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Elájult az alfalvi gyilkosság gyanúsítottja

Újrajátszás helyett sürgősségi ellátás

távközlési bEruházások gyErgyó térségébEn

Lesz térerő Háromkúton?

hírfolyam

> Elismerés a községért tevékenyke-
dőknek. Dísztanácsülésre gyűltek össze 
a község vezetői a tizenkettedik alkalom-
mal megszervezett Csomafalvi Napok al-
kalmából tegnap. Márton László Szilárd, 
a település polgármestere hangsúlyozta, 
különleges ülésről van szó, hiszen ezúttal 
nincs költségvetés, sem beruházási lista, 
hanem az ünneplés szerepel napirenden, 
és azokat a személyeket ünneplik, akik 
tettek és tesznek jelenleg is a községért. 

Díszpolgári címmel tüntették ki dr. Bíró 
Sarolta gyermekorvost, Csomafalváért 
Díjat adományoztak Csata Leventének, 
aki tanítói tevékenysége mellett zenész és 
faragó is. Az Önkormányzatért Érdemdí-
jat Ambrus Albert Árpád kapta, aki szin-
tén tanító, de emellett a helyi sajtó is az 
ő nevéhez kötődik. Az ünnepi ülés után 
került sor a keresztalják fogadására, majd 
a búcsús szentmisére. Délután néptánc-
csoportok és népdalénekesek szórakoz-
tatták a falu népét. A Csomafalvi Napok 
programja azonban folytatódik egészen 

vasárnap estig. Gyerekeknek szerveznek 
foglalkozásokat, lesznek vetélkedők és 
spotrendezvények, kulturális rendezvé-
nyek, esténként pedig koncerteken szóra-
kozhatnak az érdeklődők. 

> Székelyföldi kalandtáborra vár-
nak jelentkezőket. Egyhetes székelyföl-
di sátorozás szervezését vállalta fel egy 
csomafalvi házaspár, akik 11 év fölötti 
gyerekek, de akár felnőttek jelentkezését 
is várják a kalandra. Július 18–24. között 
többnyire túrázásokat ajánlanak, olyan 

programokkal kiegészítve, amelyek cse-
lekvésre, gondolkodásra, alkotásra, csa-
patmunkára ösztönzik a résztvevőket. A 
programban a parajdi sóbánya, a Súgó-
barlang, a Gyilkos-tó és a Békás-szoros 
meglátogatása is szerepel, ám kihagyha-
tatlan a kétéjszakás sátras túra, így olyan 
személyek jelentkezését várják, akik sze-
retik, de minimum elviselik a sátorban 
uralkodó „kényelmet”. Kapcsolattartó 
Biró Anita (telefon: 0754–487888) és 
Köllő Csaba (telefon: 0727–779446), a 
jelentkezési határidő július 10.

Körkép

kórházban kötött ki a Csala zsolt 
alpolgármester meggyilkolásával 
gyanúsított Lőrincz Róbert. A bűn-
tett helyszíni újrajátszása alig kez-
dődött el a tegnap, a feltételezett 
elkövetőhöz mentőt kellett hívni. 

HN-információ

A bűntett felderítésének ré-
szeként tegnap kellett volna 
újrajátszani a gyilkosság el-

követésének folyamatát. Borzonton, 
a megboldogult Csala Zsolt hétvégi 
házánál a hatóságiak képeztek kor-
dont, távol tartva a sajtósokat és kíván-
csiskodókat. Több mint másfél órás 
késéssel kezdődött el az események 
visszapörgetése, bizonyos információk 
szerint a gyanúsított, Lőrincz Róbert 
reggeli rosszulléte miatt. A háztól hoz-
závetőleg 100 méternyire lévő erdős 
részen – ahonnan állítólag fél órán át 
figyelte áldozatát Lőrincz – a gyanú-
sított rosszul lett, eszméletét vesztette. 
A helyszínre hívott mentősök gépjár-
műveikkel nem tudtak feljutni a me-
redek domboldalon, így egy terepjáró 
szállította Lőrinczet a mentőig, aki 
onnan a gyergyószentmiklósi kórház 
sürgősségi osztályára került. 

A visszajátszást egy későbbi 
időpontra halasztották, Marius 
Gherman ügyész pedig elmondta, 
hogy előkerült a második keresett 
fegyver is: egy működésképtelen 

puska, amelynek hiányzott a kiol-
dószerkezete. Feltehetően arról a 
darabról van szó, melyet a gyilkosság 
után Csala Zsolt hétvégi házában ta-
láltak meg. Az ügyész pontosította a 
gyilkosság okáról korábban tett nyi-
latkozatot: vagyoni természetű el-
lentét és szexuális eredetű indíték áll 
a háttérben, az elkövető és az áldozat 

között azonban nem volt szexuális 
viszony. Lőrincz vallomása szerint 
néhány évvel ezelőtt molesztálta őt 
az elhunyt alpolgármester, intim 
kapcsolat azonban – ellentétben a 
több sajtótermékben megjelent állí-
tással – nem volt köztük.

Amint a gyanúsított egészsé-
gi állapota megengedi, sor kerül 

a gyilkosság visszajátszására. Kü-
lönben a 31 éves, egygyermekes 
Lőrincz Róbert szombat óta van 
29 napos előzetes letartóztatásban. 
A fiatalembert Csala Zsolt gyer-
gyóalfalvi alpolgármester meg-
gyil kolásának kapcsán minősített 
emberöléssel és tiltott fegyvervise-
léssel gyanúsítják. 

A Gyergyói-medencébe látoga-
tott tegnap Moldován józsef táv-
közlési államtitkár. Szavai szerint 
van kilátás, hogy Há rom kúton 
megfelelő térerő legyen, Cso ma-
fal ván pedig olyan antennát sze-
relnek, ami minőségi változást 
jelent a telekommunikációban.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Lassan fél éve, hogy rendszere-
sen tárgyal Moldován József 
államtitkár a háromkútiak 

ügyében. A csángó településen csak 
bizonyos helyeken, ott is akadozva 

működik a telefonálás, internet-
hasz nálatra esély sincs. 

– Tárgyalást folytattam Romá-
nia összes mobiltelefon-szolgálta-
tójával, nagy beruházásra, erősítő 
elhelyezésére lenne szükség, s ezt 
eddig senki sem vállalta. Ellenben 
van egy megoldás: uniós alapok-
ból Románia számára 84 millió 
van elkülönítve, hogy az ország 
fehér foltjait lefedje, a széles sávú 
internetellátást biztosítva min-
denhol. A pénzelosztásban ma-
ximálisan fenntartjuk Háromkút 
támogatását, s mivel úgy néz ki, a 
projektet a minisztérium fogja ke-

zelni, esélyt látok a háromkúti inf-
rastruktúra kiépítésére – közölte 
Moldován. 

Az államtitkár úgy látja, két 
éven belül megfelelő telefonálási és 
internetezési körülmények lesznek 
Háromkúton, sor kerülhet a 40-50 
ezer eurós befektetésre, az uniós 
pénzalap felhasználásának határ-
ideje ugyanis 2014.

A távközlés minőségi javulására 
lehet számítani különben a tel jes 
Gyer gyói-medencében. A ked di jó-
váhagyás alapján a Radio com Cso-
mafalva területén helyez el egy an-
tennát, mely rádió hul lá mon működ-

ve széles sávú inter net elérhetőséget 
tesz lehetővé. „A korszerű techno-
lógia révén az előfizetők jó áron 
kitűnő internetminőséghez jutnak. 
Nem mobilinternetre kell gondolni 
– egy, a házra felszerelt antenna se-
gítségével játssza át a jelet, és biztos, 
hogy minősége révén konkurenciát 
fog jelenteni a szolgáltatói piacon” – 
pontosított az államtitkár. 

Hasonló rendszert működ-
tetnek Hargita megyében Csík-
mindszenten, ott rövid idő alatt 
több mint száz előfizető igényelte 
a rádióhullámon érkező, gyors 
internetet.

Mentősök és ügyészek a meggyilkolt alpolgármester borzonti házának udvarán. Kórházba került a gyanúsított

1,32 HeLyett 1,62 Lej

Drágul 
a gyergyói víz

Az ivóvíz árának emeléséről dön-
tött a gyergyószentmiklósi ta-
nácstestület soros havi ülésén, 
amelyen turisztikai egyesület 
létrehozásáról is határoztak.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Mielőtt a napirendi pon-
tokat megtárgyalták vol-
na a tanácsosok, az ifjú-

sági tömbházak lakóit képviselve 
Erdős Nándor lépcsőházfelelős 
kért szót. Arra hívta fel a testület 
figyelmét, hogy az önkormány-
zat mint a tömbházak tulajdono-
sa több esetben nem teljesítette 
kötelezettségeit, a lépcsőházfe-
lelősök igyekeztek megoldani 
sok felmerülő problémát. Arra 
kérte a városvezetést, folytasson 
hatékonyabb kommunikációt a 
lakókkal. A határozattervezetek-
re térve hosszas vita alakult ki 
az ivóvíz- és csatornázási díjak 
emelését illetően. Lukács László, 
a közüzem igazgatója elmondta, 
a szakhatóság által már jóváha-
gyott áremelésre szükség van, 
mivel a víz tisztításához, kezelé-
séhez felhasznált anyagok is drá-
gultak. Hangsúlyozta azt is, a vá-
rosban nagy a vízveszteség, egy-
részt a mérőórával el nem látott 
fogyasztók miatt, másrészt pedig 
az elavult vezetékek következté-
ben elfolyó víz miatt. A helyze-
tet a vezetékek cseréje javíthat-
ná, arra azonban nincs pénze 
a vállalatnak. Végül a testület 
megszavazta az áremelést: ennek 
megfelelően az ivóvíz köbméte-
renkénti ára 1 lej 32 baniról 1,62 
lejre emelkedik július elsejétől, a 
csatornázási díj pedig 80 baniról 
93 banira. Az ülésen határoztak a 
város társulásáról a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem kihelyezett 
tagozatával, valamint a Dancurás 
Hegyimentő Egyesülettel a Gyer-
gyó szentmiklósért Turisztikai Egye-
sület alapítása céljából. Nagy Zoltán 
alpolgármester azt mondta, bár a 
városban működik bejegyzett tu-
risztikai egyesület, az nem elég 
hatékony, ezét látták szükséges-
nek egy újnak a megalapítását. A 
polgármesteri hivatal által kez-
deményezett egyesületbe meg-
hívják majd a turizmussal foglal-
kozó szervezeteket is. 


