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szexuális és vagyoni természetű indítékból ölték meg gyergyóalfalu alpolgármesterét

Előzetesben Csala feltételezett gyilkosa
szombaton őrizetbe vették, tegnap 
pedig 29 napos előzetes letartózta-
tásba helyezték a gyergyóalfalvi 31 
éves l. róbertet. a kisgyermekes, 
családos fiatalembert tiltott fegy-
vertartással és minősített gyilkos-
sággal gyanúsítják, ami a nyomo-
zó szervek szerint összefüggésben 
van a néhai Csala zsolt alpolgár-
mester erőszakos halálával. mint 
marius iacob, a nyomozást vezető 
ügyész elmondta, a gyilkosságnak 
szexuális és vagyoni természetű 
indítékai vannak. 

HN-információ

Fekete maszkosok kutakodtak 
pénteken hajnalban a gyer
gyói úton lakó L. Róbert 

la kásán” – tájékoztatta telefonon 
a Hargita Népét egy neve elhall
gatását kérő gyergyóalfalvi atyafi. 
Helyszínen jártunkkor azonban 
az is kiderült, hogy a fiatalembert 
őrizetbe vette az illetékes nyomozó 
hatóság, és állítólag a néhai Csala 
Zsolt alpolgármester meggyilkolá
sával gyanúsítják.

Mint ismeretes, a gyergyóalfalvi 
elöljárót nagypénteken gyilkolták 
meg borzonti villájában, halálát 
golyótalálat okozta. Egy lövés a 
combját érte, két golyó pedig a ha
sába fúródott. A nyomozást az 
elején a megyei hatóságok végez
ték, ám a fokozott médiafigyelem 
és a Hargita megyei ügyészségnél 
tapasztalt létszámhiány miatt az 
ügyet átvette a Legfelsőbb Ítélő 
és Semmítőszék ügyészsége, amely 
hír zárlatot rendelt el. Így hosszú 
heteken át semmi érdemlegeset 
nem lehetett megtudni a nyomo

zásról, csupán a községben keringő 
pletykák és mendemondák alapján 
volt hallható néhány információ. 
Többek közt az, hogy kihallgatták 
a polgármesteri hivatal alkalma
zottait, illetve a tanácsosokat, és 
hogy a nyomozást kiterjesztették 
Csala családjának több évtizeddel 
ezelőtti haragosaira is.

A pénteken őrizetbe vett és 
tegnap délután 29 napos előzetes 
letartóztatásba helyezett L. Róber
tet azonban Alfaluból senki nem 
sorolta egyértelműen a haragosok 
közé. Sőt a falubeliek véleménye 
meglehetősen megoszlik a feltétele
zett gyilkos és az áldozat viszonyá
ról, ugyanis míg többen is úgy vélik, 
Csala és L. Róbert közeli barátok 
voltak, mások tudni vélik, hogy a 
régi barátság egy földterület miatt 
annyira megromlott közöttük, hogy 
éles szóváltásba is keveredtek az év 
elején a polgármesteri hivatalban. 
Román hírforrások szerint viszont 
az áldozat és a feltételezett tettes 
között szexuális viszony volt, ezt 
azonban nem erősítette meg egyér

telműen a nyomozást vezető ügyész. 
„Több éve ismerték egymást, és er
ről egyelőre nem adhatok több in
formációt” – jelentette ki újságírói 
kérdésre válaszolva Marius Iacob 
ügyész, hozzátéve, hogy a gyanúsí
tott nyilatkozatai alapján úgy vélik, a 

gyilkosságnak két indítéka van: egy 
szexuális és egy vagyoni természetű. 
Mint mondta, a nyomozás során ki
derült: „A gyanúsított a gyilkosság 
napján egy törvénytelenül tartott 
vadászfegyverrel – ami egy korábbi 
bűncselekmény során került a tulaj
donába – elment az áldozat hétvégi 
házába, ahol több lövést adott le, ez
által halálát okozva az áldozatnak.”

Szombaton az esti órákban a 
gyanúsítottat kivitték Borzont hatá
rába, ahol egy régi gazdasági épület 
környékén – amely állítólag a gya
núsított tulajdona – értesüléseink 
szerint a földbe elásva találtak egy 
fegyvert. Tudomásunk szerint két 
fegyvert keresnek a nyomozó szer
vek, és nem lehet biztosra tudni, 
hogy amit találtak, aze a gyilkos 
fegyver. Lapunk úgy tudja, a gya
núsítottat az elkövetkező napok
ban viszik ki a néhai alpolgármester 
hétvégi házába, hogy újrajátssza 
tettét. 

L. Róbertet, amennyiben bűnös
nek találják, 15 és 25 év közötti bör
tönbüntetésre ítélhetik.

Csala Zsolt néhai alpolgármester háza. A gyilkos itt kereste fel áldozatát és végzett vele több lövéssel

hírfolyam

> Film a hegymászásról. Nagy érdeklődés 
övezte az erdélyi származású, Franciaországban 
élő hegymászó, Fucskó László filmjének be
mutatóját Gyergyószentmiklóson. A közönség 
egy ázsiai expedícióról láthatott összefoglalót. 
A külföldön Leslie Fucskóként ismert hegymá
szó már a vetítés elején hangsúlyozta, nem volt 
könnyű dolga a film elkészítésekor, hiszen ne
héz egyszerre helytállni a mászásban és közben 
operatőrködni. Ennek ellenére izgalmas anyag 
állt össze. Az expedícióra Lászlót még négy társa 

kísérte el Kínába, majd Tibetbe. A film bemutat
ta az előkészületeket, valamint a nehézségeket, 
amikkel a hegymászók szembesültek, de ugyan
akkor a sikerélményeket is. A közönségnek any
nyira tetszett a bemutató, hogy további fotókra 
is kíváncsiak voltak az előadó más expedícióiról. 
Fucskó László 1978ban kezdett el hegyet mász
ni Erdélyben, 1985 óta él Franciaországban.

> Még egy hónapig megtekinthető a 
Hargita Megyei Képzőművészek Tárlata a gyer
gyószentmiklósi Pro Art Galériában. „Jól 
megválogatott, céltudatos szerkesztési és 

kom pozíciós elemek szolgálják a különböző
képpen megfogalmazott, de mindig tetten ér
hető kifejezőkészséget és kifejezőképességet” 
– hangoztatta Botár László képzőművész a 
Székedi Ferenc újságíró által megfogalmazott 
műkritikát a pénteki tárlatnyitón. Ugyanak
kor az is elhangzott, hogy a Hargita megyei 
képzőművészek sem tesznek mást Európa más 
vidékein élő társaiknál, mint „haladnak a saját 
mondanivalójuk egyéni kifejezésének útján”. 
Mint Székedi a kritikájában kihangsúlyozta: 
„Ez nem a globális elszürkülés jele, hanem a 
változatosságban rejlő európaiságé.” 

Körkép

Ünneplő falvak
Családias hangulatú falunapo-
kat tartottak a hétvégén gyer
gyó tekerőpatakon, majd Cso ma
falván. a változatos, szórakoz-
tató programok minden korosz-
tályt megszólítottak. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Zenés ébresztőt tartott Teke
rőpatak lakóinak a Harsona 
Fúvószenekar pénteken reg

gel, ezzel vette kezdetét az ötödik 
alkalommal megszervezett falu
napok rendezvénysorozata. A falu 
népe a Szent Jánosbúcsúra gyűlt 
össze a római katolikus templom
ban. Délután díszfelvonulásra ke
rült sor az önkéntes tűzoltóalaku
lat és a fúvószenekar részvételével, 
majd a férfiak minifocimérkőzé
sen mérték össze ügyességüket. 
Este Szent Jánosbált tartottak. 
A rendezvényt szervező Rió Ti
Tár Ifjúsági Egyesület részéről 
György Zsolt elmondta, idénre 
egyszerűbb programot terveztek, 
koncertek, felhajtás nélkül. A 
szervezésre is csupán néhány nap
juk volt. Az önkormányzat ötezer 
lejt biztosított a rendezvény lebo
nyolítására. Az ifjúsági egyesület 
egyébként az elmúlt években a 
legtöbb tekerői rendezvényt szer
vezését felvállalta. 

A hétvégén Gyergyócsoma
falván is elkezdődött az ünnep
lés, a tizenkettedik alkalommal 
megszervezett Csomafalvi Napok 
programja idén hét napot ölel fel. 
Vasárnap tűzoltóverseny és pre
feránszbajnokság volt. Márton 
László Szilárd polgármester azt 
mondta, nem az volt a cél, hogy 
minél hosszabb rendezvényt szer
vezzenek, hanem az, hogy min den 
korosztály megtalálja a kedvére 
való programokat. Bár a rendezvé
nyek már elkezdődtek, a hivatalos 
megnyitóra csak szerdán kerül sor, 
amikor ünnepélyes zászlófelvo
nás után dísztanácsülésen adják 
a Csomafalváértdíjat, az Önkor
mányzati Érdemdíjat és a díszpol
gári címet. Ezen a napon lesz az 
ünnepélyes szentmise is. A falu
napokon nagy hangsúlyt kapnak 
a helyi jellegzetességek, a cél ezek 
népszerűsítése, a helyi termelők, 
művészek felkarolása. Ennek ér
dekében vásáron állítják ki a ha
gyományos helyi termékeket, de 
megnyitják a csomafalvi képzőmű
vészek tárlatát is. 

még nincs 
új alpolgármester

Csütörtökön a késő esti órák ban 
tűzte napirendre a gyergyóalfalvi 
tanács a megüresedett alpolgár
mesteri tisztségről szóló válasz
tást. A posztra két vállalkozó – 
Baricz Róbert és Portik József 
– jelentkezett, ám egyiküknek 
sem sikerült elérni a mandátum 
betöltéséhez szükséges fele plusz 
egy szavazatot. Emiatt az új al
polgármester választását a soron 
következő tanácsülésen tűzik 
napirendre, amely július elején 
esedékes.

Marius Iacob ügyész: kettős indíték


