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>  Ilyés János magyarországi író olvasott fel 
műveiből. A gyergyóremetei származású, Szol-
nokon élő Ilyés János író olvasott fel műveiből 
szerdán délután a gyergyószentmiklósi könyv-
tárban. „Véletlen találkozásnak köszönhető ez 
a felolvasó est” – magyarázta a népes közönség-
nek Kisné Portik Irén könyvtárigazgató kifejtve, 
hogy a szerző négy könyv adományozása végett 
tért be a könyvtárba, ám mivel kiderült, hogy 
épp a közelben nyaral, hirtelen ötlettől vezérelve 
hívta meg az igazgatónő egy felolvasó estre. Ilyés 

János írásaihoz többnyire saját élményeiből me-
ríti a főmotívumot, mesteriek, lebilincselőek 
tájleírásai, környezetábrázolása. 

> V. Hóvirág Néptánctalálkozó. Ötödik 
alkalommal szervezi meg a gyergyószentmiklósi 
Hóvirág néptáncegyüttes színpompásnak 
ígérkező néptánctalálkozóját a hét végén. Az 
eseményen a házigazda néptánccsoport mel-
lett fellép a kiskunmajsai Mayossa és a győri 
Kisalföld néptáncegyüttes. A rendezvény 
szombaton 11 órától hívogatóval kezdődik.
Az útvonal: művelődési ház – Szabadság tér 

– Piac – Tűzoltók utca –Testvériség sugár-
út – művelődési ház. Szombaton este nyolc 
órától a tekerőpataki művelődési házban lép 
fel a Hóvirág és a Mayossa együttes, vasárnap 
pedig Gyergyószentmiklóson a Figura Stúdió 
Színház nagytermében lesz ünnepi gálaműsor 
a meghívott néptáncegyüttesek fellépésével.  

> Magyar Szolidaritás Tüze. Idén is 
meggyújtják a Magyar Szolidaritás Tüzét a 
Gyergyói-medence több pontján augusztus 
20-án 21 órakor. A Magyar Cserkész Szövetség 
2003-ban indítványozott kezdeményezéséhez 

idén Gyergyószentmiklósról az EKE, a Baranta 
társaság, a Hatvannégy Vérmegye Ifjúsági Szer-
vezet, illetve magánszemélyek csatlakoznak. A 
gyergyószentmiklósiak a Pricske-tetőn gyúj-
tanak őrtüzet. Indulás szombaton 12 órakor 
a művelődési háztól, a résztvevők vigyenek 
magukkal hálózsákot, sátrat és két napra élel-
met. A gyergyóditróiak Cengelléren az utász-
háznál, a gyergyócsomafalviak a Délhegyen, a 
gyergyóremeteiek a Hegyesen gyújtanak tü-
zet. Aki nem tud elérni egyik helyszínre sem, 
az otthon gyújtson gyertyát és gondoljon az 
összetartozásra.

Körkép

Augusztus 20-án 20 órától a szár-
hegyi Lázár-kastély udvarán közel 
nyolcvanszereplős rockopera ke-
rül bemutatásra. G. Nagy István 
Ilián szerző célja: Csaba királyfi 
megismertetése a székelységgel, 
művészi eszközökkel, történelmi 
hűséggel. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„A székelység nagy ősé-

ről csak keveset tu-
dunk, színpadi mű 

sosem született róla. Nekem 
jutott az a szerencse, hogy egy 
megaprodukcióban emléket állít-
sak Csaba királyfinak” – mondta 
G. Nagy István Ilián, aki magyar-
országi költő, drámaíró. Nyarait 
Székelyföldön tölti, libáni nyaraló-
jában írta meg a színpadi mű nagy 
részét, megismerve a székelyeket, 
történelmi kutatásokat végezve. 
Ő írta a szövegkönyvet, verseket 
és hozzá a kétórás dalanyagot, az 
ősbemutató helyszínéül pedig egy-
értelműen Székelyföldet választot-
ta. A darab szereplői is többnyire 
székelyföldiek, Magyarországról 
Rudán Joe érkezik, Attila főpap-
ját alakítva, Lukács Zsolt pedig a 
germán hadvezért játssza. A többi-
ek mind székelyek, Csaba királyfi 
Ráduly Botond, az Erdély hangja 
verseny győztese, Attila Oláh Badi 
Árpád sepsiszentgyörgyi opera-
énekes, a klasszikus és rock hang-
zású darab további szereplői csík-
szeredaiak, Gyergyószentmiklós 
mindhárom kórusa énekel, de részt 
vesznek a darabban több székely-
földi település ismert előadói. 70-
80 fő mozog nagyobb jeleneteknél 
a színpadon Orza Călin rendező-
koreográfus munkája nyomán.

„A darab költségvetése korrekt, 
de minimális” – közölte G. Nagy 
István Ilián. Pénzalapot biztosított 
a magyar kormány, a magyarorszá-
gi Mol, támogatást ígért Hargita 
Megye Tanácsa, székelyföldi önkor-
mányzatok.

A mű további sorsával kapcsolat-
ban a szerző elmondta: „A székelyek 
fogadtatásától függ, de szeretnénk 
Erdély nagyvárosaiban bemutatni a 
darabot, sőt kivinni Magyarországra 
is. Különben a műnek vannak klasz-
szikus és rockos vetületei, van benne 
több mint 20 olyan dal, mely önma-
gában is énekelhető, össze lehet állíta-
ni belőlük olyan kamara jellegű duet-
teket, amelyeket kisebb rendezvénye-
ken is be lehet mutatni. Azt remélem, 
amit írtam, az megtalálja a székelység 
szívét” – nyilatkozta a szerző. 

A bemutató időpontja jó idő 
esetén augusztus 20., 20 óra. Rossz 
idő esetén egy nappal tolódik a szár-
hegyi Lázár-kastély udvarára terve-
zett program. Az érdeklődőket arra 
kérik, a bemutató előtt fél órával ér-
kezzenek a helyszínre, az autók par-
kolására Szárhegy önkormányzata 
jelöl ki teret. 

Ősbemutató augusztus 20-án

Csaba királyfi Szárhegyen
Lezárták a CsaLa-gyILkosság dosszIéját

Vádlottak padján
Lőrincz Róbert és Mészáros JózsefG. Nagy István Ilián 

magyarországi költő, 
drámaíró nyarait Szé-
kelyföldön tölti, libáni 
nyaralójában írta meg 
a színpadi mű nagy ré-
szét, megismerve a szé-
kelyeket, történelmi ku-
tatásokat végezve.

Csíkkozmás község Polgármesteri Hivatala
felhívja az állattartó gazdák figyelmét,

hogy 2011. augusztus 20-án, szombaton
újranyitja az állatpiacot, és hagyományaihoz híven megszervezi

a szent István-napi nagy állat- és kirakodóvásárt.

Ugyanakkor az érdekeltek tudomására hozza, hogy minden héten, 
kedden 8–12 között tartják a heti állat- és kirakodóvásárt.

minden érdeklődőt szívesen várunk.

hirdetéseK

a törvény előtt kell felelnie a 
gyergyóalfalvi Lőrincz róbert-
nek és mészáros józsefnek a 
néhai Csala zsolt alpolgármester 
meggyilkolásáért – tudható meg 
a Legfelsőbb Ítélő- és semmítő-
szék mellett működő ügyészség 
sajtóközleményéből. Lőrinczet 
minősített emberölés, mészárost 
pedig emberölésben való bűnré-
szesség, illetve mindkettőjüket 
tiltott fegyvertartás vádjával ál-
lítják a Hargita megyei törvény-
szék ítélő bírái elé.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Lezárta a Csala-gyilkosság dosz-
sziéját a Legfelsőbb Ítélő- és 
Semmítőszék mellett működő 

ügyészség, miután elegendő bizonyí-
tékot gyűjtöttek arról, hogy a néhai 
gyergyóalfalvi alpolgármestert vélhe-
tően Lőrincz Róbert gyilkolta meg 
Mészáros József segédletével. A gyil-
kosság indítéka a nyomozók feltétele-
zése szerint egy korábbi, az áldozat és 
gyilkosa között kirobbant konfliktus. 
Hírügynökségi közlemény szerint 
Lőrincz azt vallotta, hogy tettének 
két oka volt: egyrészt, három évvel 
ezelőtt Csala – kihasználva egy közös 
ivászat utáni eszméletlen állapotát – 
szexuálisan molesztálta őt. Másrészt, 
szintén a vádlott állítása szerint, 
2010-ben Csala – a gyergyóalfalvi és 
gyergyószentmiklósi polgármesteri 
hivatalok tisztségviselőivel közösen 
– megfosztotta őt egy borzonti terü-
letétől a terület helyének megváltoz-
tatásával. 

Mint ismeretes, Csala Zsolt gyer-
gyóalfalvi elöljárót nagypénteken, 
április 22-én gyilkolták meg borzonti 
villájában, halálát több golyótalá-
lat okozta. A gyilkossági ügyben a 
Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék 
ügyészsége nyomozott, amely jú-
nius 24-én őrizetbe vette a 31 éves 
Lőrincz Róbertet, majd július 21-én 
őrizetbe vették Mészáros Józsefet is. 
Mindkét férfit 29 napos előzetes le-
tartóztatásba helyezték a gyilkosság 
körülményeinek feltárása végett.

A nyomozás során kiderült, hogy 
április 22-én Lőrincz tájékoztatta 
Mészárost emberölési szándékáról, 
és arra kérte, hogy autójával szállítsa 
a nyaralójához, hogy onnan vegye el 
a Svájcból származó karabély-típusú 
fegyverét. Innen Mészáros az autójával 
a régi Só útjáig szállította Lőrinczet, 
amely hozzávetőleg egy kilométerre 
van Csala villájától. A símaszkot viselő 
fegyveres férfi ezután egyedül folytatta 
útját az erdőn keresztül, majd az erdő 
alól több tíz percen át figyelte, amint 
Csala az egyik kollégájával, K. L.-lel 
tesz-vesz a háza körül. Miután Csala 
egyedül maradt, Lőrincz közelebb 
ment a házhoz, és a villától hozzávető-
leg 29 méterre lévő mogyoróbokrok-
ban hasalva figyelte áldozatát. 19 óra 
30 perc körül a néhai alpolgármester a 
villa mögé ment, ekkor adta le az első 
lövéseket Lőrincz. Ezután Csalának 
még sikerült bemenekülnie a villa 
hőközpontjába, azonban Lőrincz 
utánament, és az ajtón keresztül adott 

le még egy lövést áldozatára. Ekkor 
Csala a hátára esett, de lábával sikerült 
betámasztania az ajtót, illetve eközben 
hívta fel telefonon K. L.-t, akivel ko-
rábban együtt voltak, és közölte: „ég” 
vagy „égek”. Az ügyészek szerint Csala 
vélhetőleg azért mondta, hogy „ég”, 
mert a lövedék olyan sérülést okozott, 
ami égő érzést váltott ki. Lőrincznek 
eközben sikerült résnyire nyitnia az 
ajtót és újabb lövést adott le, amely 
a halálát okozta Csala Zsoltnak. Ezt 
követően a tettes ugyanazon az úton 
ahol jött, távozott, a puskát pedig ide-
iglenesen elrejtette egy kidőlt fa alá, 
majd cinkosával együtt távozott. Két 
nappal később a cinkosok a fegyvert 
újra elásták, ezúttal Lőrincz nyaraló-
jának udvarán. Később Lőrincz újra 
kiásta a fegyvert és egy másik, a tulaj-
donában lévő fegyverrel, illetve a töl-
tényekkel együtt elásta az áldozat kö-
zelben lévő telkén. Végül itt találták 
meg a nyomozók a gyilkos fegyvert. 
A nyomozás során azt is kiderítették, 
hogy a feltételezett elkövetőtől vett 
biológiai minták genetikai felépítése 
megegyezik a tett helyszínén heverő 
töltényhüvelyekről származó biológiai 
mintákéval.  

A Mediafax hírügynökség köz-
leménye szerint nyomozáshoz kö-
zeli források azt nyilatkozták, hogy 
a tettes kijelentette: nem állt szán-
dékában meggyilkolni Csala Zsol-
tot, csupán meg akarta ijeszteni, és 
nagyon sajnálja, hogy tettével két 
család életét tette tönkre.

A nagypénteki gyilkosság helyszíne fotó: Jánossy alíz


