mire reggel lesz, úgyis megdöglesz” elköszönéssel. Az 
áldozatok közül ketten vesztették életüket, a többiek “csak” súlyos sérüléseket szenvedtek. 

 

 2009. 

Január 5. Öt almáért és teasüteményért ölte meg a 86 éves nőt a 25 éves férfi Tiszaroffon. 

Január 7. 73 éves nőt késeltek halálra hajdúböszörményi házában. 

Január 12. Egy idős nő holttestét találták meg a járókelők Mezőzombor utcáján. A nőt 
meggyilkolták. 

Január 15. Meggyilkoltak egy idős asszonyt Pécsen a lakásában nyereségvágyból.  



Január 27. Egy kaposvári egyetemista lány tűnt el, három hét múlva a lemeztelenített 
holttestét találták meg a Kapos folyóban. A lányt elrabolták és meggyilkolták. 

Február 4. 21 késszúrással végezték ki a betörők az üresnek hitt házban tartózkodó fiút a 
fővárosban. 

Február 8. Megvert egy 55 éves férfit Mályi községben egy cigány csoport szórakozásból, 
aki kórházba szállítása után meghalt. 

Február 8. Veszprémben szíven szúrtak egy férfit. 

Február 9.  Egy órára hagyta egyedül 73 éves nagymamáját Dorogon, amíg elment a boltba. 
Mire visszatért, idős rokonát meggyilkolták. 

Február 24. Meg akarta erőszakolni idős áldozatát a cigány Hódegyházán. Nem hagyta 
magát, ezért megölte és a felfűtött kemencébe rakta. 

Február 8. A veszprémi kézilabdást Marian Cozmát szíven szúrták egy veszprémi 
szórakozóhely előtt. A Veszprém és a Román válogatott beállósa társaival egy gyermek 
születését és egy születésnapot ünnepelt, amikor kitört a verekedés. Két csapattársát, aki 
próbált a segítségére sietni, súlyosan megsebesítették. Pešićet vesén szúrták, emiatt egyik 
veséjét ki is kellett venni, Vilovski a vállán vitte el a kórházba. Šešumot fejberúgták, 
arccsonttörést szenvedett. 

Február 23. Sörétes puskával gyilkoltak meg egy 28 éves cigány apát és 5 éves kisfiát a 
szintén cigány bűnözők, miután felgyújtották az áldozatok házát.  

Március 18. Bántalmaztak és kiraboltak egy 90 éves urat Szendrőládon. A férfi, fejében 
keletkezett vérrög miatt elhunyt. 

Április 22. Cserbenhagyásos gázolás következtében halt meg a kalocsai férfi. 

Május 31. Cigánygyerekek kergették a halálba a játszótéren unokáival játszani próbáló 59 
éves urat Székesfehérváron, provokációjukkal. 

Június 6. Egy ócska kerámiabögréért gyilkolta meg 54 éves szomszédját a veszélyes fertőző 
betegségben szenvedő 33 éves cigány. 

Június 11. Egy 37 éves nő holttestét találták meg Budapesten egy pincelakásban. A nő 
cigánygyilkosság áldozata lett.  

Június 13. Kilökték a kalauzt a cigányok a kisvasútból Buj és Herminatanya között, aki a 
vonat alá esett és meghalt. 

Június 17. Otthonukban találták meg a meggyilkolt idős házaspárt Mezőtúron. 

Június 18. Nyakon szúrta 34 éves börtönviselt cigány élettársát a szintén cigány nő 
Szombathelyen. 

Június 19. Jogosítvány nélkül vezető 16 éves cigány ütközött egy szabályosan közlekedő 
motorkerékpárral. A motoros életét nem tudták megmenteni. 

Június 20. Meggyilkolta 18 éves békéscsabai ex barátnőjét a tiszapüspöki cigány. 



Június 27. Kazincbarcikán felakasztottak egy nőt az egyik park fájára, de előtte meg is 
erőszakolták. 

Június 30. Óbudán a Flórián tér aluljárójának egyik kocsmájában megöltek egy fiatalt. Úgy 
eltörték az orrát, hogy az orrcsontja belefúródott az agyába. 

Július 5. Megölte a férjét, majd hogy ne legyen gyanús, a szomszédokkal és a rokonokkal 
elkezdte kerestetni. Az 53 éves férfit Kisvarsány külterületén egy fasorban találták meg.  

július 12. Marian Cozma halálához kísértetiesen hasonló gyilkosság történt a romániai 
Comanestiben. Daniel Primicherut K1-es sportolót szíven szúrták.  

Július 28. Sárhida és Gellénháza között egy hegyi pincében holtan találtak egy középkorú 
férfit. Az áldozat halálát lőtt sérülés okozta.  

Július 29. Saját házában holtan találtak Zalaegerszegen egy középkorú férfit, testén szúrt 
sérülésekkel.  

Július 30. 78 éves idős asszonyt vert meg 3 cigány fiatal Isaszegen betörés közben. Az 
asszony pár nap múlva belehalt a sérüléseibe.  

Augusztus 4. Meggyilkoltak egy 71 éves svájci állampolgárságú nőt a Bács-Kiskun megyei 
Szankon, Kiszsombos dűlői tanyáján.  

Augusztus 6. A cigányok autójában közúti ellenőrzés során egy holttestet találtak, a 
házkutatás során még több holttest került elő a kútból. Mindegyik áldozat idős ember volt. 

Szeptember 4. Brutális kegyetlenséggel, húsznál több késszúrással végezte ki a 27 éves 
barátnőjét egy cigány férfi az Avason. A holttestet két pokrócba csavarta be. A gyilkosság 
feltehető oka, hogy a férfi nem akarta tartozását visszafizetni a nőnek. 

szeptember 1.   Éjjel ismeretlenek mentek be egy érdi házába, ahol egy 77 éves férfi kezét 
és lábát összekötözték, majd magára hagyták. Később belehalt a korházban a sérüléseibe. 

Szeptember 4. Ittas állapotban lévő csepeli cigányok agyonrugdostak egy 52 éves férfit. Az 
áldozat a közértes nőn segített, mivel a romák belekötöttek a kis borválaszték miatt. A férfi 
kómába esett majd a kórházban meghalt. 

Szeptember 17. Két cigánygyerek (12 és 13 éves) ölt meg egy 53 éves férfit Buzitán. 

Szeptember 18. Kistormáson a vezetője megölte az egyik közfoglalkoztatottat munkahelyi 
nézeteltérés miatt. 

Szeptember 30. Nyírbátoron a lakásában vertek agyon egy 75 éves asszonyt. 

Október. Szerszámnyéllel bántalmazott egy idős embert Gáborjánban, hogy meglophassa. 
Az áldozat a kórházban meghalt. Az elkövető egy másik alkalommal egy 87 éves nőt 
bántalmazott szintén értékeiért, aki a kórházban szintén belehalt sérüléseibe. 

November 5. Tompai lovastanyán egy család három tagját brutális kegyetlenséggel 
megölték. 

November 15. 51 éves ibrányi férfit szúrt nyakon egy 27 éves román állampolgár. 



November 16. Felsőzsolcán az esti órákban agyonrugdostak egy 34 éves magyar férfit. 

November 26. Bátaapátin gyilkoltak meg egy öregembert. 

November 28. Polányban szúrtak le egy somogyszili férfit. 

November 28. Tolnanémedin egy 82 éves nénit találtak vérbe fagyva. 

November 28. Helvécián gyilkoltak meg egy idős házaspárt. 

December 14. Salgótarjánban egy nőt és egy férfit gyilkoltak meg bozótvágóval. 

  

2010. 

Január 16. Egy 77 éves oroszlányi asszonyt ölt meg két cigányfiú (18 és 19 évesek). Miután 
a nő meghalt, a 13 és 18 éves lány tettestársaik segítettek felforgatni a házat, ahol végül 
nem találtak semmi értékeset. 

Január 19. 92 éves nőt vert meg és rabolt ki egy cigánybanda Ózdon. Az idős hölgy a 
kórházban belehalt sérüléseibe. 

Február 8. Nyolc késszúrással végzett magyar származású ügyvéd férjével a cigány nő 
szerelemféltésből Berettyóújfalun, miközben neki már két másik férfival is volt kapcsolata. 
Miután megölte a férfit, lelocsolta gázolajjal és felgyújtotta. 

Február 25. Mint sok másik ügynél, a sajtó hallgatásának ellenére került köztudomásra, 
hogy cigányok gyilkoltak meg és daraboltak fel egy debreceni testneveléstanárt. 

Február 27. Egy 66 éves ceglédi asszonyt találtak holtan otthonában, akit nem elég, hogy 
kiraboltak, levetkőztették meztelenre, megerőszakolták, majd megfojtották. 

Március 4. Késsel, baltával támadtak egy családra Porcsalmán (egy többszörös gyilkos 
vezetésével), ahol az áldozatok közül a családfő a helyszínen meghalt. Mind az elkövetők, 
mind az áldozatok cigányok voltak. 

Március 11. Egy zsírkeverő fakanállal verte agyon 87 éves áldozatát a 18 éves kecskeméti 
rabló. 

Március 15. Egy négy fős (apa 37 éves, anya 36 éves, gyerekek 5 és 8 évesek) családot 
mészároltak le Tényőn a saját házukban. 

Március 17. Halálra gázolta a 22 éves lányt Tiszalúcon egy ittas vezető. 

Március 18. Hajléktalant gyilkoltak Eger belvárosában. 

Április 12. Halálos kimenetelű késelés történt Dunaújvárosban. 

Április 14. Betörték a fejét a 70 éves asszonynak Dunaújvárosban, majd elvették a táskáját. 
A hölgy belehalt sérüléseibe. 



Április 20. Hajléktalan férfit vert meg Szolnokon egy néhány fiatal cigányból álló kéregető 
banda. A férfi belehalt sérüléseibe. 

Április 20. 14 év alatti cigány támadott meg egy 81 éves hölgyet Pécsen, aki a támadás 
következtében beverte a fejét és nem sokkal később elhunyt. 

Április 27. Egy részeg cigány saját házában gyilkolt meg egy 83 éves asszonyt. 

Május 12. Egy 17 éves cigány nő lökött ki egy 16 éves magyar lányt a tizedik emeleti 
erkélyről Miskolcon. 

Nyár. Meggyilkoltak egy nőt. Maradványait október 6-án találták meg a ház aljzat-betonja 
alatt. A gyilkos azért tudta észrevétlenül elásni oda a tetemet, mert akkor még állt a házhoz 
épített melléképület.  

Június 4. Szelei úti otthonában gyilkolta meg a 89 esztendős B. Sándort két cigány fiatal. 

Június 5. Egy 23 és egy 27 éves férfi vert agyon egy 89 éves urat Jászberényben. 

Június 21. Több hónapnyi kínzás után elhunyt egy lány, akit 4 battonyai cigány tartott fogva. 

Június 27. Egy 80 éves nénit támadtak meg egy nagykanizsai ház lépcsőházában. Az 
asszony nem sokkal a támadás után elhunyt. 

Július 6. Szóváltást követően ököllel, lábbal bántalmazta a házigazdát közmunkás kollégája, 
majd egy késsel hason, mellkason és többször nyakon szúrta őt. 

Július 17. Holtan találtak meg egy 84 éves férfit hozzátartozói saját házában, Budapesten. 
Az idős urat meggyilkolták. 

Június 19. Agyonvert egy 69 éves férfit egy 19 és egy 23 éves fiatal, az idős úr soltvadkerti 
házában. A cigányok azt az embert gyilkolták meg, aki munkát adott nekik és többször 
segített rajtuk. Miután megölték és kirabolták, ellopták az autóját és pár km múlva 
nekimentek egy fának. 

Június 20. Ajkán egy betörés során a ház tulajdonosára pokrócot dobtak, majd összeverték 
és összeszurkálták a cigányok. A házból egy kanna bort vittek magukkal. A 62 éves áldozat 
a kórházban belehalt sérüléseibe. 

Július 23. Szabálysértés miatt akarta megállítani a BMW-t a rendőr Budapesten, de amikor 
az autó megállt és a rendőr kiszállt, a cigány sofőr hátramenetbe kapcsolt és halálra gázolta 
az intézkedni próbáló járőrt. 

Július. Egy sorozatgyilkos cigánybanda gyilkolt meg egy 22 éves, feltehetőleg októberben 
pedig egy 17 éves fiút. Egy fiatal lány maradványait is megtalálták a rendőrök. Egy másik 
fiatal lányt fogvatartottak, kínoztak, és meg is erőszakoltak, ő életben maradt. 

Augusztus 5. Meggyilkoltak egy 83 éves férfit Budapesti lakásában. 

Augusztus 10. 88 éves asszonyt vertek halálra a cigányok. 

Augusztus 16. Torkot vágtak a cigányok a Blahán. 



Augusztus 21. Gyilkoltak a cigányok Almásfüzítőn. 

Augusztus 27. Addig verték a cigányok áldozatuk magzatát, míg el nem vetélt. 

Szeptember 3. Gyilkosságot követett el Gödön a cigány lakásmaffia. 

Szeptember 12.  Ecuadori triatlonistát késeltek halálra Budapesten. 

Szeptember. Egy 19 éves férfi meggyilkolta 15 éves barátnőjét. A nyomozás azt állapította 
meg, hogy Dániel megkötözte a meztelen Alexandra kezét, majd egy dobogón verte szét a 
lány fejét. 

Október 1. Be is fűszerezte testvére szétdarabolt holttestét a gyilkos cigány. 

Október 8. Éjjel két férfi behatolt egy pilisi házba, ahol késsel és baltával megölték az ott élő 
53 éves férfit és 56 éves nőt, majd a lakásból készpénzt, több mint egy kilogramm aranyat 
és mobiltelefonokat vittek el. 

Október 10. Kettős gyilkosság Pilisen. 

Október 11. Megint gyilkoltak a cigányok: örömlány holttestét találták meg. 

November 10. Két pécsbányai cigány rablás közben halálra vert egy 71 éves asszonyt. 

November 10. Három magyart egy csapásra: cigányok okozták a nemesbikki szörnyű 
balesetet is.  

November 16. Kalapáccsal verték agyon a csecsemőt a cigányok. 

December 10. Egy papot is megöltek a rablógyilkosság után. 

December 29. Egy somogyzsitfai férfi saját rokonát ölte meg. Szerszámokért ment át 
rokonához, a találkozás azonban erős ivászatba torkollott, és a két férfi összeveszett 
valamin. A 45 éves férfi ütlegelni és rugdosni kezdte rokonát, akinek egy törött bordája 
átszúrta szívét és tüdejét. A sértett életét vesztette. 

December. Egy 40 éves és egy 21 éves férfi előbb brutálisan bántalmazott, majd kirabolt 
egy 57 éves asszonyt annak nyírmadai lakásában. Az idős hölgy a helyszínen belehalt 
sérüléseibe. 

   

2011. 

Január 27. 81 éves idős hölgyet bántalmazott, majd rabolt ki a fiatal cigány Kovácsvágáson. 
A sértett hosszú haláltusa után a helyszínen meghalt. 

Január 29. Négy 14 év alatti cigány gyilkolt meg egy idős asszonyt Lakon. 

Január 29. Köröm. Ismeretlen körülmények között vesztette életét egy egyéves kislány, 
amikor leesett az ágyról. A szülők ellen gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával 
indítottak eljárást. 



Február 2.  Dopeman nagymamája és nagypapája belehaltak a betörő cigányok által okozott 
sérüléseikbe. 

Február 2. A kaposvári felüljárón ütötte agyon az egyik cigány a másikat. A két férfi 
szóváltásba keveredett, melynek vége az lett, hogy a „Bige” gúnynéven ismert vádlott 
megütötte a „Kerge” gúnynéven ismert sértettet, aki a betonra esve beverte fejét és belehalt 
a sérülésbe. 

Február 11. Értékeiért gyilkolt meg egy nő egy 76 éves nénit Rakamazon. 

Február 16. Hajdúhadház: Éjszaka támadtak meg saját udvarán egy idős asszonyt. A 81 
éves nőt életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ahol később belehalt sérüléseibe. 
A támadók az áldozat 60 éves fiát is bántották, ő is súlyos sérüléseket szenvedett. 

Február 16. Két betörő cigány agyonvert egy 69 éves férfit Tiszaföldváron. 

Február 19. Apját szúrta le egy 18 éves cigányfiú, mert az folyamatosan bántalmazta a 
családot. 

Február 20. Meggyilkoltak egy idős, 80 év feletti férfit. A gyilkosság előtt az ujjai levágásával 
kínozták. 

Március 23. Hejőszalontán brutális, cigányok által elkövetett gyilkosság történt, az áldozat 
egy 50 év körüli helyi asszony. Az áldozat torkát elvágták, és több késszúrással megölték a 
saját házában. 

Március. 50 éves érdi férfit mérgeztek meg, aki belehalt a bódító szer hatásába. 

Április 19. Kemencébe dobta újszülött csecsemőjét egy cigány nő, mivel félt, hogy kiderül 
hűtlensége. 

Április 24. IX. kerületi Ernő utcában egy 41 éves és egy 58 éves nő, valamint egy 31 éves 
férfi betört a lakásába, majd brutálisan bántalmazott és megölt egy 82 éves asszonyt, akire 
másnap a fia talált rá. 

Május 3. Kiraboltak egy 100 éves nőt Kaposvár belvárosában. A támadó betörte a lakás 
ajtaját, bántalmazta, fojtogatta áldozatát. Az idős hölgyet súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba. Később életét vesztette. 

Június: Viperával vertek agyon egy 85 éves tápióbicskei férfit. 

Augusztus 21. Halálra gázolt egy 20 éves lányt egy ittas autóvezető Tolnán. A 24 éves férfi 
sofőr a kerékpárútra hajtott és elgázolta a lányt, aki a helyszínen életét vesztette.  

Augusztus. Holtan találtak egy 86 éves nőt Miskolcon, a Szentpáli utca egyik épületében. Az 
áldozatra mostohafia talált rá, az idős asszony gyilkosság áldozata lett. 

Szeptember 10. Ököllel verte agyon barátnőjét egy 37 éves cigány Nyíracsádon. 

Szeptember 20. Egy 15 éves kisteleki fiú ölt meg és ásott el egy 41 éves nőt. 

Október 10. Kiskundorozsmán gyilkoltak meg egy 77 éves asszonyt éjszaka.  



Október 10. Egy cigány bűnbanda meztelenre vetkőztetett, és kirabolt két hajléktalant a 
Hunyadi téren, Budapesten. A két hajléktalan halálra fagyott. Korábban a banda egyik tagja 
úgy megvert egy szintén hajléktalan személyt, hogy az a helyszínen meghalt. 

Október 15. 3 éves kisfiút éheztettek halálra Pacsatüttösön. 

Október 15. Lajosmajoron egy egyedül élő, 79 éves nőt gyilkoltak meg, holttestét saját 
otthonában vérbe fagyva találták. 

Október 25. Éveken át kínoztak egy fiatal 25 éves lányt Battonyán. Fogókkal tépték ki a 
körmeit és a fogait, cigarettacsikkeket nyomtak el az arcán, elektromos árammal rázatták, 
hegyes tárgyakat szurkáltak be a körme alá, felakasztották. 

Október: Tizenhat év fegyházbüntetéssel sújtotta jogerősen a Szegedi Ítélőtábla azt a férfit, 
aki meggyilkolt és megerőszakolt egy idős szatymazi asszonyt. 

Október: Egy vietnámi házaspárt gyilkolt meg két rablócigány Budapesten. A házaspárt 
előre megásott sírokba lőtték bele. Az elkövetők 50 ezer forintot zsákmányoltak. 

Október: Kegyetlenül, egy autó féktárcsájával verte agyon a két testvér a soltvadkerti 
gazdát. Az indíték rablás volt. 

November. 76 éves érdi asszonyt mérgeztek meg, aki belehalt a bódítószer hatásába. 

November 5. Négy ember vert halálra egy 48 éves férfit Bánokszentgyörgyön. 

November 9. Berentén egy 52 éves férfi és 27 éves lánya tört be egy házba, majd megölték 
a 80 éves ott lakó férfit. 

November 22. Megöltek egy 86 éves férfit a hozzátartozói hétfőn, Mélykúton. 

December 27. Sodrófával vertek agyon a cigányok egy idős hölgyet. 

December 28. Gyermeke szeme láttára szúrta le az anyát a cigány. 

December 29. Idős férfi holttestére bukkantak Sajónémetinél, az áldozatot többször 
bántalmazták a cigányok. 

  

2012. 

Január 17. Mészárolt a macsétás cigány Salgótarjánban. 

Április 9. 73 éves asszonyt erőszakolt és ölt meg egy cigány Várpalotán. 

Április 9. Hárman verték halálra a kick-boxoló Tóth László „Dokyt” a szádelői diszkóban. 

Április 21. Minden ok nélkül agyonvertek egy férfit nagyszombat délutánján a Borsod megyei 
Berzéken. 

Április 29. Újszentgyörgy és Tomajmonostora között brutálisan megvertek egy középkorú 
férfit, aki bele is halt sérüléseibe. 



Április 30. Kesznyétenben cigányok félholtra vertek egy 82 éves asszonyt. A hölgy belehalt 
az elszenvedett bántalmazásokba. 

Április. 74 éves diósi férfit mérgeztek meg, aki belehalt a szer hatásába. 

Május 8. Három támadója brutálisan megverte, megkínozta, megalázta a 81 esztendős férfit, 
majd a tőle elrabolt, mindössze 9 ezer forintot szétosztották egymás között. Az idős ember 
két nappal később elhunyt. 

Május. 64 éves szellemileg fogyatékos asszonyt gyilkolt meg közösülésük után elképesztő 
kegyetlenséggel az ittas, bedrogozott cigány férfi. A gyilkosság után, holtában is 
megbecstelenítette az asszonyt, majd egy aknába dobta. 

Június 5. Vazelint fecskendezett a péniszébe, így csalta haza volt asszonyát (és egyben 
unokatestvérét) a 39 éves férfi, aki ezek után agyonszurkálta a nő új férjét. 

Június 30. A “híres” cigány gyerekszeretet: gazdasági okokra hivatkozva gyilkolták meg 
magzatukat “VV Fecóék”. 

Július 7. Pécsi sörözőből hazafele tartó rendőrségi pszichológus nőt fojtottak meg miután az 
nem hagyta, hogy megerőszakolják. Bándy Kata holttestét Péntek László egy árokba 
gurította és csak napokkal később találták meg. 

Július 27. Gyöngyösön kiraboltak, nyakon szúrtak és megfojtottak egy 81 éves bácsit, majd 
felgyújtották a házát. 

Július: Regenyén egy részeg cigány feszítővassal verte szét egy 58 éves nő fejét, amiért az 
asszony le „büdös cigányozta”. 

Augusztus 16. Vascsővel vert halálra egy 57 éves asszonyt a cigány. 

Szeptember 1. Drogos cigányok öltek uzsorás cigányokat. 

Szeptember 8. Hajdúszováton agyonvert egy 58 éves férfit egy 17 éves cigány, mert nem 
adott neki cigarettát. Az áldozatnak szinte egyetlen ép testrésze sem maradt, a gerince és 
csigolyái több helyen eltörtek, a szemei kifordultak, minden bizonnyal nem “csak” ököllel, 
hanem eszközökkel végeztek vele. 

Október 11. Tojásért és fagyasztott csirkéért verték agyon a 77 éves férfit. Az egyik tettes 
terhesen ment gyilkolni. 

Október 16. Idős asszonyt gyilkoltak meg pár ezer forintjáért. 

November 1. A fonyódi gyermekotthon lakói részegen brutálisan megvertek a balatonboglári 
vasútállomás várótermében egy hajléktalant, majd megtámadtak egy buszsofőrt. A 
hajléktalan rá 3 napra hunyt el a kórházban. 

November 6. Halálra verte a 87 éves asszonyt a cigány, majd ikszeket rajzolt a falra a 
vérével. 

December 3. Agyonvert egy 82 éves magyar nénit az uborkatolvaj. 

  



2013. 

Január 7. Egy 20 és egy 25 éves cigány gyógyszerre fogyasztott alkohol hatására betörtek 
egy idős testvérpárhoz, az egyiket halálra verték egy lánccal, a másik súlyos sérüléseket 
szenvedett, csak amiatt élte túl, hogy halottnak tettette magát. Körülbelül húszezer forint 
értékben vittek el kisebb értékeket és használati tárgyakat. 

Január 10. A plafon is csurom vér volt úgy összeverték vascsővel az idős férfit Ózdon 2000 
Ft-ért. 

Január 11. Mángolófával verte fejbe idős áldozatát a fiatal rabló. A banda háromszor tört be 
a nénihez, aki nem élte túl az utolsó támadást. 

Január 26.  Háromezer forint értékben zsákmányolt ékszert, fülbevalót és gyűrűt áldozatától 
az a két huszonéves fiatal, aki megölt egy 84 éves asszonyt múlt szombat este Tamásiban. 

Február 8. Agyonverte a neki munkát adó gagybátori idős férfit az állami gondozott cigány. 

Február 28. Betörtek egy 89 éves bácsihoz Gyulán. Kirabolták és bántalmazták, az 
eseményt követően 3 hónappal belehalt a sérüléseibe. 

Március 8. Cigány nő ütlegelte, majd szúrta meg többször a 87 éves asszonyt. 12 ezer 
forintot lopott tőle. A sértett pár hónappal később életét vesztette. 

Március 22. Egy idős magyart megöltek, egy másikat “csak” megvertek és kiraboltak a 
Lyukóvölgyben. 

Március: Egy este betörtek egy 64 éves férfihez, megölték és 37 000 forint értékű holmiját 
elvitték. Másnap egy 48 éves férfihez hasonlóan betörtek és ütlegelni kezdték, de 
bemenekült a wc-be. A kutyáját felakasztották és 50 000 forintnyi használati tárgyat vittek el. 

Április 7. Egy cigány fojtotta meg Király Tamás divattervezőt, a büntetett előéletű férfi 
vallomásában kábítószer-függőségére és szellemi fogyatékosságára is hivatkozott. 

Április 20. Megöltek egy idős asszonyt hoboli otthonában. 

Április 28. Elképesztő erővel bántalmazta gyilkosa a 16 éves Dominikát, akit holtan találtak 
Szigetszentmiklósnál a Duna-parton. 

Május 2. Hárman elhatározták, hogy úgy fognak pénzhez jutni, hogy a Járdánháza egyik 
sörözőjéből távozó férfit a nyugdíjfizetés napján leütik, és tőle nyugdíját elveszik. A rablás 
gyilkosságba torkollott.  

Július 6. Egy XVIII. kerületben élő drogos cigány szóváltásba keveredett az áldozatával, akit 
baltával darabolt fel. 

Augusztus 25. Egy egerszegi cigány megölte apja volt élettársát, majd a halottat 
meggyalázta. Későbbiekben több bűncselekményt is elkövetett, nagyanyjának új élettársát 
megfenyegette, miután az elmenekült, saját nagyanyját is megkívánta, meg akarta 
erőszakolni; az idős hölgynek sikerült elmenekülnie. 

Szeptember 11. Cibakházán megölték a 72 éves plébánost. 



Szeptember 11. Nagykőrösön bántalmaztak és kiraboltak egy 92 éves asszonyt 10.000 
forintért. Az asszony pár nap múlva a kórházban hunyt el. 

Szeptember: 91 éves asszonyt vert meg két ceglédi férfi Nagykőrösön. A nő néhány nap 
múlva belehalt sérüléseibe. 

Október 18. Egy 35 éves cigánybűnöző a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányságról hazafele 
menet bement egy idős nőhöz (akinek párszor segített ház körüli munkákban), hogy adjon 
neki pénzt buszra.  Mivel ezt az asszony megtagadta, ezért fojtogatni kezdte. Az asszony 
elárulta, hogy hol tartja a pénzét, de a támadó megkínozta és megerőszakolta a haldokló 
időst. Az asszony belehalt sérüléseibe. 

Október 23. Egy cigány testvérpár bement egy 92 éves tiszagyulaházai asszony házába. 
Mivel nem árulta el, hogy hol tartja az értékeit, ezért olyan súlyos sérüléseket okoztak neki 
egy kalapáccsal, hogy pár hónappal később belehalt a sérüléseibe. A tettesek csak 16 
doboz gyufát vittek el. 

Október 29. Felsőregmecen megöltek és kiraboltak egy 68 éves nőt.  

November 27. Kaposváron halálra verte beteg kislányát egy „apa”, mert idegesítette a sírás. 

December 6. Füzesabonyban az utcán halálra szurkálta 6 éves kisfiát egy drogos. 

December 12. Öngyilkos lett egy pécsi rab, mert a cigány rabtársa “halálra csicskáztatta”. 

December 28. Dabason egy cigány szóváltást követően leszúrta ismerősét. A nő a 
helyszínen belehalt sérüléseibe.  

 2014. 

Január 31. Három cigány férfi és egy nő betörtek egy 82 éves asszonyhoz Ózdon. 
Kirabolták a házat majd halálra verték áldozatukat. 

Február 20. A saját lakásában összeverve és megkötözve talált 86 éves mezőkövesdi férfi a 
kórházban életét vesztette. 

Március 26. Román cigány szúrt le egy idős nőt Tatabányán, mert kevesellte a tarhálásért 
kapott pénzt. 

Április 18. Halálra késeltek egy 43 éves DAC szurkolót a dunaszerdahelyi cigányok. 

Július 5. Négy helyi “fiatal” halálra vert és kirabolt egy 56 éves merényi férfit, mert nem adott 
nekik cigarettát. 

Július 21. Két csoport cigány esett egymásnak Kutason hétfőn délután. A veszekedés 
brutális összecsapássá fajult: kövekkel, botokkal, vascsövekkel támadtak egymásra. Egy 30 
hetes terhes nőt, aki a verekedés helyszínén volt, úgy rúgtak hasba, hogy életveszélyes 
állapotba került. Csak kórházban tudták megmenteni, magzata azonban életét vesztette. 

Augusztus. Több mint két hónapon keresztül vertek egy csecsemőt egy devecseri 
családban. Megégették kamillázás közben, eltörték a kezét és a bordáit, a fejét ért sérülésbe 
pedig később bele is halt. Az agresszív mostohaapa volt a tettes. 



Október 9. Drogos, jogosítvány nélküli cigánybűnöző gázolt halálra egy kétgyermekes 
magyar anyát Szolnokon. 

November 18. Viperával bántalmazta a 18 éves férfi a 70 éves asszonyt, aki belehalt a 
sérüléseibe. 

November 21. Több órán át kínozta régi ismerősét a fiatal cigány. A sértettet bár 
figyelmeztette előre családja, ő mégis hitt abban, hogy a visszaeső bűnöző barátja képes jó 
útra térni, azonban nem így történt. A kisgyermekes édesanyát megerőszakolta, 
bántalmazta és fojtogatta, aki végül kalapáccsal okozott sérüléseibe halt bele. 

November. 23 éves kaposvári cigány ütlegelte, rázta és fojtogatta öt hónapos kislányát, mert 
nem tudott aludni tőle. A csecsemő súlyos sérülései miatt életét vesztette. Anyja hívta a 
mentőket, amikor észrevette hogy már nem él. A nyomok alapján már korábban is verték a 
kisgyermeket. 

December 22. Az elkövető egy 80 éves idős férfit bántalmazott, aki néhány nappal később 
belehalt sérüléseibe. 

  

2015. 

Január 12. Mezőkeresztesi otthonában ölt meg egy 66 éves férfit a börtönből szabadult 36 
éves visszaeső gyilkos. Tettestársa a 15 éves unokaöccse volt. 

Január közepe. 19 éves cigány ölt meg egy idős embert Túrkevén. 

Január 23. 67 éves férfit vert agyon egy 34 éves cigány. 

Április 1. Három elkövető bántalmazott egy férfit, aki a súlyos sérülései miatt helyszínen 
életét vesztette. 

Április. 33 éves börtönviselt férfi szurkálta halálra 24 éves drogos nevelt fiát. 

Május. Két cigány férfi vert agyon egy idős nőt. 

Június. Cigányok öltek meg egy dolgos családapát. 

Június 30. Pusztaszemesen kiraboltak, majd brutálisan összevertek egy Franciaországból 
hazatelepült idős férfit, végül felgyújtották a még magánál lévő, de magatehetetlen embert. 

Július 22. Féltékenységből agyonverte a családjának csupán segíteni akaró férfit egy 
börtönből szabadult 24 éves férfi a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Martonyiban. 

Július 26. Bántalmazta, majd megölte két gyermekét a cigány férfi. A kisebbik megpróbált 
elfutni, de nem sikerült neki. Felakasztotta őket, majd magával is végzett. 

Július vége. Puszta kézzel vert agyon egy húszéves cigány egy ötgyermekes családapát 
Martonyiban. 

Augusztus 16. Népszínház utcai (Budapest, VIII.) lakásában megölte alkalmi barátnőjét, 
szőnyegbe csavarta, majd Kalocsáig szállította, ahol elásta a holttestet. 



Október 6. Baktalórántházi otthonában gyilkoltak meg egy 61 éves férfit. 

Október 16. Mendén bestiális kegyetlenséggel végeztek egy idős házaspárral a saját 
otthonukban. Félretett pénzükért ölték meg őket. 

Október 20. Két cigány megölt egy 73 éves nőt Nagykanizsán. 

November 28. Három várpalotai cigány vert agyon egy férfit. Az áldozat a kórházban 
belehalt a sérüléseibe. 

December 20. Csavarhúzóval ölte meg a cigány a 22 éves nyáregyházi nemzeti érzelmű 
polgárőrt. 

 

 

2016. 

Január 7. Halálra kínoztak egy 90 éves, köztiszteletben álló magyart Csemőn. 

Március 25. Halálra köveztek a cigányok egy izraeli turistát Tiszakécskén. Ki akarták rabolni 
a sátrában alvó férfit, felébredt, megijedtek, megölték. Későbbiekben bevallották, hogy azért 
gyilkoltak, mert kíváncsiak voltak rá, hogy milyen érzés. 

Április: Kilenc éven át fajtalankodott lányával, a vérfertőzésből született gyermeket 
rongyokba csavarták, a holttestét elrejtették. 

Május 28. Szamossályin meggyilkoltak egy 61 éves nőt az otthonában. 

Május 30. Szolnokon saját lakásában szúrtak le egy középkorú nőt. 

Május.  Fejszével megölte 81 éves német állampolgárságú szomszédját, és pénzt, 
ingóságokat, okiratot vitt magával a házából. 

Június 24. Betört egy házba, majd az ágyban fekvő idős asszonyt egy vascsővel fejbevágva 
ölte meg. 

Július 28. Szénási Lajos 35 éves gödöllői hegedűművész gyilkolt meg egy 24 éves nőt. A 
zenész el akarta lopni a fiatal színházi dolgozó autóját. A lányt a jármű maga alá temette az 
árokban, amikor megpróbálta megakadályozni a rablást.  

Augusztus. Ukrajnában Odessza megyében megerőszakoltak, és megöltek egy kilenc éves 
kislányt a cigányok. Kitelepítik őket a térségből. 

Szeptember 3. Agyonverte rákos főbérlőjét a 32 éves őrkényi drogos cigány, előtte saját 
testvérére akarta rágyújtani a házát. 

December.  A 15 éves román cigány különös kegyetlenséggel ölte meg a szomszédjában 
lakó, 72 éves nőt Homoródalmáson. 

  



2017. 

Február. Leégett túronyi ház romjai között megtalált 88 éves asszony halálát. Nem bvaleset 
volt, hanem ugyanaz a K.Zsolt volt a gyilkos, még 2016 májusábanban fejszével megölte 
idős szomszédját a Baranya megyei Túronyban. 
 
Április 7. Nyírturán otthonában gyilkoltak meg egy 84 éves nőt. A gyilkos azonnal mentális 
problémákra hivatkozott. 

Április 30. Egy 15 éves cigány gyilkolt meg két férfit Tatabányán. 

Április. Egy 87 éves asszonyt vert agyon vascsővel Nyéstán 5 cigány. 

Szeptember 11. Egy 75 éves urat vert agyon egy 32 éves nő a Maglódi úti börtönnél, amiért 
az rászólt, hogy ne zajongjon. A nő a börtönben lévő élettársának próbált beordibálni. 

Szeptember 15. Úgy megvert 3 cigány egy göncruszkai 80 éves asszonyt saját otthonában, 
hogy az belehalt sérüléseibe. 

Október 1. Sörösüveggel ütött le egy 87 éves asszonyt egy cigány 5000 forintért. Az idős 
hölgy 2 nap múlva belehalt sérüléseibe.  

Október 13. Vascsővel verte agyon az ittas cigány a 88 éves, magát ellátni nem tudó 
asszonyt Zsámbokon. Meg is erőszakolta, majd felgyújtotta. 

December 23. Egy ápolónőt gázolt halálra egy 22 éves részeg bedrogozott cigány a 
salgótarjáni kórház előtt.  

  

2018. 

Február 4. Kardokkal, késekkel szúrtak és vagdostak halálra egy fiatal férfit Dövényben, 
majd az autóban ülésnek használták, hogy a rendőrök ne vegyék észre.  

Február 4. Két férfi és egy nő halálra szurkált a pincében egy 28 éves férfit dövényen, a 
gyilkosságot pedig végignézették a barátnőjével.  

Február 19. Egy 55 éves nőt gyilkoltak meg Debrecenben, a Nagyerdőben.  

Május 8. 7 Cigány ölt meg egy idős urat Hajdú–Bihar megyében. 

Május 19. Ezen a napon találták meg az eltűnt 8 éves sólyi kislány holttestét 
Királyszentistván közelében. A 16 éves gyilkos cigány egy erdőbe vitte a kislányt, egy kővel 
szétverte a fejét majd levetkőztette és a patakba dobta a holttestét. A gyilkos szülei az eset 
után megfenyegették az áldozat szüleit is. 

Május 19. Egy bajonettel késelte halálra a 28 éves férfit egy cigány Zabaron.  

Június 16. Kiengedték a börtönből a cigányt, hogy meglátogassa beteg édesapját, de ő 
inkább szökni próbált és megfojtotta ezt ellenző élettársát egy cipőfűzővel.  

Június 26. Agyonvertek egy idős asszonyt pocsaji házában. 



Július 4. 83 éves asszonyt szúrt nyakon Zagyvarékáson egy 29 éves drogos cigány.  

Szeptember 8. Egy behajtani tilos táblán próbált meg behajtani két cigány Badacsonyban. 
Amikor egy törvénytisztelő baráti társaság megpróbálta ezt megakadályozni, a két cigány 
kiszállt és elkezdték ütni verni a 37 éves badacsonyi borászt. A tettesek még akkor is 
bántalmazták az áldozatot, amikor az már a földön feküdt mozdulatlanul. 

November 12. Részegen, bekokainozva, jogosítvány nélkül, 120 km/h-val száguldott a 
cigány Érden, halálra gázolt egy idős urat.  

November 26. Egy 31 éves ózdi férfi késelte halálra 18 és 16 éves nevelt fiait, majd 
megsebesítette 43 éves élettársát. 

 

 2019. 

Február 3. Két férfi és egy nő halálra szurkálta a pincében a 28 éves férfit Dövényen. 

Február 26. 15 késszúrással végzett egészséges újszülöttjével a 23 éves felsőzsolcai nő.  

Március 8. Saját 6 éves unokahúgát ölte meg a cigány Szekszárdon. Élettelen testét az 
otthonuktól néhány száz méterre lévő patakban találták meg. A kislány testét 
lemeztelenítették, a fejét pedig szétverték. 

Április. Sajószentpéter. Unokája és annak a cigány élettársa ölte meg a 83 éves nagyapát 
Kővel agyonverték majd számtalan késszúrással megölték. Üres kézzel mentek el, nem 
találtak pénzt-pedig állítólag volt az öregnek. Ez motiválta a rablógyilkosságot. 

Május 5. Olyan súlyosan bántalmazta édesanyját anyák napján egy makói férfi, hogy az 
asszony életét vesztette.  

Május. 13. 6000 forintért és némi nassolni valóért ütötte le vascsővel két cigány a 66 éves 
férfit hajdúhadházi házában. A férfi belehalt sérüléseibe.  

Augusztus 4. Égő cigarettával kínozta, ütötte és falhoz verte 10 hónapos kislányát a 21 éves 
kunmadarasi nő.  

Szeptember 9. Egy 19 és egy 18 éves délvidéki cigány vert agyon egy 18 éves törökkanizsai 
lányt.  

November 13. Halálra vert egy cigány egy nőt Ózdon 

December 31. Dunavarsány. Egy 56 éves férfit vertek meg és szúrtak le az értékeiért 3 
cigány fiatalok. 

 

2020. 

Január 7. Csákánnyal verték agyon az idős védőnőt Vámosmikolán, a holttestét a szemét 
alá rejtették. A gyilkosok el is dicsekedtek tettükkel. 



Január 8. Maradandó fogyatékosságot okoztak a vétlen magyar asszonynak az encsi 
lincselők. 
 

Január 30. Egy 61 éves nőt vert agyon egy 21 éves férfi Sályon. Az áldozat többször adott 
munkát és segített a gyilkosnak. Ezúttal is pénzt akart kérni az idős hölgytől, de az nem 
adott neki, ezért végzett vele, saját otthonában. Az elhunyt nő híres néprajzkutató volt. 

Február.   Zalaegerszeg. Agyonverte egy pár szállásadójukat, majd fel is gyújtották az 
áldozatot. 

Március 3. Kirívó lelketlenséggel" verték a pocsaji cigányok a 94 éves asszonyt - három hét 
múlva bele is halt 

Április 9. Galgaguta 89 éves egyedül élő nő szomszédját verte halára és rabolta ki egy 
erőforrás. 
 

Május. Deák téren két embert szúrt le egy 18 éves drogos cigány 

Július 30.  Érdi cigányvendetta, egy fajtársukat szíven szúrták. 

Július 12.  Debrecen. hajnalban egy járdán fekvő, sérült férfit találtak a járőrök. Az 58 éves 
férfi életét a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni, sérüléseibe belehalt Andriko 
Krisztián, Dobi Gyöngyi a gyilkosok. 
 

Augusztus. Két unokatestvér vert halálra saját házában egy 77 éves idős beteg embert 

Augusztus10. Bár községben megöltek egy vállalkozót az uzsorás cigányok, majd 
rágyújtották a kúriát. 

Szeptember. -Elfogták azt a 27 éves cigányt, aki Miskolcon ölt meg egy idős embert 

Október 23. visszaeső cigány gázolta halálra tökrészegen a motoros házaspárt Dusnoknál. 
Jogosítvány nélkül. 

Október 31. Bejelentés érkezett a rendőrségre arról, hogy Pécsett, a Buzsáki Imre utcában 
az egyik lakásban egy férfit megkéseltek. 
Mercédesz és Teofil cigányok voltak a gyilkosok. 

November 12. Salgótarján - Éjjel Karancslapujtőn egy ház előtt beindított egy rossz műszaki 
állapotú, lapos gumiabroncsú személyautót, és azzal Salgótarjánba indult. A korábban 
elfogyasztott pszichoaktív anyagoktól és erős nyugtatóktól bódult állapotban vezette a 
járművet, amivel hajnalban egy parkoló autónak ütközött, majd reggel a 21-es főúton, 
Salgótarján lakott területén kívül két ember halálát okozta: egy kanyarba 110-115 
kilométer/órás sebességgel haladt be, a záróvonalon áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol 
frontálisan összeütközött egy szemből szabályosan érkező, idős férfi által vezetett 
gépkocsival. Az ütközés következében a férfi és mellette ülő felesége a helyszínen meghalt.  
 

 



2021. 

Március 8. Kisláng. Két idős embert ölt meg a rajtakapott sonkatolvaj, az egyiket szinte 
feldarabolta. 

Május 30. Monor. Szóváltás után tapétavágóval ölte meg otthonában a 73 éves férfit, majd 
az áldozat kocsijával elmenekült. A 20 éves retkest 2 nap múlva elfogták a rendőrök. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


