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Segítője iS volt a CSala ZSolt életét kioltó lőrinCZnek

Előzetesben a gyilkos cinkosa

gyilkoStói Sokadalom

Jubileumi szentmise esőben

őrizetbe vették, majd 29 napos 
előzetes letartóztatásba helyez-
ték a gyergyóalfalvi mészáros 
józsefet – derült ki a legfelsőbb 
ítélő és Semmítőszék ügyészsé-
ge által pénteken kiadott sajtó-
közleményből. a családos férfit 
azzal gyanúsítják, hogy cinkosa 
volt a már korábban letartóztatott 
lőrincz róbertnek a néhai Csala 
Zsolt alpolgármester meggyilko-
lásában. mészárost minősített 
emberölésben való bűnrészes-
séggel és tiltott fegyvertartással 
gyanúsítják. 

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro 

Cinkosa is volt a Csala Zsolt 
néhai gyergyóalfalvi polgár-
mester gyilkosának, Lőrincz 

Róbertnek – Mészáros Józsefet júli-
us 21-én vették őrizetbe minősített 
emberölésben való bűnrészesség és 
tiltott fegyvertartás gyanújával, majd 
július 22-től a Hargita Megyei Tör-
vényszék helyt adva az ügyészség ké-
relmének 29 napos előzetes letartóz-
tatásba helyezte. A Legfelsőbb Ítélő 
és Semmítőszék ügyészsége szerint 

Mészáros saját autójával szállította a 
gyilkost nagypénteken a helyszínre. 

Miután Lőrincz halálos lövé-
seket adott le a néhai alpolgármes-
terre, Mészárossal együtt elásták a 
gyilkos fegyvert Lőrincz borzonti 
ingatlanjának a közelében egy olyan 
területen, amely a saját tulajdona. 
Azonban Lőrincz a tett elkövetése 
után néhány nappal a fegyvert kiásta 
és újra elásta ugyanannak az ingat-

lannak a közelében, de ezúttal egy 
olyan területen, amely állítólag az 
áldozaté. Az ügyészség a közlemé-
nyében megerősítette, hogy Lőrincz 
Róbertet azért tartják előzetes letar-
tóztatásban minősített emberölés és 
tiltott fegyvertartás gyanújával, mert 
egy konfliktus miatt meglőtte Csala 
Zsoltot. Lőrincz előzetes letartózta-
tását egyébként meghosszabbították 
augusztus 23-ig, a Legfelsőbb Ítélő 

és Semmítőszék főügyésze a további 
nyomozást a bűnügyi és kriminalisz-
tikai szakosztály ügyészeire bízta.

Mint ismeretes, Csala Zsolt 
gyergyóalfalvi elöljárót nagypénte-
ken, április 22-én gyilkolták meg a 
borzonti villájában, halálát golyótalá-
lat okozta. A gyilkossági ügyben a Leg-
felsőbb Ítélő és Semmítőszék ügyész-
sége nyomozott, amely június 24-én 
őrizetbe vette a szintén gyergyóalfalvi 
31 éves Lőrincz Róbertet. A fiatalem-
bert, miután kihallgatták, 29 napos 
előzetes letartóztatásba helyezték, 
ugyanis bevallotta, ő gyilkolta meg a 
néhai alpolgármestert. A nyomozást 
vezető Marius Iacob ügyész szerint a 
gyilkosságnak két indítéka volt: egy 
szexuális és egy vagyoni természetű. 
Még az őrizetbe vételkor előkerült az 
a fegyver is, amelyből leadták a halá-
los lövéseket, illetve néhány nappal 
később egy másik puska is. Június 
29-ére tervezte a nyomozó hatóság a 
gyilkosság újrajátszását, azonban ez 
meghiúsult. A gyanúsított ugyanis 
azon a helyen, ahol állítása szerint 
közel fél órán át lesben állt, elájult, 
és rohammentővel szállították a 
gyergyószentmiklósi kórházba. 

az idei gyilkostói Sokadalom ki-
magasló eseménye volt a tízéves – 
Szent kristóf tiszteletére szentelt – 
kápolna járműáldással egybekötött 
jubileumi szentmiséje. a szemerké-
lő eső ellenére több száz közelebb-
ről-távolabbról érkezett zarándok 
és gépjármű-tulajdonos hallgatta 
végig a gyergyószentmiklósi szüle-
tésű Hajlák attila tisztelendő atya 
celebrálta szentmisét.

J. A.

Eső zavarta meg a jó hangu-
latúnak ígérkező Gyilkostói 
Sokadalmat az idén. A kéz-

művesportékáikat kínáló árusok 
fázósan húzódtak sátraik alá, de 
beleesett az eső a főzőverseny részt-
vevőinek bográcsaiba is. Ennek elle-
nére változatlan érdeklődés övezte a 

Szent Kristóf-kápolna tizedik, jubi-
leumi búcsúját, a Hajlák Attila idén 
felszentelt kispap celebrálta szentmi-
sére az egyszerű zarándokok mellett 
több száz autós és motoros is érke-
zett, hogy járműveiket megáldják a 
mise végén. A szertartáson megem-
lékeztek a tíz évvel ezelőtt felszentelt 
kápolna építésének körülményeiről 
is, Ferenczi Attila költő, a Salamon 
Ernő Gimnázium tanára Hajdó Ist-
ván esperes szavait idézte beszédé-
ben, mondván: „Lármafát építeni 
viharban, vészben nagyon nehéz, de 
megéri, s nekünk, zord idők gyerme-
keinek újabb és újabb szentélyek kel-
lenek, hogy Isten egét ostromoljuk, 
mert aki ezt teszi, annak bizalma van 
benne.” Ferenczi beszédéből egyéb-
ként kiderült, hogy az 1916-ban 
leégett kápolna helyére Kós Károly 

1933-ban másikat tervezett, amely-
nek felépítése meghiúsult az anyagi-
ak hiánya, illetve a második világhá-
ború miatt. A kápolna tervét végül 
a Kós Károly-i hagyományokat kö-
vető ausztráliai magyar származású 
műépítész, Anthony Gall készítette 
el Stefanovits Péter és Elekes Károly 
képzőművészek segítségével. A ká-

polna alapkövét 1999. szeptember 
26-án tették le, majd 2001. július 
28-án szentelte fel Szent Kristóf 
vértanú tiszteletére Tamás József 
püspök. A szentmisét követően az 
ünnepségen részt vevő papság meg-
áldotta az eseményre érkezett jármű-
veket, a sokadalom pedig kulturális 
műsorokkal folytatódott.

A Csala Zsolt házában gyilkoló férfinak segítője is volt nagypénteken fotó: jánoSSy alíz

hírfolyam

> 250 éve szentelték fel a kilyénfalvi temp-
lomot. Dr. Jakubinyi György érsek együtt ün-
nepelt gyergyókilyénfalvi híveivel Szent Mária-
Magdolna ünnepén. Az idei búcsús szentmisé-
ben a hívek, a hazatért kilyénfalviak az ünnepre 
érkezett papsággal együtt a 250 évvel ezelőttiek 
templomépítő igyekezetére emlékeztek. „Ahogy 
250 évvel ezelőtt a hívek templomot emeltek Is-
ten dicsőségére Szent Mária-Magdolna tisztele-
tére és saját lelkük üdvére, úgy ezt a hagyományt 
folytassák, és adják tovább a jövő nemzedéknek” 

– hangsúlyozta a Gyulafehérvári Római Katoli-
kus Érsekség vezetője ünnepi beszédében. Az ér-
sek atya elismerően szólt arról, hogy 250 év alatt 

jó állapotban őrizték meg a kilyénfalvi hívek a 
templomot, és kiemelte azt, hogy ez a kis falu 
adta a katolikus egyháznak Jakab Antal püspö-

köt. „Isten kegyelméből itt szeretnénk megma-
radni katolikusnak és magyarnak” – szögezte le 
az érsek atya, kiemelve az itt élő székelység állha-
tatos kitartását hite és nemzetisége megőrzésé-
ben. A templom történetét Fejér Lajos plébános 
ismertette, elmondva, hogy az alapkőletétele 
1758-ban volt, majd három évvel később, 1761. 
október 25-én Bajtay József Antal püspök ide-
jén történt az első felszentelése. Azonban mivel 
ekkor még mindig folytatódtak a munkálatok, a 
templomot végleges formájában 1786-ban Bat-
thyány Ignác püspök szentelte fel Szent Mária-
Magdolna tiszteletére.

Körkép

Székely Tur esőben fotó: jánoSSy alíz

Ünneplő sokadalom a Szent Kristóf-kápolnánál. Égi áldás fotó: jánoSSy alíz

Két keréken
 a békéért 

és a toleranciáért
a béke, a tolerancia és a nemzet-
közi együttműködés fontosságát 
hirdetik a Székely tur – 2011 
kerékpártúra résztvevői közel 
850 kilométeres útjuk során. az 
idén maroshévízről induló és a 
vajdasági Székelykevére érkező 
kerékpáros csapatnak 26 vajda-
sági, három krajovai és két szé-
kelyföldi résztvevője volt az in-
duláskor, de a szervezők további 
csatlakozókra is számítanak. 

J. A. 

Szemerkélő esőben rajtoltak 
Maroshévízen tegnap délelőtt 
a székelykevei TINET ifjúsági 

klub, a Vajdasági Kerékpár Szövetség, 
valamint a székelykevei és kovini kö-
zösség szervezte Székely Tur – 2011 
kerékpártúra résztvevői. A székelykevei 
csapat amúgy két nappal koráb-
ban érkezett Maroshévízre, ahol a  
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ven-
déglátását élvezték és közös programo-
kon vettek részt. A vasárnap délelőtti 
első megállójuk Gyergyószárhegyen 
volt, ahol megnézték a Lázár-kastélyt, 
majd Gyergyószentmiklós főterén 
időztek néhány percet. „A béke, a 
tolerancia és a nemzetközi együttmű-
ködés fontosságát hirdetjük közel 850 
kilométeres utunk során” – felelte a 
Hargita Népe kérdésére Dani Tibor, a 
kerékpáros túra székelykevei résztvevő-
je, hozzátéve, a kerékpáros túra ötlete 
annak apropóján fogalmazódott meg 
egyesületük tagjaiban, hogy 128 évvel 
ezelőtt népesítették be a Madéfalváról 
elvándorolt székelyek Vajdaságban 
többek közt Székelykeve települést. 
Mint mondta, a szülőfalujában élő 
több mint kétezer fős székely közösség 
őrzi a hagyományait és a kultúráját, és 
büszkék származásukra. A túra során 
áthaladnak Csíkszeredán, Brassón, 
Pitești-en, Krajován, Szörényváralján, 
Kladovón, majd Székelykevére érkez-
nek haza.


