
Juditnak se híre, se hamva - 3 éve tőnt el 

Szentes - Napra pontosan három éve tőnt el rejtélyes körülmények között 
szentesi otthonából a 26 éves Koncz Judit, akinek azóta se híre, se hamva. 

– Három éve semmit sem tudunk a lányunkról. Ez a mi 
nagy bánatunk – törölgette könnyes szemét Koncz 
József és felesége, amikor Judit eltőnésének 
évfordulóján felkerestük ıket Szentesen, a Dózsa 
György utcai házukban. Ebben az utcában lakott Koncz 
Judit is, nem messze a szülıi háztól, kislányával, 
Diánával és élettársával, Kiss Lászlóval. A 26 éves Koncz 
Judit 2006. július 21-érıl 22-ére virradóra tőnt el 
nyomtalanul ebbıl a házból. 
 
Azóta se híre, se hamva. Mintha a föld nyelte volna el. 
 
A Koncz szülık három éve semmilyen információt nem kaptak Juditról. Diánát lányuk 
korábbi, börtönviselt élettársának ítélte oda a bíróság. Az apa tavaly májusban 
magával vitte a kislányt Angliába. Azóta ott élnek. 
 

 
– Idınként hazajönnek. Legutóbb húsvétkor voltak itthon. Akkor hat napig nálunk volt 
Diána, aki nagyon ragaszkodó, mindig mondta, hogy „szeretlek, mama, szeretlek, 
papa". Jókat játszott Kittivel, a fiam hároméves kislányával – mesélte Koncz 
Józsefné, aki augusztusban is hazavárja az unokáját Angliából, ígéretet kaptak 
ugyanis az apától, hogy akkor is jönnek – autóval. A jobbkormányos terepjáróval 
egyébként nagy feltőnést keltenek a Kurca-parti városban. 
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oncz József és felesége a bíróságra is elment, hogy unokájukat náluk helyezzék el, 
ez nem sikerült nekik. Fotó: DM/DV
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Amikor fölemlítem, olvastak-e arról a lapunkban, hogy az atkai gátır június végén nıi 
csontvázat talált a Tisza árterében, kisebb zavar támad a beszélgetésben. Koncz 
József alig érthetıen, köhögve mondja, hogy olvasta a hírt, felesége azonban 
semmirıl sem tud. 
 
Konczné a férje arcát fürkészi. A férfi motyogva közli, hogy nem akarják felkavarni 
egymást, inkább próbálják tartani a lelket a másikban. Koncz Józseftıl megtudom, 
hogy Judit eltőnésekor vettek tılük DNS-mintát. (A rendırség tájékoztatása szerint a 
szakértık még vizsgálják az ártérben talált nı földi maradványait, így nem lehet 
tudni, ki az elhunyt.)  
 

 
Kiss László is szóba kerül a beszélgetéskor. A szülık elmondják, hogy a szentesi férfi 
elköltözött valahová a Nyírségbe. „Judit kötötte ide. Miután eltőnt, Laci nem találta 
a helyét, így hát elment." 
 
– Én még mindig bízom abban, hogy Judit élve elıkerül – mondta Koncz Judit egyik 
név nélkül nyilatkozó ismerıse. 
 
Ez kellene ahhoz – mondják a szülık –, hogy a lányuk magánnyugdíjpénztárban lévı 
megtakarítását, ami egy év alatt 100 ezer forinttal csökkent, megkapja az örökös 
vagy a kedvezményezett. A nagyszülık számlát nyitnának Diánának, ı kapná meg a 
pénzt. – Azt mondták nekünk a gyámügyön a magánnyugdíjpénztár ügyében, hogy 
vagy elıkerül Judit, vagy kérelmezzük a lányunk halottá nyilvánítását, ugyanis 
hivatalból csak az eltőnése után 5 évvel nyilvánítják holtnak. Én biztosan nem fogom 
kezdeményezni a lányom halottá nyilvánítását – pityeredett el Konczné.  
 

Llányuk, Judit és az unoka.  
Fotó: DM/DV
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Gyanús 
 
Koncz Judit 2006. július 21-érıl 22-ére virradóra egy fehér alsónemőben és egy kék 
hálóingben indult útnak biciklivel szentesi otthonából. A kerékpárt azóta sem találták 
meg. Július 22-én reggelre megdöglött Judit házırzı kutyája. A keverék kuvaszt 
megmérgezték. A tettest azóta sem találták meg. Rábukkantak viszont a kertben 
Judit fél pár fülbevalójára.  
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