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A bizottságban van művész, vállalkozó, történész, irodalmár, színháztörténész, hogy a hitelességet
képviseljék. A bizottság összetétele attól függ, hogy az adott személy. .milyen területen
tevékenykedett.

Kérdésre elmondom, hogy Csurka István az én mércém szerint a gyermekivel nemigen tartotta a
kapcsolatot, ami jellemző volt, hogy az évben volt egy alkalom, Erzsébet napon, összejött a család,
mindenki meg volt hívva a Csurka István, oldaláról, de a gyermekei nem voltak jelen több
alkalommal. Még amíg élt Csurka István édesany ja, 'Erzsi néni, addig az ő lakásába, a Bartók Béla
úton került ez megrendezésre, de még oda sem jöttek el mindig a gyermekei,
Tudomásom szerint a három gyermek, Eszter, Dóra és Endre sem tartják egymással a kapcsolatot,
furcsának is tartom ezt az együttes fellépést.~ -
Kérdésre elmondom, hogy van tudomásom a Csurka István és Mikóczy Zoltán között létrejött
jogátruházási szerződésről. Mikóczy Zoltán az Emlékbizottság tagja, és 2012. október va
novemberében volt egy talái'kozója az Emlékbizottságnak és ott említette nekem a Mikóczy Zoltán,
hogy neki van egy ilyen szerződé~e, amit később átadott Medveczky Attilának. Az irat további
sorsáról nem tuaok nyilatkozni. -~

Ahatóság eljáró tagja felhívja Papolczy Gizella tanú figyelmét, hogy kérelmére a megjelenésével
felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott mértékben az eljáró hatóság megállapítja '
és megtérfti.

Papolczy Gizella tanú személy nyilatkozata a költségtérítési igényről:
Költségtérítésre nem tartok igényt.

~~ ..'.
Papolczy Gizella
tanú

Tájékoztatom, hogy a Be. 221/A §. (3) bekezdése alapján indítványezhatja az eljárás
felfUggesztését és ügyének közvetítőí eljáráara utalását; amennyiben a törvényi feltételek
fennállnak.

Tájékoztatom, hogy amennyiben az eljárás során polgári jogi igényt kíván érvényesíteni, és
alaposan lehet tartani attól, hogy annak kielégítését meghlúsítják, indítványozhatja a terhelt egész '
vagyonának, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainakzár alá vételét.

Mást az üggyel kapcsolatban elmondani nem tudok, és nem is kívánok, a felvett jegyzőkönyv az
általam elmondottakat helyesen tartalmazza, melyet elolvasás után helybenhagyólag aláírok.
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Szalai-Komka Éva r.örgy

12 óra 57 perckor. '
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Papolczy Gizella
tanú
eljárásban résztvevőka nyomozó hatóság részéről
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