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Árvízbiztos lakóházak Felsõzsolcán

Több magáncég és önkormány
zat összefogásának eredménye
ként a napokban egy speciális 
konstrukciójú, árvízbiztos lakó
házat adtak át Felsõzsolcán. 
A településen három család ott
hona épül ezzel a speciális, úgy
nevezett monolit technológiával. 
Elõször Dudás Róbert János és 
családja költözhetett az épület
be. – A házak szerkezete szerves 
egységet képez: masszív „doboz
szerkezet”. Ennek köszönhetõen 
a ház stabil, ellenállóbb a durva 
környezeti hatásokkal és a ter
mészet erõivel szemben, így 
biztonságot jelent nemcsak 
árvíz, belvíz, de akár földren

gés, jégesõ és más, szélsõséges 
idõjárási jelenségek esetén is 
– mondta Joó Balázs, a házat 
készítõ cég munkatársa. – Árvíz 
után, a víz elvonultával, mivel 
nincs szerkezeti károsodás, a 
felületi károk helyrehozását 
követõen ismét lakható a ház. 
Az épület „árvízállósága” tovább 
fokozható: a bejáratoknál kiala
kított vízzáró torlaszok alkalma
zásával a padlószint feletti, de 
ablakpárkányt még el nem érõ 
vízállás esetén is biztosítható a 
száraz belsõ tér. A még épülõ, 
további két árvízbiztos családi 
házba karácsonyra költözhet
nek be a lakók.  G. B.

Dudás Róbert János és családja beköltözött új otthonába

A BRFK életvédelmi osztályának 
egykori vezetõje a mûsorban 
arról beszélt, hogy a gyilkos
ság idõpontjában egy üzleti 
tárgyaláson vett részt, amikor 
egy telefonhívást kapott egy 
albántól, tõle szerzett tudomást 
a bûncselekményrõl. – Azzal 
hívott fel egy albán ismerõsöm, 
hogy rálõttek – emlékezett visz
sza Chilkó, aki az üzleti tárgya
lásra hivatkozva zárta rövidre a 

beszélgetést. Miután akkor már 
nyugállományban volt, koráb
bi kollégáinál késõbb telefonon 
érdeklõdött a gyilkosságról.

Labanc Ferenc szerint, mivel az 
albánnal való telefonbeszélgetés 
igen rövid volt, valaki a gyilkosság 
végrehajtását jelezhette. Chilkó a 
személyes ismeretségre is magya
rázattal szolgált: – Ez egy bünte
tett elõéletû albán, aki többször 
került a rendõrség látóterébe. 

Mindenkit ismertem, 16 évet töl
töttem azon a területen – mondta. 
Ugyanakkor megerõsítette, hogy 
egy másik, azóta elítélt bolti soro
zatgyilkos valóban tanúskodott 
ellene még a nyomozás kezdetén. 
Ez a személy azt állította, hogy 
a rendõrségen tartózkodva látta, 
amint Fenyõt néhány nappal a 
gyilkosságot megelõzõen Chilkó 
megfenyegette. – A Fenyõgyilkos
ság elkövetésének hetében vasár
nap azzal hívtak be, hogy bajban 
vagyok – idézte fel az exzsaru 
–, ott letették elém a tanúvallo
mást tartalmazó jegyzõkönyvet. 
Már akkor szóltam, hogy ha 
ellenõrizték volna, tudnák, nem 
találkoztam Fenyõvel. Felháborító, 
hogy valaki újra tettestársként állít 

be! A nyomozás nem akadt volna 
el, ha az elsõdleges adatgyûjtések, 
és a helyszíni szemle rendesen 
meg lett volna tartva! Akik kimen
tek a helyszínre, hanyag munkát 
végeztek – jelentette ki az exzsaru. 
Lapunk a nyomozás során elköve
tett hibákkal kapcsolatos kérdésé
re Chilkó kifejtette: – Azt kellett 
volna konzekvensen végigvinni, 
amit az elsõdleges adatgyûjtés 
mutatott. Magas elkövetõrõl szól
nak a tanúvallomások, erre elfog
tak egy 160 centis férfit, akirõl 
kiderült, hogy semmi köze az 
ügyhöz. Amíg el nem évül, addig 
kell operatív nyomozást folytat
ni. Szerintem az albán elkövetõi 
kör és magyar megbízó lehet a jó 
nyom. Helyi 

Újra megszólalt két exzsaru a Fenyõ-gyilkossággal kapcso-
latban. A Frizbi Hajdú Péterrel címû talk-showban Labanc 
Ferenc arra emlékeztetett, hogy egy nyomozó is érintett 
lehet az ügyben. Miután Labanc leírásából magát vélte 
felismerni, megszólalt Chilkó Ferenc volt nyomozó is.

Magyar megbízó rendelhette meg a Fenyõ János elleni merényletet

Sok zsaru még többet tudhat

Chilkó Ferenc: Az albán szál lehet a jó nyom!
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