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• Tamasi „különösen veszélyes"? 

Százötven forint meg a félelem 

Dr. Krqjkó Zoltán, a másodrendű vádlott ügyvédje . 
(Fotó: Karnok Csaba) 

• Kürtfújás, expo, népi játékok 

Jászok világ-
találkozója 

„Jelentem: az 505-ös zár-
ka létszáma egy, jelen van 
egy!" 

„Két rendbeli rablásra fel-
hajtással, valamint lőszerrel 
visszaélés bűntettével vádol-
nak. A vádirat szerint tipp-
adója voltam a Marinko 
Magda-féle halálbrigádnak. 
Az ügyész, kizárólag Magda 
vallomása alapján azt állítja, 
hogy én vettem rá Marinko 
Magdát és társait az orosházi 
Némethék, illetve a szegedi 
Z. Nagy család kirablására. 
De ez nem igaz, hazugság, 
Magda valótlant állít! (Em-
lékeztetőül: öt személy halt 
meg az említett helyszíne-
ken: két gyermek, két nő, 
egy férfi.) Szegeden vettek 
őrizetbe 1994. február 17-én, 
négy nappal később pedig 
Kecskeméten letartóztattak. 
Döbbenetes: a Marinko 
Magda per másod rendű 

vádlottja vagyok." 
* 

„Jelentem: az 505-ös zár-
ka létszáma egy, jelen van 
egy!" 

„Tizennyolc hónapig vol-
tam előzetes letartóztatás-
ban, néhány napja helyeztek 
szabadlábra. Antikor délután 
kettőkor elhagyhattam a zár-
kámat, kiléphettem a Markó 
utcai börtönből, 150 forint 
volt a zsebemben. Telefonál-
tam Szegeden lakó szüleim-
nek, közöltem velük: kien-
gedtek! Apa és anya két órá-
val később, négykor értek a 
Markó utcába. Addig ott sé-
táltam. börtönőr „ismerőse-
im" többször megkérdezték: 
„Mi van, nem akarsz haza 
menni, maradsz?" 

* 

„Jelentem: az 505-ös zár-
ka létszáma egy, jelen van 
egy!" 

„Sokszor megszívattak. 
Mindennap jelentenem kel-
lett: az 505-ös zárka létszá-
ma egy, jelen van egy! Ma-
gánzárkában voltam... „Ká-
vésának , azaz különösen 
veszélyesnek tartottak. Ezért 
dugtak őrizetbevételem után 
magánzárkába. Engem tartot-
tak különösen veszélyesnek? 
Érti? Mert én nem! Engem?" * 

• „Sztár" lett, rövid idő 
alatt szinte az egész or-
szág megismerte a nevét, 
rengetegen keresik, tele-
víziós, rádiós kollegák 
kérnek öntől interjút, nem 
beszélve a különböző újsá-
gok munkatársairól. 
- Irtózom az ilyen nép-

szerűségtől! - mondja Ta-
masi Attila. - Nem akarok 
senkivel sem beszélni. Idegi-
leg kikészít a körülöttem 
zajló alaptalan vádaskodás. 
Szüleimet majdnem öngyil-
kosságba kergette az elle-
nem folyó rágalomhadjárat. 
Nem engedem, hogy fényké-
pem mégegyszer megjelen-
jen. Nevemet, mielőtt a bíró-
ság megállapította volna, 
összefüggésbe hozták a Ma-
rinko Magda-féle társasággal. 

• Muszáj megkérdez-
nem: bűnösnek tartja 
magát? 
- Semmilyen kapcsola-

tom nem volt az újságok ál-
tal halálosztagnak nevezett 
csapattal. Én kezdettől fogva 
- a tizennyolc hónap alatt, 

amtg előzetes letartóztatás-
ban voltam, s a bírósági 
tárgyaláson is - ártatlannak 
vallottam magam. A terhem-
re rótt bűncselekményeket 
nem követtem el. 

• Mit gondol, miért ép-
pen önről állítja Marinko 
Magda, hogy tippadója 
volt az orosházi és a sze-
gedi bűncselekmények-
ben. Választhatott volna 
máslis. 
- Nem tudom! Nem tu-

dom! Sokszor gondolkodtam 
azon, hogy mi lehet a célja 
Magdának ezzel, de nem si-
került megfejtenem. 

• Ismerték egymást... 
- Igen, ezt soha nem ta-

gadtam: Marinko Magdával 
1993 végén ismerkedtem 
meg, néhányszor beszéltem 
vele, bőrdzsekit vásároltam 
tőle a barátomnak. Magdát 
különben felületesen isme-
rem, csak párszor találkoz-
tam vele. 

• Esetleg valami miatt 
haragszik önre Magda? 
Erre gondolt? 
- Megfordult a fejemben, 

de ha ez a fe lvetés igaz, 
vagyis ez áll a háttérben, 
nem tudom, miért haragszik, 
hiszen mint említettem, nem 
volt semmilyen kapcsola-
tunk, közös dolgaink meg 
pláne nem voltak. 

• Fél? 
- Kitől, kiktől kellene fél-

nem? 
• Marinko Magdától, 
Magda barátaitól, az ál-
dozatok hozzátartozóitól, 
az életben maradt cél-
pontoktól, akik egyébként 
úgy tudják, nevük szere-
pelt a halállistán... 
- Igen, nem tagadom, né-

ha félek... 
• Testőrei vannak, meg-
tudja védeni magát? 

• Kimerészkedett már az 
utcára? 
- Igen. 
• Vissza tud emlékezni, 
hogy mikor és hogyan 
vették őrizetbe? 
- Soha nem felejtem el! 

Tavaly februárban, amikor a 
rendőrségtől kerestek, két-
szer is önként mentem be a 
Csongrád Megyei Rendőr-
főkapitányságra. Hihetetlen 
volt, hogy tippadással gya-
núsítanak! Ha ott volt a bíró-
sági tárgyaláson, hallhatta, 
hogy védőm kérdésére Mag-
da azt válaszolta: tippadóra, 
tippadásra nem volt szüksé-
ge, hiszen ő Szegeden és az 
egész országban ismeri a 
gazdag embereket. De már 
korábban is kijelentette, 
hogy tudja a száz leggazda-
gabb személy nevét. Továb-
bi ügyvédi kérdésre azt is 
határozottan állította, hogy ő 
nem olyan egyéniség, akit 
befolyásolni lehet, s az emlí-
tett cselekményekre sem le-
hetett, kellett őt felbújtani, 
egyáltalán: nyilatkozatai 
szerint nem olyan embernek 
tartja magát, akit fel lehet 
bújtani bármire is. 

• Mit gondol, mi lehet a 
kivégzések valódi oka? 
Valószínűleg ezen is gon-
dolkodott. 
- Persze. Ha tudnám a vá-

laszt, akkor már rég közöl-
tem volna, hiszen az egyér-
telműen bizonyítaná ártat-

lanságomat. Az tény: a bíró-
ságon többször elhangzott az 
illegális fegyverkereskede-
lem, meg más is... De nem 
tudom, találgatni pedig nem 
akarok. 

• A délvidéki gyilkosság-
sorozatban, legalábbis 
kezdetben, volt egy tipp-
adó, akiről szintén Mag-
da állította, hogy az volt, 
sőt, Magda szerint a férfi 
nem csak rablásra, ha-
nem gyilkosságra adott 
tippet Azt a férfit néhány 
hónap után szabadlábra 
helyezték, önt viszont 
nem. 
- Erre csak annyit vála-

szolok: érthetetlen, hogy őt 
igen, engem pedig nem. 

• A tárgyalás szeptem-
berben folytatódik. Való-
színűleg nem kell újra 
börtönbe vonulnia, a 
másfél év előzetessel, ami 
két évnek felel meg, letöl-
töttnek veszik büntetését. 
- Ez nekem nem elég! Ki 

kell derülnie az igazságnak! 
Nem tudnak rámbizonyítani 
semmit, mert nincs is mit. 
Higgye el ön is és mindenki: 
semmi közöm az egészhez, 
Magdához, társaihoz, ártat-
lan vagyok. Ezért is volt 
visszatetsző és személyiségi 
jogaimat mélyen sértő az a 
mód, ahogyan letartóztatá-
som után ügyemet közread-
ták, végletekig eltúlozva, ha-
misan ismertették, nem tar-
tózkodva a rágalmazástól 
sem. 

• Az akkori belügymi-
niszter jelentette be, hogy 
őrizetbe vették a tippadót. 
Az újságok csupán meg-
írták... 
- Folytatom: az általáno-

san elfogadott jogállami sza-
bályoktól eltérően a lapok 
teljes nevemet közölték, né-
hány újság még a fényképe-
met is. Az ártatlanság vélel-
mének egy jogállamban kö-
telező elvét sem tartották be. 

* 

• Ügyvéd úr, ön a tárgy-
alássorozat előtt lehetsé-
gesnek tartotta, hogy már 
előre leosztották a szere-
peket, a játszma eldőlt, 
minden bíróságon el-
mondott szó csak felesle-
ges erőlködés, szócséplés 
lesz. Igazolódtak aggá-
lyai? 
- Nem vonom vissza elő-

zőleg tett kijelentéseimet -
Válaszol dr. Krajkó Zoltán. 
- Semmi okom nincs rá. Aki 
figyelte a tárgyaláson történ-
teket, láthatta, sokszor olyan, 
mint ha süketek egymásnak 
háttal beszélgetnének. 

• Mire gondol? 
- Védencem szempontjá-

ból jól jönne, ha kiderülne, 
hogy mi áll a gyilkosságok, 
kivégzések hátterében. De 
ez láthatóan nem nagyon ér-
dekel senkit. Mindenki bele-
nyugszik, hogy köztörvé-
nyes bűncselekmények, rab-
lógyilkosságok történtek, pe-
dig Magda Jugoszláviában 
letartóztatott társai másról 
beszélnek. Ha nekik van iga-
zuk, akkor szó sem lehet tip-
padásról. 

• Milyen folytatásra szá-
mít? 
- Javultak az esélyeink. 

Attila, ha elítélik, nem kap-
hat súlyos büntetést. Ne fe-
lejtse el, két évet már letöl-
tött, a t izennyolc hónap 
annyinak felel meg. Szep-
temberben minden eldől, új 
tanúk bizonyíthatják véden-
cem ártatlanságát. 

• Ügyvéd úr, ön mit gon-
dol, miért védencét yté-
vézte meg Marinko Mag-
da tippadónak? 
- Magda másokat is meg-

nevezett, az eljárás során 
számos személyt megvádolt. 
Furcsa, hogy csak Tamasi 
Attila ellen emeltek vádat... 
Magda vallomásaiban több-
ször elmondta, hogy bizo-
nyos dolgról azért nem nyi-
latkozik, mert félti a család-
ját. Annyi biztos: nem Ta-
masi Attilától tart... 

Oláh Zoltán 

Háiommiliós 
rablás 
Zalakaroson 

Öt, körülbelül 25 éves 
férfi hatolt be szombaton 
Zalakaroson a Karos Team 
Tour irodájába. Pisztolynak 
látszó tárggyal megfenyeget-
ték a két ott-tartózkodó al-
kalmazottat - a 22 éves L. 
Brigittát és a 18 éves T. Ju-
ditot. Mindkettőjük száját 
ragtapasszal leragasztották, 
majd munkához láttak: a 
páncélszekrényből 80 ezer 
forintot, 8 ezer 444 német 
márkát, 45 ezer osztrák 
schillinget, továbbá 460 ezer 
forint értékű utazási csekket 
vittek el. A rablók személy-
gépkocsival elmenekültek. 
Az anyagi kár együttesen 
meghaladja a 3 millió forin-
tot. A rendőrség az ügyben 
megindította a nyomozást. 

• Szegedről is készülődnek 
az ide származott jászok arra 
az eseménysorozatra, ame-
lyet a redempció, a jász ön-
megváltás 250. évfordulója 
tiszteletére, emlékére ren-
deznek. A jászok világtalál-
kozójára július 28. és au-
gusztus 12. között kerül sor 
a Jászság településein. 

A kéthetes eseménysoro-
zat ünnepi megnyitóján júli-
us 29-én délelőtt Jászbe-
rényben a legendás Lehel 
kürt megfújása után Göncz 
Árpád köztársasági elnök 
mond beszédet. A köszöntő-
ket követően átadj „k a Jász-
ságért díjat, lesz néptáncmű-
sor, népdalbemutató. A nap 
berényi programjában szere-
pel a Jász Expo megnyitása, 
sor kerül kulturális bemuta-
tókra, A redemptió 250 éve 
címmmel kiállítás nyílik, es-
te hangverseny lesz, utcabál 
és tűzijáték. Július 30-án 
Jászberényben tartják a VIII. 
országos mézvásárt kóstoló-
val, versennyel, mézkirály-
nő-választással. 

Számos kiállítást nyitnak 
a Jászság központjában, a ta-
nítóképző főiskolán tudo-

mányos konferenciát rendez-
nek A Jászság a magyar 
kultúrában címmel, s tarta-
nak országos város- és falu-
védő tanácskozást. A rendkí-
vül gazdag programban a 
Jász Bandérium szervezésé-
ben lesz lovastábor íjászbe-
mutatóval, huszárvirtussal, 
megrendezik a népi gyer-
mekjátékok olimpiájának or-
szágos döntőjét, sor kerül 
zarándoklatra, csángó feszti-
válra, családi futóversenyre, 
jász munkákból rendezett ki-
állításokra, nemzetközi tár-
sastáncgálára, zenei estekre, 
vers- és prózaíró versenyre, 
labdarúró emléktornára, ku-
tyakiállításra, lesz jász jam-
boree. 

Emellett minden települé-
sen külön programokat is 
rendeznek, amelyeknek sorá-
ban van népi iparművészeti 
bemutató, tájházavató, gyer-
mek-néptáncfesztivál, ka-
lácssütőverseny, hintós ko-
csikázás és kajaktúra, jász-
történeti vetélkedő, képző-
művészeti tábor, baráti talál-
kozó - és még sok más. A 
jász redemptusok utódainak 
két hétig tartó találkozója, 
sokszínű rendezvénysoroza-
ta látványos szórakozást 
ígér a vendégként érkezők-
nek, a nem jászságiaknak is. 
Biztosan megéri ezidőben 
családi kirándulást szervezni 
a , jásztudatosok" földjére. 

Ssabé imftimi 

Ráadásul 
hétig 
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jegyezhető a 
Kamatozó Kincstárjegy 1996/VII. 
Az igen népszerű Kamatozó 
Kincstárjegy jegyzési idejét 
meghosszabbítottuk: a havon-
ta kibocsátott állampapír mos-
tantól két héten keresztül 
kapható. Hogy még könnyeb-
ben hozzáférhető legyen. 
Miért kedveli nagyon sok em-
ber ezt a befektetési formát? 
Es* Mert az egyéves futami-
dejű értékpapír megemelt 
évi 29,5%-os kamatot 
nyújt. Ez kiemelkedően ma-
gas erre az időszakra. 

E3* Mert a Kamatozó Kincs-
tárjegy biztonságát az állam 
garantálja. 
E^- Mert tőzsdei forgalma-
zásra kerül, sőt a futamidő 
alatt az OTP Bank kijelölt fi-
ókjaiban napi áron adható és 
vehető. 
CS* Mert a futamidő alatt 
vissza is váltható. (Figye-
lem: ebben az esetben csak a 
névértéket fizetik ki a befek-
tetőknek.) 

Mert - mint az alábbi lis-

tából kiderül - , sok forgal-
mazónál vásárolható. 
A Kamatozó Kincstárjegy leg-
újabb sorozata (1996/VII.) 
1995. július 17-28-ig jegyezhe-
tő. Kibocsátási árfolyam: 
1995. július 17-21. között 
99%, 1995. július 24-28. kö-
zött 99,5%. 
A kamatozás kezdő időpont-
ja: 1995. augusztus 2. Évi ka-
mata 29,5%. 
További aktuális informá-
ciók: 266-6044 
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