
Megoldatlan rejtély ma is Koncz Judit eltőnése 

Szentes - Szörnyő a tudat, hogy soha nem tudjuk meg, hol lehet a lányunk. Nincs 
egy hely, ahová virágot vihetnénk – mondta Koncz Józsefné, akinek négy éve tőnt 
el nyomtalanul Szentesrıl 26 éves lánya, Judit. 

Ma is téma a Kurca-parti városban Koncz Judit, aki 
napra pontosan négy éve tőnt el rejtélyes 
körülmények között szentesi, Dózsa György utcai 
otthonából. A 26 éves nı kétéves kislányával, 
Diánával és élettársával, Kiss Lászlóval élt együtt. 
Sokak meggyızıdése, hogy Judit nem önszántából 
hagyta magára a kislányát, akit reggel a házban 
találtak meg a nagyszülık. 
 
– Négy éve semmit sem tudunk a lányunkról. Olyan 
fájdalom ez, amit nem lehet szavakba önteni. Azt 
hittük, az évek múlásával majd csökken a bánatunk, 
de nem, még nehezebben viseljük a lányunk hiányát. Szörnyő a tudat, hogy soha nem 
tudjuk meg, hol lehet – mondta Koncz Józsefné, az édesanya. 
 
– Nincs egy hely, ahová virágot vihetnénk – panaszkodott tegnap elcsukló hangon 
Koncz Józsefné. Judit édesanyja el sem tudja képzelni, mi történt, hová tőnt a lánya. 
– Azon a péntek délutánon még fodrásznál volt, vágatott a hajából. Addig mi 
vigyáztunk Diánára, akit imádott. Elképzelhetetlen, hogy magára hagyta volna a 
kislányát az éjszaka közepén – emlékezett a történtekre Koncz Józsefné. 
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„Olyan fájdalom ez, amit nem lehet szavakba önteni" – vallják Judit szülei.  
Fotó: Karnok Csaba
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Diánát lányuk korábbi, börtönviselt élettársának ítélte a bíróság. Az apa 2008-ban 
magával vitte a kislányt Angliába. Azóta ott élnek. – Ha itthon vannak, elhozza az 
apja Diánát, aki több napig is nálunk van. Legutóbb húsvétkor találkoztunk az 
unokánkkal. Nagyon szeret nálunk lenni a ma már 6 éves kislány, aki ragaszkodik a 
mamához és a papához. Augusztusban is jönnek haza, már nagyon várjuk – mondta 
Koncz Józsefné. Elmesélte, lányuknak volt magán-nyugdíjpénztári megtakarítása, 
amit az örökös vagy a kedvezményezett kapna meg. Ha a nagyszülık hozzáférnének a 
pénzhez, számlát nyitnának Diánának, ı kapná meg a pénzt. – Nekünk azt mondták a 
magánnyugdíjpénztár ügyében: vagy elıkerül Judit, vagy kérelmezzük a lányunk 
halottá nyilvánítását, ugyanis hivatalból csak az eltőnése után 5 évvel nyilvánítják 
holtnak. Az azonban szóba sem jöhet, hogy én kezdeményezzem a lányom halottá 
nyilvánítását – mondta Koncz Józsefné. 
 
Felettébb furcsa részletek 
 
A rendırök közigazgatási eljárásban vizsgálták Koncz Judit ügyét, mert szerintük nem 
merült fel konkrét bőncselekményre utaló adat. Az ügyet 2006 októberében lezárták, 
Koncz Juditot továbbra is eltőntként keresik. A törvényeknek megfelelıen 2026-ig 
még érvényben marad a körözése. Összeszedtünk néhány felettébb furcsa dolgot az 
ügyben: 1. Koncz Judit 2006. július 21-érıl 22-ére virradóra papucsban és hálóingben 
indult útnak biciklivel szentesi otthonából. A kerékpárt azóta sem találták meg. 2. 
Július 22-én reggelre megdöglött Koncz Judit házırzı kutyája. A keverék kuvaszt 
megmérgezték. 3. Megtalálták a kertben Koncz Judit fél pár fülbevalóját. 4. Koncz 
Judit eltőnése elıtt 12 órával SMS-t küldött élettársának, Kiss Lászlónak, aki munkája 
miatt Kecskeméten töltötte az éjszakát. Az SMS-ben az állt: „Jó éjszakát, vigyázz 
magadra, szeretlek, reggel várunk."  
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