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> Bemutatóra készülnek a hóvirágos tán-
cosok. Nagyszabású bemutatóra készül a gyer
gyó szentmiklósi Hóvirág néptáncegyüttes. A 
készülő előadásban a gyerekek több tájegység 
táncát mutatják be. A Mérföldjáró táncoscsizma 
című előadás próbái nagy odaadással zajlanak. 
A bemutató tulajdonképpen egy számadás, a 
szülők megbizonyosodhatnak arról, mi min
dent tanultak csemetéik egy fél év alatt. Ter
mészetesen az előadás nemcsak a szülőknek 
szól, hanem bárkinek, aki szereti a néptáncot és 

kíváncsi a hóvirágos gyerekekre. Szász Ferenc 
és Gábor Judit állították össze a táncbemuta
tót, igyekeztek játékosságot is belevinni, mivel 
sok óvodás és kisiskolás jár a csoportokba. Ösz
szesen százhúsz gyerek áll majd színpadra, de 
fellépnek az idősebb hóvirágosok is, akik va
lamikor itt kezdtek táncolni, most egyetemre 
járnak, de időről időre szívesen térnek vissza a 
Hóvirághoz. Az óvodások népi gyerekjátéko
kat mutatnak majd be, őket és a kisiskolásokat 
Gábor Judit készítette fel, míg a nagyobbakkal 
Szász Ferenc foglalkozott. A próbákat már fél 
éve elkezdték, lassan beérett a sok munka gyü

mölcse. Az előadást minden érdeklődő meg
tekintheti pénteken 19 órától a művelődési 
központ színháztermében. A jegyek megvásá
rolhatók elővételben a Figura Stúdió Színház 
jegyirodában.

> Kávéház a múzeumban. Kávéházi 
hangulatot szeretnének teremteni a gyer
gyó szentmiklósi Tarisznyás Márton Múze
umban. Kávétörténeti kiállítást szerveznek, 
amihez a gyergyóiak segítségét is kérik. Ká
vétörténeti kiállítás nyílik május közepén 
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton 

Múzeumban. A rendezvényt egy működő 
kávéház is színesíteni fogja, mely az udvaron 
működik majd. A tervek szerint minden hét
végén változatos programmal várják majd az 
érdeklődőket. Hogy a rendezvény minél job
ban sikerüljön, a lakók segítségét is kérik. Két 
hónapra szeretnének kölcsönkérni kávéval, 
kávézással kapcsolatos tárgyakat. Lehet pél
dául kölcsönadni képeket, plakátokat, terí
tőket, kávéscsészét, kávépörkölőt, a témához 
kapcsolódó könyveket, újságokat, reklámo
kat vagy egyebeket is. A cél az igazi kávéházi 
hangulat megteremtése. 

tanácsosok és hivatali alkalmazot
tak kísérték a temetőbe az alfalvi 
alpolgármester, csala zsolt ko
porsóját tegnap. A negyvenhárom 
éves férfit nagypénteken meglőtték 
hétvégi házában, óvodás és hatodik 
osztályos gyereke maradt árván. A 
faluban mások is úgy érzik, veszély
ben az életük.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kizárt, hogy alfalvi ember 
legyen Csala gyilkosa – 
mondják szinte egybe

hangzóan az alfalviak, mint ahogy 
a többség összefüggést lát a birtok
visszaadások, erdőügyek és közbir
tokossági rendellenességek, vala
mint a gyilkosság között. Alfaluban 
több mint két éve robbantak ki a 
konfliktusok, 2009. március 15én 
tüntetést tartottak a földügyek ren
dezését kérve, egy évvel ezelőtt pe
dig Pál Imrét, aki a közbirtokosság 
vezetése ellen indított akciót, saját 
lakásában maszkosok verték meg. 

Amit a gyilkosságról 
tudni lehet
A Hargita megyei rendőrség és 

ügyészség nagy erőkkel nyomoz a 
gyilkosság ügyében, amióta meg
találták Csala Zsolt élettelen testét 
hétvégi házában – olvashatjuk a 
rendőrségi közleményben. Nagy
pénteken 19.55 órakor a sürgősségi, 
112es hívószámon jelentette be egy 
személy, hogy holtan találta a köz
ség területén lévő hétvégi házában 
Csala Zsoltot, testén fegyverlövés 
nyomaival. A közelben lévő panzió
ból többen hallottak lövéseket ezen 
az estén – tudjuk meg a rendőrség
től, mint ahogy arra is vannak ada
tok, hogy közelről, mintegy másfél 
méterről adták le a lövéseket, melyek 
közül egy az áldozat lábát, kettő pe
dig mellkasát érte. 

Csemeteültetés előkészületein 
vett részt nagypénteken Csala Zsolt, 
estefelé elvált társaitól, mondván, 
hétvégi házában kell tüzet tennie, 
vendégek érkezését várja húsvétra. A 
következő és utolsó jelzés részéről egy 
barátjához érkezett telefonon, segítsé
get kért: bajban van. Krizbai Levente 
megerősítette, hozzá érkezett a hívás, ő 
értesítette a rendőrséget, de ennél töb
bet nem volt hajlandó nyilatkozni. 

Mások is veszélyben 
vannak?
„Alfalvi ember ilyent nem tesz, 

az biztos. Ha megharagszik, akkor is 
bicskát vagy fészit vesz elő, de fegyvert 
semmiképp. S mindezt nagypénte
ken…” – mondja az egyik helybéli. 

„Már az erdőn sem vagyunk biz
tonságban, s ellenségeink között a 
medve a második helyre szorult” – 
jegyzi meg egy másik. Többen ösz
szefüggésbe hozzák a történteket a 
birtokvisszaadásokkal és falopásokkal, 
a közbirtokossági vezetéssel szembeni 
elégedetlenségekkel. 

Pál Imre úgy véli, ez az eset szo
rosan összefügg a vele megtörtén
tekkel: „2009ben, amikor tüntetést 
szerveztem, hogy adják vissza becsü
letesen mindenkinek ősi birtokát, 
nem vették komolyan a problémát. 
Aztán egy éve saját házamban masz
kosok vertek meg, máig nem tudja a 
rendőrség, kik voltak. Ha akkor fény 
derült volna mindenre, most nem 
került volna sor erre a gyilkosságra. 

Elfajultak a faügyek. Azért mondom 
ezt el, ha engem is kinyírnak, tudja
nak róla. Úgy érzem, veszélyben van 
az életem.”

megfenyegették 
a polgármestert is
Tegnap 10 órára ígérték, de csak 

délután ötre került vissza Alfaluba 
Csala Zsolt holtteste. Komplex elem
zésre volt szükség a boncolás során. 
A gyászkocsit önkormányzati képvi
selők és hivatali alkalmazottak várták 
a polgármesteri hivatal előtt. Egyegy 
szál virággal és mécsessel kísérték a ra
vatalozóig. 

„Egyértelmű, hogy kivégzéssel 
állunk szemben, ez nyilvánvaló most 
már, ennél többet nem tudok monda
ni. Hallottam arról, hogy ütésnyomok 
is vannak rajta. Olyan szépen meg
kértem, engedjék meg, egy fél percre 
nézzem meg a testet, de nem enged
ték” – mondta György István. Arra 
a kérdésre, hogy összefüggésbe hoz
hatóe az alfalvi, korábbi események

kel, kijelentette: „Nem tudom, nem 
is merem összefüggésbe hozni. Tény, 
irányomban is voltak fenyegetések. A 
legnagyobb fájdalmam az, hogy olyan 
vélemények is elhangzottak: kár, hogy 
nem volt ott a másik is. A másik pedig 
én vagyok.” 

„Úgy érzem, a testvéremet ve
szítettem el, és legjobb barátomat” 
– jelentette ki Alfalu polgármestere. 
Tizenegy évig volt Csala Zsolt alpol
gármester, s György azt mondja: az 
egykori közös álmaikat immár ő kell 
megvalósítsa, ennyivel tartozik Zsolt
nak. Az alfalviakat arra kérte a község
vezető, legyenek türelemmel, fogják 
vissza az indulatokat.

 
A nyomozás 
eredményét várják
Fekete húsvét volt Alfaluban, az 

emberek reménykednek, hogy miha
marabb fény derül a részletekre. Elma
radt a húsvétra tervezett bál, tegnap 
déli döntés alapján nem tartják meg az 
egyhetes Faludyfesztet sem. Szintén 
tegnap délben Ladányi László prefek
tus Alfaluba érkezett, a községveze
tőkkel tárgyalt, s mint mondta, Alfalu 
pulzusát akarta érezni a tragédia után.

„Mert ez tragédia, ami egyálta
lán nem jellemző Hargita megyére. 
Várom, hogy a kivizsgáló szervek 
végezzék munkájukat és miha
marabb konkrétumok kerüljenek 
elénk az ügy kapcsán.”

Csala Zsolt földi maradványait az alfalvi temetőben helyezték sírba. A településen mások is veszélyben érzik az életüket

gyergyó

Akik A meleg ebédet 
biztosítják

Külföldi  
támogatók 
látogatása

gyergyószentmiklósra látogatott 
a Kanadai Rákóczi Alapítvány ku
ratóriuma. Az alapítvány gyer gyó
szentmiklósi diákok étkeztetését 
is támogatja.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Fontos vendégek érkeztek a 
hét végén a Gépgyártó Isko
la központba. A Kanadai 

Rá  kó czi Alapítvány kuratóriuma 
rendszeres Kárpátmedencei körút
ja alkalmából azért tett látogatást 
Gyer gyó szentmiklóson, hogy talál
kozzanak azokkal a diákokkal, aki
ket napi meleg ebéddel támogatnak. 
A küldöttséget az iskola igazgatója, 
Ré szeg Ildikó és az alapítvány gyer
gyói referense, András Szabolcs 
fogadta. Az igazgatónő az egész kö
zösség nevében mondott köszönetet 
a támogatásért, és elmondta, ezáltal 
a diákok érezhetik, nincsenek ma
gukra hagyva a világban. A referens 
bemutatta a vendégeknek a gyere
keket, akik közül sokan most talál
koztak először „őrangyalaikkal”. Pap 
Aykler Zsuzsa, az alapítvány elnöke 
hangsúlyozta, nagy jelentőséggel bír 
a gyergyói ebédprogram, vannak 
olyan kanadai magyarok, akik nyug
díjukból spórolnak, hogy gyerekeket 
támogathassanak. A gyergyói kezde
ményezés mintájára indítottak ha
sonló programot a kárpátaljai Ung
váron is, és tervezik, hogy a jövőben 
még több gyereknek biztosítanak 
majd meleg ételt. Hozzátette, segí
teni nagy öröm, reméli, minél több 
helybéli is felismeri ennek fontos
ságát. Ebben a tanévben egyébként 
már 700 ezer forintnyi támogatást 
hozott az alapítvány az intézmény
be, amiből 15 gyergyói diák napi 
étkeztetése volt biztosítva. Ezáltal 
segítették a nehéz sorsú gyerekeket, 
hogy az anyagiak ne akadályozzák a 
tanulásban. A kanadai és anyaorszá
gi szervezők a gyergyói referenssel 
kiértékelték a Magyarságismereti 
Mozgótáborba való részvételre meg
hirdetett pályázatokat is. Mivel sok 
értékes dolgozat érkezett, az idén 
tizenkét gyergyói diák vehet részt a 
táborban, a pályázók hamarosan le
vélben kapják meg az értesítést.

„Nem létezhet olyan ok, amely emberáldozatot követeljen”

A Gyergyó területi RMDSZ részvétét fejezi ki Csala Zsolt család
jának, szeretteinek. Ugyanakkor elítéli a történteket. Nem létezhet 
olyan ok, konfliktus, mely emberáldozatot követeljen. Arra kéri Alfalu 
lakosságát, hogy őrizzék meg nyugalmukat, ez a gyászos példa segítse 
őket problémáik békés módon való megoldásában.  


