
,,
!

~~~,

I
f
{
Ip
!

t10;
I

'1 1

5

Én ezt becsatoltam a hagyatéki ügyintéző felhívására a Solymári Önkonnányzatnál, ha jól
emlékszem április vagy május környékén. Ennek csak a másolatát tartotta meg, az eredetit nekem
.visszaadták. Ezt követően, amikor a VII. kerületben ki lett jelölve a hagyatéki eljárás lefolytatására
Dr. Sándor Zoltán közjegyző, az ő felhívására nyújtottam én be neki a nálam lévő példányt. Ez
valamikor nyáron történt.

A temetést követő időszakkal kapcsolatban még azt szeretném elmondani, hogy 2012. február
18.~ánbementem a Budapest, VII. kerület Damjanich u. 56. fszt. 6. szám alatt lévő ingatlanomba,
elképzelhetőnek tartom, hogy ekkor a nálam lévő papírokat ott felejtettem a lakásba, nagyon
zaklatott állapotban voltam a temetést követően. Ezt csak azért gondolom és mondom, mert amikor
2012. októberében vagy novemberében ismét a lakásban jártam ebben a korábban már emIített
fekete mappát találtam meg a lakásban és az orvosipapírok között megtalá1tam a szintén néhai
Csurka Istvántól. származó Testamentum elnevezésű végrendeletet. Én nem tudtam, mit kezdjek
vele, így azt odaadtam A Művelt és Tájékozott Emberért Alapitvány kuratóriumi elnökének,
Medveczky Attilának, a további sorsáról nem tudok.

Nyomozó:
Ön elé tárom a 2012. január 14.-ei dátumozású géppel írott Testamentum elnevezésű iratot, néhai
Csurka István végrendeletét. Kérem nyilatkozzon, az azon szereplő Csurka István névaláírással
kapcsolatban, hogy az a néha Csurka István kezétől származhat-e?

Tanú:
Az elém tárt iratot megtekintettem, és kijelentem, hogy igen, a névaláírás származhat néhai Csurka
István kezétől.·

Nyomozó:
Ön elé tárom a szintén 2012. január 14.-én kelt, ugyancsak Testamentum elnevezésű, de
szövegszerkesztővel készitett, néhai Csurka István végrendeletét; Kérem nyilatkozzon, az azon
szereplő Csurka István névaláírás a származhat néhai Csurka István kezétől?

Tanú:
Megtekintettem az elém tárt iratot és kijelentem, hogy igen, ez az aláírás származhat néhai Csurka
István kezétől.
Elmondom, hogy nekem ezzel az aláírással kapcsolatban nem tűnt az fel, hogy az esetleg nem
tollból származik, hanem egyéb úton került rá az iratra. .

Elmondom, hogy A Művelt, Tájékozott Emberért Alapitvány még 1992~vagy 1994-ben jött létre.
Kijelentem, hogy ez egy teljesen legálisan működő, bejegyzett alapítványo Ez többek között a
magyal'kultúra terjesztésére lett létrehozva. .
Valamiért az évek során néhai Csurka István úgy döntött, hogy a szerzői jogdíjainak ezen
alapitvány legyen a kedvezményezett je, a bankszámlájára folyt be. Ö mindig arra törekedett, hogy
az életműve kezelve legyen, mindig bázisokban gondolkodott, és hogy összefogja a hasonló
gondolkodású embereket, és hogy azok esetenként anyagi támogatást is kapjanak.

A Csurka .István Emlékbizottság létrehozásával kapcsolatban elmondom, hogy a magyar kultúrális
és politikai élet kiemelkedő személyiségek emlékének és hagyatékának őrzésére szokásos dolog
létrehozni ilyen emlékbizottságot,' van például Antal József, Mádl Ferenc, vagy Makovecz Imre
emlékbizottság is.
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