
  

Szembesítik a másként emlékezı szentesi 
tiszteket 

Szentes - Három katonatiszt kétféleképpen emlékszik arra, hogy egyikük mit 
ígért, így tanúként szembesíteni fogja ıket a bíróság abban a perben, amely a 
Honvédelmi Minisztérium és a szentesi Ser-Vas Bau Bt. között folyik. 

A cég 2006-ban arra szerzıdött, hogy kitakarítja a 
szentesi Esze Tamás és Damjanich János laktanyában a 
kijelölt területet. A fizetség az elvihetı holmik között 
lett volna: nagy mennyiségő faanyag és hulladéknak 
számító fém, közte még harckocsilánctalp is. A munkát 
a honvédség szerint is kiválóan végezte el a bt., az 
elszámolás körül azonban vita támadt, és a cég perre 
vitte az ügyet. Az alperes Honvédelmi Minisztérium 
szerint a bt. megkapta a fizetségét, a betéti társaság 
azonban még igényt tart mintegy 11 millió forintra. 
 
A perben egyszer a megyei bíróság a HM-nek adott 
igazat, az ítélıtábla azonban úgy látta, az ítélet nem megalapozott, új eljárást kell 
indítani. Ez már folyik, de nehézkes a bizonyítás, mert a HM nem találja a 
menetleveleket, amelyek sok vitás kérdést tisztáznának. Szőcs Károly megyei bíró 
tegnap egy olyan tanút hallgatott ki, aki kérte adatainak titkos kezelését. Vallomása 
egy ponton szöges ellentétben volt két másik tanú állításaival. A kérdés az: ígérte-e a 
laktanya vezetése azt, hogy az elvégzett munkáért 7 millió forintot és 1000 darab 
úttorlaszt ad a cégnek, vagy ez az ígérvény egy majdan elvégzendı tennivaló 
ellenértékeként hangzott el? A szembesítést szeptember 16-án tartják meg. 
 
A cenzúrát már eltörölték 
 
Az ülés elején a HM-et képviselı budapesti ügyvédjelölt úgy találta, ahhoz, hogy 
tudósíthasson lapunk, elıbb engedélyt kellett volna kérnie a minisztériumtól. A bíró 
elment a vonatkozó jogszabályért, fölolvasta, aztán elmondta: szó sincs arról, hogy 
engedélyt kell kérni, a cenzúrát pedig már eltörölték.  
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