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Figyelmeztetem, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani.
Figyelmeztetem, hogy a Btk 233. § (1) bekezdése alapján, aki a hatóság előtt mást bűncselekmény
elkövetésévei hamisan vádol, vagy más ellen bűncselekményre vonatkozó koholt bizonyitékot hoz a
hatóság tudomására, a hamis vád bűntettét követi el, amit a torvény szabadságvesztéssel rendel
büntetni.
.
Figyelmeztetem, hogy a Btk 238. § (1) bekezdése alapján, az a tanú, aki a bíróság, vagy más
hatóság előtt az ügy lényeges körülményeire valótlan vallomást tesz, vagy a valót elhallgatja,
hamis tanúzást követ el, amit a törvény szabadságvesztéssel rendel büntetni.
Tanú válasza:
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A hamis vád és a hamis tanúzás törvényes következményeire
vettem, megértettem.

tett figyelmeztetést tudomásul

----

,

............~

.

Papolczy Gizella
tanú
A tanú vallomása:
A konkrét üggyel kapcsolatban elmondom, hogy mintegy 20 éve ismertem néhai Csurka Istvánt.
Kijelentem, hogy mi élettársi kapcsolatban nem éltünk, sokat tartózkodott az én solymári
mgatlanomban, de anyagi közösséget riem vállaltunk.
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A halálát megelőző évben, 2012.-ben az történt, hogy októberben kórházba került és megműtötték.
Akkor kiderült, hogy rosszindulatú daganatos beteg, áttétei vannak. Ekkor én rengeteg orvost és
lehetőséget megkeresve igyekeztem abban segíteni őt, hogy a betegségre megoldást találjunk, vagy
legalábbis valamiféle olyan kezelést kapjon, ami számára a lehető legjobb.' Otthon tartózkodott
sokat, illetve nálam, a solymári ingatlanomban, és ahogy kapott bizonyos kezeléseket, mindig egy
kicsit jobban érezte magát. Egy ilyen alkalommal, 2012. január l-l.-én még Szegedre is lement,
megtartott egy nagygyülést, majd hazajöttünk. .A solymári ingatlanornban többször volt, hogy
összehívta a barátait, ismerőseit, akiket vagy müvész berkekből ismert vagy a politikai életben
kerültek vele kapcsolatba. Ekkor, tehát 2012. január 14.-én is jött hozzánk a Balla Tamás, aki
nagyon jó kapcsolatban volt Csurka Istvánnal, a Mártonffy Máté, aki szintén hosszú évek óta jó
viszonyt ápolt vele, valamint Győrfi Bence, aki egyébként Györfi Gyula. Ók voltak akkor ott,
nekem el kellett mennem, mert a fiam gyermekeire, az unokáimra kellett vigyáznom Piliscsabán.
Hogy itt mi történt, nem tudom, nem számolt be nekem Csurka István minden ilyen találkozójáról,
meg egyébként is nagyon zárkózott volt. Beszéltetni szeretett, de keveset beszélt. Ez egyébként
egy szombati nap volt, énmásnap, vasárnap mentem haza a solymári házamba.
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Ezután még kórházba került Csurka István. majd sajnálatós módon 2012. február 04.-én meghalt.
Ezt követően mindennemű ügyintézést é!1_ytlll~~~ rIi,!garnra, illetve rám hárult. Rengeteget helvre
kellett orvOir paprrak.áfvinnero, halotti anyak:öliVviliez, szóval mindenhez ami1Ú~zil enkor kell,
sőt, surka István, mivel közszereplő volt, tehát még ez is további ti intézést rótt rám.
A etegség kapcsán keletkezett orvosi papírjait egy fekete mappába gyűjtötte Csurka István,.1.s
ekkor én ezek között találtam rá az írógéppel iródott Testamentum elnevezésü végrendeletére ..
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