
A körzeti állatorvos javaslata elle
nére sem altathatják el a gazdátlan 
ebeket Gyergyó szent miklóson. Az 
intézkedésre azért lett volna szük
ség, mert több mint egy hete ve
szett rókát találtak a várostól nem 
messze, emiatt pedig vesztegzár 
alá helyezték a várost. 
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Nem kerülhet sor az összes 
kóbor kutya és macska el
altatására Gyergyó szent

miklóson, mivel a prefektúra a ha
tályban lévő törvényekre hivatkoz
va nem hagyta azt jóvá – közölte 
Nagy Zoltán alpolgármester. Mint 
hozzátette, dr. Gáll József körzeti 

állatorvos a veszettség megállapí
tásakor még ezt a lépést javasolta, 
úgy tűnik, mégsem lehet végrehaj
tani.

A prefektúra átirata szerint a 
gazdátlan ebeket be kell gyűjteni, 
14 napig megfigyelés alatt tartani, 
és csak azt az állatot szabad elaltat
ni, amelyről bebizonyosodik, hogy 
elkapta a fertőzést. Az alpolgármes
ter elmondta, tárgyalásokat folytat
tak a megyei állategészségügyi igaz
gatósággal, és keresik a megoldást.

A törvény alapján egy szakcégnek 
engedélyezett központba kellene be
gyűjtenie az állatokat, ilyen azonban 
nem működik Gyergyószentmiklóson. 
A karantén ideje alatt pedig a kutyákat 
nem szabad elvinni a városból. Mind
ezek ellenére a városvezetésnek lépnie 
kell az emberek egészségének megóvá
sa érdekében, hiszen a veszett állatok 
igen veszélyesek lehetnek, és bárki 
megkaphatja a fertőzést. Ezért úgy ha
tároztak, a jelenlegi állatmenhely köze
lében bekerítenek egy területrészt, ott 

fogják tartani a begyűjtött gazdátlan 
állatokat. A munka elvégzése érdeké
ben már több szakcéggel is felvették 
a kapcsolatot, és mint kiderült, egy 
kutya befogása 4050 lejbe kerül. Az 
állatokat a későbbiekben be kell olta
ni és füljeggyel is ellátni, az egészséges 
példányokat viszont két hét megfigye
lés után el kell engedni. 

A múlt hétfőn érkezett egyébként 
a hivatalos értesítés a körzeti állator
vostól a polgármesteri hivatalba arra 
vonatkozóan, hogy a várostól hét ki
lométerre talált rókatetem vizsgálatát 
követően bebizonyosodott, az állat 
veszett volt. A közlés értelmében har
madfokú karantént rendeltek el, tizen
öt kilométeres körzetet pedig felügye
leti zónának nyilvánítottak.

Ha a gyergyóalfalviakat megdöb
bentette a néhai Csala Zsolt al
polgármester tragikus halála, a 
gyilkosság indítékaként nyilvá
nosságra hozott információ egye
nesen sokkolta a közösséget. A 
többség egyszerűen nem hiszi, 
hogy L. Róbert szexuális indít
tatásból ölt volna, György István 
polgármester pedig egyenesen 
Csala Zsolt emléke meggyalázá
sának véli ezt az indítékot.

HN-információ

Szombaton Marius Iacob, a né
hai Csala Zsolt alpolgármes ter 
tragikus halálának körülmé

nyeit vizsgáló ügyész nyilvános
ságra hozta, hogy a gyilkosság fő 
gyanúsítottja a 31 éves, szintén 
gyergyóalfalvi L. Róbert kisgyer
mekes családapa. Az ügyész azt is el
mondta, hogy a bűncselekménynek 
szexuális és vagyoni természetű in
dítékai vannak, ám elegánsan kitért 
az elől az újságírói kérdés elől, amely 
azt firtatta, volte szerelmi viszony 
az áldozat és a gyanúsított között. 
Iacob azt felelte, „több éve ismerték 
egymást, ám erről egyelőre nem ad
hatok további információkat”.

„Egy sarokba szorított, gyilkos
sággal gyanúsított ember bármit 
mondhat, hogy »mentse a bőrét« 
és magyarázattal szolgáljon tettére” 
– jelentette ki a Hargita Népe kér
désére egy neve elhallgatását kérő 
gyergyóalfalvi atyafi. Mint mond

ta, nem volt ugyan közeli kapcso
latban sem az áldozattal, sem a 
gyanúsítottal, de a falu közössége 
túl kicsi ahhoz, hogy ha valakinek 
„ferde hajlamai” vannak, az ne le
gyen „nyílt titok” a közösségben. 
„Ilyesmit azonban nem pusmogtak 
még az ellenségeik sem, egyikről 
sem” – kapcsolódott a társalgásba 
egy másik atyafi, aki szintén haj
meresztőnek találja a Marius Iacob 
ügyész által nyilvánosságra hozott 
indítékot. A megkérdezettek kö
zül többen is hallottak arról, hogy 
Csala és L. Róbert haragban volt 
egymással tízárnyi terület miatt, 
amit mindkettő a magáénak tar

tott, de ezt igen piti ügynek tartják 
a bűncselekmény súlyosságához 
mérten.

Még akkor is, ha L.ről többek 
szerint is köztudomású, hogy lob
banékony természetű ember. „Ezt 
csak az tudhatja, milyen, akinek 
volt ilyenben része” – közölte Gáll 
Mihály, az RMDSZ gyergyóalfalvi 
szervezetének elnöke, elmondva, 
hogy igazából egyik felet sem is
merte annyira, hogy megerősíteni 
vagy cáfolni tudná a híresztelést. 
Mint mondta, a tragédia óta sok 
mindent hallott, kezdve attól, hogy 
famaffiás leszámolás, el egészen egy 
jósnő által előrevetített sokkoló 

indítékig, de mint hangsúlyozta, 
amikor meghallotta, hogy szexuális 
indítéka is lehet a gyilkosságnak, 
leesett az álla.

Hunyadi Irén tanítónőtanácsos 
szerint a gyilkossággal kapcsolatos 
hírek éppúgy lehetnek igazak, mint 
hamisak. „Ha a fegyvert elő tudta 
venni, akkor igaz lehet az, hogy L. 
követte el a gyilkosságot, ami pedig 
az indítékot illeti, kemény kételyeim 
vannak” – szögezte le a tanítónő.

Kassay Péter tanácsosnak osz
tálytársa volt Csala, és egy, a gyer
mekeit és a feleségét szerető em
bernek ismerte. „Sehogy sem áll 
össze a kép, hogy valaki bosszúból 
ölt egy négy évvel ezelőtt állítólag 
elszenvedett bántalmazásért” – 
fejtegette Kassay, utalva a román 
médiában megjelent információk
ra, amelyek szerint a gyanúsított 
állítólag egy négy évvel ezelőtt 
elszenvedett szexuális agressziót 
torolt meg tettével. 

„Abszolút aberrációnak és Csala 
Zsolt emléke meggyalázásának tar
tom azt az indítékot, amit nyilvá
nosságra hoztak a nyomozó szer
vek” – fogalmazott György István 
polgármester, kifejtve, hogy Csalát 
több mint tíz éve közelről ismeri, és 
úgy véli, a gyanúsított azért ferdít, 
hogy állítását enyhítő körülmény
ként hozhassák fel a tárgyaláson. 
Vagy hogy, mint mondja, ezzel az 
indítékkal a valós okról próbálják 
elterelni a figyelmet.

gyergyó
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13. alkalommal gyűltek 
össze a kézművesek

Táltos-tábor
kézművesek szorgoskodnak né
hány napja a szárhegyi Lázárkas
télyban, a tizenharmadik alka lom
mal megszervezett táltos kézmű
ves táborban vesznek részt. a ren
dezvény célja az értékteremtés.

L. H.

ATáltos Kézműves Tábor 
idén is megnyitotta kapuit 
a kézművesek előtt Har

gita Megye Tanácsa és a Gyer gyó
szárhegyi Kulturális és Művészeti 
Központ szervezésében. A tá bor 
vezetője, Kisné Portik Irén gyer
gyó szentmiklósi néprajzkutató 
rész letezte, azért tartja fontosnak a 
rendezvényt, mert elsődleges célja 
a hiteles hagyományokon alapuló 
érték megőrzés és értékteremtés.

Idén is elismert kézművesmes
terek gyűltek össze, akik a magyar 
nyelvterület valamely kéz mű ves
ágazatát képviselik. Ezúttal a sza
ruművesség, csuhékészítés, húsvéti 
tojáshagyományok, úri hímzések, 
csipkeverés ágazataiban igyekez
nek újat teremteni a résztvevők. 
A néprajzkutató azt mondta, 
sokan akarnak jönni a tábor
ba, hogy tanuljanak – például 
Németországból is van érdeklő
dő –, emellett pedig pedagógu
sok is járnak, hogy elsajátítsák a 
kézművesmesterségeket. Vannak, 
akik a legelső tábor óta évente 
visszatérnek, ilyen például Berze 
Katalin csipkeverő vagy Fehér Gi
zella tojásíró. De olyan kézműve
sek is vannak szép számmal, akik 
nemrég kapcsolódtak be. László 
Gyula tojáspatkoló például má
sodszor jött el Magyarországról 
Szárhegyre, és jól érzi magát az 
összeszokott társaságban. A prog
ram nemcsak alkotásból áll – dél
utánonként különböző előadások 
vannak: filmvetítés, a résztvevők 
beszámolókat tartanak szakmai 
élményeikről, emellett más prog
ramok is színesítik a rendezvényt. A 
hétvégén tanulmányi kiránduláson 
vettek részt a kézművesek, a Besz
terce környéki szórvány magyarság 
néprajzi, építészeti, egyházművé
szeti érdekességeit tekintették meg. 
Az idei alkotások is a kastély kiállí
tásait gazdagítják, ahol egész évben 
nagyon sokan megtekintik azokat. 
Július 2án lesz majd a táborzáró 
ünnepség. Ennek során kiállítás ké
szül az új mestermunkákból.

hírfolyam

> A Székelyföld Szerelmesei Egyesület is 
támogatja a háromkúti iskolaépítést. Számí
tógépeket, íráskivetítőt és könyveket hoztak 
Magyarországról a Székelyföld Szerelmesei 
Egyesület tagjai, és Gyergyószentmiklóson 
szervezett jótékonysági báljukon pénzt is gyűj
töttek a háromkúti iskola javára. „Gondoltuk, 
ha már ilyen jó baráti társaság lettünk, valami 
hasznos dolgot is vigyünk végbe” – jelentette 
ki a Hargita Népe kérdésére dr. Aracsi Józsefné, 
az egyesület titkára, kifejtve, hogy a 2009ben 

létrejött egyesület tevékenysége mostanig 
kölcsönös látogatásokban merült ki, utóbb 
viszont konkrét igény fogalmazódott meg 
karitatív tevékenység folytatására. Az egye
sület egyébként egy internetes közösségből 
jött létre, 2007ben ugyanis Marosi Zoltán 
– az egyesület korábbi elnöke – Székelyföld 
Szerelmesei néven internetes fórumot nyi
tott a baratikor.hu közösségi portálon. Ehhez 
a fórumhoz egyre többen csatlakoztak mind 
Magyarország, mind Székelyföld területéről. 
A csoport egy része találkozókat szervezett 
2008ban Gyergyóditróban és Dunaújváros

ban, majd 2009ben Gyergyóditróban és Verő
cén. Közben Marosi Zoltán, a csoport létreho
zója és Gáspár József székelyföldi tag szervezett 
formát kerestek a csoport részére, és 2009. 
december 19én 13 tag kimondta az egyesület 
létrehozását Székelyföld Szerelmesei néven. 

> Újjal helyettesítették az ellopott Jézus-
szobrot a piac közelében található feszületen 
Gyergyószentmiklóson. Réti Béla, Bajtalan Ist
ván és Geréb Antal közreműködésével készült 
el és került helyére az új alkotás. Bár egyikük 
sem lakik a feszület szomszédságában, mégis 

szívügyüknek tartot
ták, hogy az ellopott 
korpusz helyett újat ké
szítsenek. Úrnapja előtt 
egy nappal, múlt szer
dán tették fel a helyére 
a szobrot. A feszületről 
még húsvétkor tűnt el 
ismeretlen körülmé
nyek között a Jézust 
ábrázoló kis szobor, az 
eset megbotránkoztatta 
a környéken lakókat. 

Körkép

Be kell fogni és megfigyelni a gazdátlan eBeket

Tilos az altatás

sokkolt a Csala-gyilkosság indítéka gyergyóalfaluBan

„Éppúgy lehet igaz, mint nem”

Gyergyóalfalu központja az utóbbi napokban újra megtelt rendőrökkel


