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Fejlemények a Csala-gyilkosság ügyében 

Még egy személyt őrizetbe vettek?
értesüléseink szerint még egy 
személyt őrizetbe vettek Gyer
gyó alfaluban a hétvégén. Az il-
letőt állítólag a néhai Csala Zsolt 
alpolgármester meggyilkolásá-
nak ügyében bűnrészességgel 
vádolják, ám ennek tényét nem 
erősítette meg Filip Gheorghe 
rendőrségi sajtószóvivő.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, Csala Zsolt 
gyergyóalfalvi elöljárót 
nagypénteken gyilkolták 

meg a borzonti villájában, halálát 
golyótalálat okozta. Egy lövés a 
combját érte, két golyó pedig a ha-
sába fúródott. A nyomozást kezdet-
ben a megyei hatóságok végezték, 
ám a fokozott médiafigyelem és a 
Hargita megyei ügyészségnél ta-
pasztalt létszámhiány miatt az ügyet 
átvette a Legfelsőbb Ítélő és Sem-
mítőszék ügyészsége. Az országos 
bűnügyi hatóság június 24-én őri-
zetbe vette a szintén gyergyóalfalvi 

31 éves Lőrincz Róbertet, akit, mi-
után kihallgattak, 29 napos előzetes 
letartóztatásba helyeztek, ugyanis 
az illető bevallotta, hogy ő gyilkolta 
meg a néhai elöljárót. A nyomozást 
vezető Marius Iacob ügyész az újság-
írók érdeklődésére elmondta, hogy a 
gyilkosságnak két indítéka volt, egy 
szexuális és egy vagyoni természetű. 
Még az őrizetbe vételkor előkerült 
az a vadászfegyver is, amelyből le-
adták a halálos lövéseket, illetve né-
hány nappal később egy másik pus-
ka is, ennek viszont hiányzott egy 
lényeges alkatrésze. Mindkét fegy-
vert a főgyanúsított Lőrincz Róbert 
borzonti ingatlanjának közelében ta-
lálták meg elásva. Ezt követően júni-
us 29-ére tervezte a nyomozó hatóság 
a gyilkosság újrajátszását, azonban 
ez nem sikerült: a gyanúsított azon 
a helyen, ahol állítása szerint közel 
fél órán át lesben állt, elájult és ájul-
tan, rohammentővel szállították a 
gyergyószentmiklósi kórházba.

A nyomozás eddigi állása való-
sággal sokkolta a gyergyóalfalviakat, 

a többség egyszerűen nem hiszi, 
hogy Lőrincz egy állítólagos koráb-
ban elszenvedett szexuális molesz-
tálás miatt ragadott volna fegyvert, 
és abban is sokan kételkednek, hogy 
ama néhány árnyi vitás földterület 
miatt ölt volna, ami miatt amúgy 
az év elején éles vita robbant ki a 
polgármesteri hivatalban az áldozat 
és a gyanúsított között. Az elmúlt 
hét végén azonban szétfutott a hír, 
hogy újabb személyt tartóztattak 
le Gyergyóalfaluban, egy József ke-
resztnevű, mesterségét tekintve mé-
szárost, akit állítólag bűnrészesség-
gel vádolnak. A hírt Filip Gheorghe 
rendőrségi szóvivő nem erősítette 
meg, de nem is cáfolta. „Az ügy még 
folyamatban van, és teljesen termé-
szetes, hogy ebben az időszakban 
egy, de akár több személyt is bekí-
sérhetnek a kollégák újabb kihallga-
tásra” – jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére a sajtószóvivő, kifejtve, 
hogy a nyomozóhatóságok célja ki-
deríteni a gyilkosság minden apró 
részletét.

hírfolyam

> Motoros találkozó huszonegyedszer-
re. Gyergyószentmiklóson gyülekeztek, majd 
Borzontra vonultak a kétkerekű járgányok 
szerelmesei pénteken, ahol bemelegítőként a 
Haverock és a Hot Snow Storm zenekarok szol-
gáltatták a muzsikát. Nagy tömeg szurkolhatott 
a szombati ügyességi vetélkedőkön, az időjárás 
lehetővé tette az iszapbirkózást, majd a nagy 
bulira, a Dinamit zenekar első erdélyi fellépésére 
több mint ezren voltak kíváncsiak. A szervezők, 
a Blues Riders Motorosklub tagjai és résztvevők 

véleménye szerint is: az idei találkozó egyértel-
mű sikerként könyvelhető el. 

> A Gyilkostói Sokadalomra készülnek. 
A Gyergyószentmiklósi Művelődési Köz-
pont szervezésében július 24-én kerül sor a 
Gyilkostói Sokadalomra, ahová az érdeklődő-
ket autóbuszok szállítják. Az önkormányzati 
finanszírozású, 30 000 lejes költségvetésű ese-
mény programja minden korosztálynak szó-
rakozást kínál. A 12 órától kezdődő, tizedik, 
jubileumi búcsút követi a járművek megáldása, 
majd felvonulás következik a Gyilkos-tó partjá-
ra, ahol szabadtéri színpadon kerül sor a népze-
ne- és néptáncgálára, melynek díszmeghívottja 
Cseh Judit. Az esti, 18 órától kezdődő koncer-

tekre hazatér Cserey Csaba, itt lesz az Égvilág 
zenekar és a Tárkány Művek, a sepsiszentgyör-
gyiek tűztáncot mutatnak be, a napot pedig 
táncház zárja a Turist vendéglőben. A kísérő 
rendezvények sorában megtalálhatjuk a hu-
szártábort, jurtabemutatót, kézművesvásárt, 
Tündérkert-túrát, lecsófőző versenyt, hajómo-
dell-bemutatót a Gyilkos-tón, hagyományos 
harcművészeti ismertetőt, szalagszövést, kö-
télverést. A szervezők elmondták, július 20-ig 
várják a főzőversenyre benevezők jelentkezését 
a művelődési házban. A lecsófőzéshez sátrat, 
tűzifát, vizet és asztalt biztosítanak.

Körkép
„SZív kell, jó SZív”

Fúvószenekara lesz 
Szentmiklósnak

Zenekar létrehozását tervezi Gyer
gyó szentmiklós önkormányzata. 
A fúvószenekar létrejötte hagyo-
mány felélesztését jelentené, vár-
ják tehát a muzsikusok jelentke-
zését, illetve olyan személyekét, 
akik szívesen megtanulnának fú-
vós hangszeren játszani.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Akik fúvós hangszeren zenélnek 
vagy szeretnének megtanulni, 
azok jelentkezését várják szep-

temberig a Gyergyószentmiklósi Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán. Az ön-
kormányzat terve újra létrehozni a vá-
ros fúvószenekarát, mely rendezvénye-
ken képviselné Gyergyószentmiklóst, 
kulturális programokat biztosítana 
a lakosságnak. Az elképzelés szerint 
– amint Mezei János polgármester 
elmondta – önkéntességi alapon mű-
ködne a zenekar, ruházatáról, illetve a 
szükséges hangszerek beszerzéséről az 
önkormányzat gondoskodna. Az ügy 
érdekében megnyerték Máyer Róbert 
zenetanár támogatását, ő koordinálná, 
oktatná a zenekar tagjait. 

Gyergyószentmiklósnak már az 
első világháború előtt volt fúvós- és 
szalonzenekara. Vasárnaponként a 
város főterén lévő filagóriában zenél-
tek a muzsikusok, a promenádozó 
gyergyóiak egy-egy sörrel köszönték 
meg nekik szórakoztatásukat. Később 
a Famunkás Klub zenészeivel együtt 
muzsikáltak, melynek oszlopos tagja 
volt Kolumbán István, a 74 éves teke-
rőpataki rezesbanda egykori vezetője. 
„A 60-as évek első felében a zenészek 
kezdtek elmaradozni, a városi zenekar 
kínlódott, kínlódott, aztán meghalt. 
Tizenegy hangszert mi vettünk át a 
Famunkás Klubnak” – emlékszik visz-
sza Kolumbán, aki azt is elmondta, a 
zenekar megszűnése után próbálko-
zott újraélesztésével, a Tükörterem-
ben egyszerre 50 gyerekkel is tartott 
próbát. „Utánpótlást akartam, szép 
számban jelentkeztek, de fél év múl-
va egy sem volt, aki zenéljen. A fúvós 
hangszer nagyon szép, de játszani rajta 
nehéz munkának számít. Ha egy nap 
nem gyakorlok, érzem én, ha két nap, 
azt érzi a közönség is. Fizetés nélkül 
csak akkor lehet zenélni, ha az ember 
nagyon szereti; ehhez szív kell, jó szív” 
– mondja Kolumbán István, aki közel 
hat évtizedig volt a tekerőpataki zene-
kar karnagya. 

TAnulTAk, GyAkorlAToZTAk 
A vöröSkereSZTeSek

Tábor 
önkénteseknek

önkéntesek számára szervezett 
tábort a vöröskereszt gyergyó
szentmiklósi szervezete. közel har-
mincan töltötték a hétvégét a Gyil-
kostónál, a hegyimentőkkel közös 
foglalkozásokon vettek részt.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Pénteken a tanácsteremben gyü-
lekeztek a Vöröskereszt önkén-
tesei, hogy rövid megbeszélés és 

megnyitó után háromnapos táborban 
vegyenek részt a Gyilkos-tónál. Nagy 
Zoltán alpolgármester fogadta őket, 
és hangsúlyozta, örvendetesnek tartja, 
hogy a Vöröskereszt aktívan tevékeny-
kedik Gyergyószentmiklóson is. Az 
eredményes együttműködés remé-
nyében a városvezetés támogatásáról 
biztosította a fiatalokat. A megyei 
Vöröskereszt igazgatója, Zsigmond 
Éva azt mondta, úgy tekint a gyergyói 
szervezetre, mint anya a gyermekére, 
hiszen miután az megszületett, csepe-
redik és egyre ügyesedik. Köszönetet 
mondott azoknak, akik felvállalták 
ezt a gyakran nehéz munkát. A tá-
bor részleteit is megbeszélték, majd 
útra keltek a Gyilkos-tóhoz, hogy 
birtokba vegyék a szállást. A résztve-
vők nemcsak Gyergyószentmiklósról 
érkeztek, csíkszeredai és balánbányai 
önkéntesek is jöttek. A három nap 
alatt több program várt rájuk, de szó-
rakozásra is maradt idő. Tusa Szilárd, 
a helyi szervezet ügyvezetője részle-
tezte, a táborozók elmélyíthették el-
sősegély-nyújtási ismereteiket, szom-
baton pedig a gyergyószentmiklósi 
hegyimentőcsapattal közösen gya-
korlatoztak. Megtanulták, milyen fel-
szerelés szükséges a hegyi mentéshez, 
de egy mentési akciót is szimuláltak. 
Megismerhették, mi a teendő abban 
az esetben, ha az ember vadállattal 
találkozik az erdőben. „Lehetőség 
az ismerkedésre, tapasztalatcserére, a 
résztvevők egyszerre szórakoznak és 
hasznos dolgokat tanulnak” – szögez-
te le Zsigmond Éva, a megyei szervezet 
vezetője, kiemelve a tábor fontosságát. 
A gyergyószentmiklósi Vöröskeresz-
tesek szeretnék ezután minden évben 
megszervezni a tábort önkénteseik 
számára. A megyei Vöröskereszt 
legelső táborát egyébként 1991-ben 
szintén a Gyilkos-tónál tartották, 
melyre több településről érkeztek 
részt vevő önkéntesek.

régizeneízelítő Gyergyószárhegyen. Közel százan gyűltek össze a Lázár-kastély Lovagtermé-
ben szombaton este a Csíkszeredai Régizene Fesztivál „szatellitrendezvényére”, a bukaresti Lyceum Consort 
régizene-együttes koncertjére. A Gyergyói-medence régizene-kedvelői ez alkalommal válogatást hallhattak a 
sziléziai Glogów városából származó, a közel 300 tételt felölelő Glogauer Liederbuch egyházi és világi műve-
ket tartalmazó gyűjteményéből. A Lyceum Consort egyébként 1992-ben alakult, és fennállása óta több mint 
négyszázszor lépett közönség elé Románia, Magyarország és Németország városaiban.  fotó: jánoSSy alíz


