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K. András nem tett vallomást, a rendőrség szerint ő gyújtotta fel Henriettát 

Letartóztattak egy tizenöt 
éves makói gyereket 
A rendőrség egy 15 éves makói 
fiút gyanúsít Pénzes Henrietta 
felgyújtásával. K. András hall-
gat, a bíróság a bizonyítékok 
alapján letartóztatta. A 18 éves 
magyarcsanádi lány állapota 
lapzártánkkor még mindig vál-
ságos volt. 

MUNKATÁRSUNKTÓL 

A rendőrség csütörtök éjjel két 
makói férfit őrizetbe vett, kez-
detben őket gyanúsították a szer-
dáról csütörtökre virradó éjjel 
Makótól néhány kilométerre tör-
tént szörnyű bűncselekmény el-
követésével. A húsz év körüli S. 
N.-t kihallgatása után elenged-
ték, a 15 éves K. Andrást, Mukit 
azonban gyilkossági kísérlet ala-
pos gyanúja miatt őrizetbe vet-
ték. A fiút a Csongrád megyei fő-
ügyész indítványára a megyei bí-
róság pénteken letartóztatta. 

A rendőrség szerint K. András 
locsolta le gyúlékony folyadék-
kal, és gyújtotta fel a 18 éves ma-
gyarcsanádi Pénzes Henriettát 
Makótól mintegy öt kilométerre, 
majd magára hagyta. A lánynak 
leégett a haja, megégett az arca, 
végtagjai. Súlyos, életveszélyes 
sérülései ellenére több száz mé-
teren, egyes információk szerint 
két kilométeren keresztül von-
szolta magát a néptelen környé-
ken, a gyér forgalmú földúton. 
Az életéért küzdött, pokoli kínok 
között várt segítséget. Úgy tud-
juk, hat-hét órával később a ki-
rályhegyesi úton egy teherautó 
sofőrje reggel kilenc óra körül ta-
lált rá, ó értesítette a mentőket, 
akik riasztották a rendőrséget. 

- Nem tudtam megállapítani, 
hogy fiú vagy lány fekszik a men-
tőkocsi előtt. A haja, az arca, a 
karja, a lába... Borzasztó! Minde-
nét égési sebek borították. A ru-
hája, a kis sort és a póló azonban 
nem égett meg - nyilatkozta la-
punknak tegnap az a makói férfi, 

NYOMOK A HELYSZÍNEN 
j j j A Pénzes Henrietta ügyében indí-

tott nyomozást a Makói RendőrKa-
pitanyságtol az előírásoknak meg-
felelően még tegnap átvette a 
Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság. A nyomozék azon a hely-
színen. ahol a lányt felgyújtották, 
rengeteg használható nyomot ta-
láltak, többek kőzött cipőnyomo-
kat is rögzítettek. Ezt megerősíti 
az is, hogy a bíróság „könnyedén" 
letartóztatta a kegyetlen bűncse-
lekmény egyetlen gyanúsítottját. 
Számos nyom alátámasztja, hogy 
K. András gyújtotta fel a lányt, aki 
önként tartott vele. Az egyelőre 
nem derült ki, hogy a fiú hol vette 
magához a benzines palackot, és 
indítékairól sem tudtunk meg hite-
les Információkat, ugyanis nem 
tett vallomást. 

Ezen az úton vonszolta magát Henriet ta , amíg rá nem találtak Fotó: Karnok Csaba 

SZEGED: HIÁNYOS 
ÉGÉSI ELLÁTÁS 
A nagyon súlyos égési sérülést szenvedők el-
látásához speciális kritériumokat szab az 
ÁNTSZ. Ezeknek jelenleg sajnos nem tudunk 
megfelelni, így egy éve az ilyen súlyos esete-
ket első ellátást követően budapesti égési 
centrumba szállítjuk - tudtuk meg Kemény 
Lajostól. A bőrgyógyászati és allergológiai kli-
nika vezetője hozzátette: a súlyos betegek el-
látásához speciálisan az égett betegek ellátá-
sára szolgáló intenzív háttér és egy steril, ki-
zárólag égett betegek kezelésére alkalmas 
műtő kellene, amely felszereléssel együtt 400 
millió forintba kerül. Ennek hiányában csak a 
feltétlenül szükséges teendőket, a fájdalom-
csillapítást, folyadékpótlást, sebek tisztítását 
lehet elvégezni, majd stabilizálni, szállítható 
állapotba kell hozni a beteget. 

Henriet tának pokoli kínokat kellett átélnie 

akit a mentők hatósági tanúnak 
kértek fel. P. /. elmondta, nem-
csak őt, hanem a sok mindent lá-
tott és átélt mentősöket is meg-
rázták a látottak. 

Információink amit P. J. kis 
sortnak és pólónak vélt, az fehér-
nemű volt, Henriettáról leégett a 
nadrágja és a felső ruházata is. 

A 18 éves Pénzes Henrietta ál-
lapotát a makói ipari park előtt 
stabilizálták, rohammentővel 
előbb Szegedre, onnan mentőhe-
likopterrel Budapestre szállítot-
ták. 

Információink szerint a makói 
Bethlen utcában lakó S. N. a 
bűncselekmény elkövetése előtt 
magára hagyta Pénzes Henriet-
tát és K. Andrást, ezt bizonyítani 
tudta, ezért nem vették őrizetbe. 
Úgy tudjuk, ő minden kérdésre 
válaszolt. A húsz év körüli férfi 
anyja tegnap nem engedte meg, 
hogy beszéljünk a fiával. S.-né a 

gyerekére utalva azt mondta, „ha 
valaki egy későbbi gyilkossal sé-
tál, attól ő még nem lesz gyil-
kos." 

A letartóztatott fiú, Muki any-
jával és testvérével a makói Szen-
de utca 48. szám alatt lakik. Apja 
két éve öngyilkos lett, felakasz-
totta magát. K. Andrást a Szende 
utcai házból vitték el a rendőrök, 
előtte átkutatták az épületet, le-
foglaltak ruhákat és cipőket, azo-
kat magukkal vitték. 

A környéken lakók azt is leta-
gadták, hogy ismerik a K. csalá-
dot. Még egyik, a mellettük lévő 
házban lakó unokatestvére is azt 
mondta, „nem nagyon ismerem, 
nem is szoktam beszélni veié." 
Voltak, akik féltek, legalábbis ar-
ra hivatkozva utasították el kér-
déseinket, hogy ez olyan kör-
nyék, ahol bárkivel bármi meg-
történhet. Kiderült, tavaly éppen 
a Szende utca 48. előtt öltek meg 

egy férfit, késsel hátba szúrták. 
K. András nagyapja, a 75 éves 
Kolompár József, a letartóztatott 
fiú unokatestvére, a 26 éves Res-
tás József, valamint a férfi felesé-
ge nem hiszi el, hogy a vékony, 
40-45 kilogrammos fiú követte 
el a szerintük is szörnyű tettet, 
„pláne egyedül." 

- Adná Isten, hogy a lány túlél-
je! Akkor majd ő el tudja monda-
ni, hogy mi történt. Ha meghal, 
soha nem derül ki az igazság, 
nem tudja elmondani, ki tette 
vele - mondta a nagyapa, akinek 
a házát csütörtök este kilenc óra 
után a rendőrség átkutatta. Ko-
lompár József azt mondta, a 
rendőrök Muki niháit keresték, 
nem dúlták fel a házat, de min-
dent megnéztek, majd üres kéz-
zel távoztak. Restás József és fe-
lesége is azt ismételgette, mint a 
nagyapa: Muki nem tehette, Mu-
ki nem tehette! 

Pénzesek nem hiszik, hogy a 15 éves gyanúsított a tettes 

„Vissza akarjuk kapni Henit!" 
Nem fogunk belenyugodni abba, ha a vizs-
gálatot azzal zárják le, hogy a borzalmas 
bűncselekményt a pénteken gyanúsított-
ként le tar tóztatot t 15 éves fiú követte el -
mondták lapunknak Pénzes Henriet ta 
szülei. 

- Heni nem ezt érdemelte - mondta az édes-
anya, Pénzes Sándorné lapunknak tegnap es-
te, miután az édesapával együtt hazatért Bu-
dapestről, a Szent István Kórházból, ahol a ti-
zennyolc esztendős lány életéért küzdenek az 
orvosok. Henrietta állapota továbbra is vál-
ságos, életveszélyben van. A szülők elmond-
ták, hogy a lányuk hallja őket, de nem tud be-
szélni, őket is csak egy-egy percre engedték 
be hozzá. Ha nem lépnek fel komplikációk, 
megoperálják Henriettát. 

A szülők máig nem tudták összerakni a 

mozaikkockákat, vagyis hogy pontosan hol 
és kivel töltötte lányuk az időt addig, amíg 
a királyhegyesi út mentén rátaláltak. 
Mindössze annyit tudnak, hogy Henrietta 
szerda este a fél nyolcas busszal, barátnőjé-
vel együtt utazott be Makóra. A többit már 
ők is csak a rendőröktől hallották. Megerő-
sítették, amit egy napja a nagymama mon-
dott nekünk: ha el is ment olykor otthon-
ról szórakozni, csak Makóra buszozott be. 
Mindössze egyszer fordult elő eddig, hogy 
az éjszakát nem otthon töltötte. Barátját, 
Norbit - a rendőrség által S. N.-ként meg-
jelölt személyt - a szerk. - , akivel tudomá-
suk szerint hajnal négyig együtt töltötte az 
időt, eddig még nem látták. Úgy volt, hogy 
a fiú a hét végén látogat el hozzájuk Ma-
gyarcsanádra. 

Ugyancsak a rendőröktől hallották, hogy 

Éh 
III/III-asoktól 
a besúgókig 
OLAH ZOLTÁN 

„Hülye vagy, a legtöbb ügynök köztünk van!" Ez a mondat 
1992-ben hangzott el egy MDF-es vezető politikus szájából, aki így 
reagált arra az egyébként szintén kormánypárti képviselő kérdésé-
re, hogy más országok példáját követve miért nem hoznak törvényt 
az elózó rendszer besúgóhálózatában résztvevők elítéléséről. 

Az országgyűlés végül 1994-ben, a választások előtti utolsó pil-
lanatban fogadta el a nem sokat érő úgynevezett átvilágítási XXII. 
törvényt. A jogszabály csak a nyilvánossággal szankcionálja azo-
kat, akik az elmúlt rendszerben olyan pobtikai vagy állami tiszt-
séget töltöttek be, amelyben a „belső reakciót" elhárító állambiz-
tonsági szervek (a Belügyminisztérium III-as csoportfőnökségei) 
feladatkörébe tartozó adatokról döntéseikhez tájékoztatatást 
kaptak. Ha ilyen kapcsolatokra bukkannak az átvilágító bírók, 
előbb harminc napot adtak, adnak az érintett állami vagy pártve-
zetőnek, közszolgának, bírónak, ügyésznek vagy a „politikai köz-
vélemény formálására" alkalmas médium vezetőjének, hogy 
csöndben távozhasson posztjáról, shaő erre nem hajlandó, nevét 
a Magyar Közlönyben és az MTI útján nyilvánosságra hozzák. 

Eddig nyilvánosan 23 esetben szólítottak fel „fontos, közbizal-
mi és közvélemény-formáló tisztségeket betöltő személyeket", 
hogy mondjanak le. Egyikük sem távozott tisztségéből, ha mégis, 
nem ez volt az oka. 

Azok a tartótisztek, besúgók, akik vagy így, vagy úgy kiszolgál-
ták a rendszert, máig érintetlenek. 

Pontosítok: máig zsarolhatók! Közvetlenül és közvetve. 
A politikai eht tagjai pedig tűrik, hogy valós vagy hamisított do-

kumentumokkal, valós vagy hamis kijelentésekkel bárkit, főpa-
pot, filmrendezőt, írót, tanárt, újságírót meg lehessen alázni. Még 
a beszervezők és a beszervezettek, az önkéntes spiclik és a meg-
zsarolt besúgók között sem akarnak különbséget tenni. 

Hogy ennek mi lehet az oka ? Talán még ma is igaz a bevezetőben 
már említett válasz: „Hülye vagy, a legtöbb ügynök köztünk van!" 

Vagy a holdudvarukban. 

Megtalálták 
a tóba fulladt férfit 
Megtalálták annak az 52 éves fér-
finak a holttestét, aki csütörtökön 
fulladt bele a szatymazi bányató-
ba. Tegnap délután öt óra körül a 
rokonok bukkantak rá Temesvári 
Jánosra, aki annak ellenére, hogy 
jó úszó volt, egyik pillanatról a 
másikra elmerült. A férfi egy ba-
rátjával, Ördögh Pállal ment le a 
tóhoz, ahol rendszeresen füröd-

tek. A családtagok miután megta-
lálták a testet, értesítették a rend-
őröket, akik a tűzoltósággal együtt 
vonultak a helyszínre. Temesvári 
Jánost végül a tűzoltók emelték ki 
a vízből. A Szegedi Rendőrkapi-
tányság közigazgatási eljárás kere-
tében vizsgálja az ügyet. A halál 
pontos körülményeire a szakértői 
vizsgálat ad majd választ. 

Ipari és kereskedelmi 
központ Mórahalmon 
Az „Együtt egymásért: A határon átnyúló gazdasági és társadalmi 
együttműködés erősítése" című program keretében Mórahalmon, a 
Homokhát térségi agrár-ipari parkban ipari és kereskedelmi központ 
létesül 2008-ban. Mórahalom, Szentes és Kistelek önkormányzatai, 
valamint a kecskeméti Genius Loci Közhasznú Alapítvány sikeresen 
pályázott. A létesítmény szabályozott légterű hűtött logisztikai raktá-
ra három különálló részre osztott területtel készül. Az egyes épületré-
szekben manipulációs terek, hűtőtárolók, valamint az épület hom-
lokzati falához csatlakozó szociális és irodablokkok épülnek. 

Henriettát állítólag motorral vitték arra az 
erdős területre, ahol a drámai órákat később 
átélte. Pénzesék nem hiszik el, hogy a tettes 
az a tizenöt éves fiatal lenne, akit tegnap 
gyanúsítottként letartóztattak. Úgy gondol-
ják, ő egyedül ezt nem követhette el. - Ha a 
vizsgálatot azzal zárják le, hogy ő csinálta, 
nem fogunk belenyugodni - hangsúlyozták 
a szülők. 

Pénzes Sándorné nem kívánja senkinek 
azt, amin ők átmentek. Néha úgy érzi, már a 
józan eszüket is elvesztették a fájdalomtól. 
Azt reméli, megkapják méltó büntetésüket 
azok, akik ezt a szörnyűséget elkövették. 
Most azonban nem szeretne mást, csak egy 
kis nyugalmat: szeretnék visszakapni a régi 
életüket, és mindenekelőtt Henit. Ma újra 
utaznak hozzá Budapestre. 

SZABÓ IMRE 

Vegyes átlagfogyasztás: 6,2-9.41/100 km. OO,-kibocsátás: 164-224 g/km. A részietekről 
érdeklődjön márkakereskedéseinkben a FordVönalon: 06 4 0 2 0 0 024, illetve a www. 
fbrd.hu weboldalon. A kepén látható autó illusztráció' 
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