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> Halálos baleset Borzonton. Életét vesz-
tette egy 56 éves férfi vasárnap este Borzonton, 
amikor motorbiciklijével belerohant egy kivi-
lágítatlan szekérbe. A gyergyószentmiklósi 
születésű P. A. motorkerékpárjával Parajd 
irányába tartott, amikor Borzonton egy balra 
kanyarodó lovas szekérbe csapódott. A kivilá-
gítatlan szénásszekeret a 69 éves M. E. helybé-
li lakos irányította, és a saját udvarára próbált 
behajtani. Ellene az ügyészség folytat kivizsgá-
lást szabálysértésből elkövetett emberölés gya-

nújával. A baleset idején  a szekeres nem volt 
alkohol hatása alatt.

> Egy gyerek és az édesanyja szen-
vedett balesetet Gyergyószentmiklóson. 
Kisebb sérüléseket szenvedett egy gye-
rek és az édesanyja tegnap a déli órákban 
Gyergyószentmiklóson a Kossuth Lajos ut-
cában történt ütközéses balesetben. A hely-
színelő közlekedésrendészeti szakemberek 
szerint a baleset figyelmetlenségből történt, 
ugyanis a kerékpárral közlekedő édesanya 
nem nézett szét, mielőtt irányt váltott 

volna. A Kossuth Lajos utcában a főtérről 
a vasútállomás irányába tartó 32 éves nő a 
kerékpár csomagtartóján szállította hatéves 
kislányát, és anélkül, hogy körülnézett vagy 
jelzett volna, az úttest közepe felé kanyaro-
dott. Ekkor belerohant a kerékpárt szabá-
lyosan előző személygépkocsiba. Az ütközés 
után a kislányt és édesanyját kisebb sérülé-
sekkel szállították a gyergyószentmiklósi 
kórház sürgősségi ügyeletére. A tegnap dél-
ben éppen arra járók viszont elborzadtak 
a fél gyerekcipő, az összetört kerékpár és a 
helyszínelő rendőrök láttán. (J. A.)

Körkép

„Az alfalvi közel harmincórás ki-
hallgatáson azt mondták nekem, 
elveszik a gyermekemet, soha 
sem láthatom a családomat, be-
zárják édesapámat is. Levélben is 
megfenyegettek. Ezért vállaltam 
magamra Csala Zsolt alpolgár-
mester meggyilkolását. Hazud-
tam” – jelentette ki a tegnapi bíró-
sági tárgyaláson Lőrincz Róbert. 
Az ő és a tettestársként fogva 
tartott Mészáros József ügyvédje 
hiába kérte szabadlábra bocsátá-
sukat a döntéshozatalig.

Balázs Katalin
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Egy korábbi halasztás után 
tegnap először tárg yal-
ták érdemben Csala Zsolt 

gyergyóalfalvi alpolgármester ápri-
lis 22-i meggyilkolásának ügyét. A 
Csíkszeredai Bíróságra a börtönből 
kísérték át Lőrincz Róbertet és Mé-
száros Józsefet, akik gyilkosság, illet-
ve bűnrészesség és a fegyvertartási 
szabályok megszegése miatt a kivizs-
gálást követően előzetes letartózta-
tásba kerültek. Jelen volt a tárgyalá-
son a néhai alpolgármester özvegye, 
Csala Hilda, aki az elkövetőktől 
6000 lejt követel anyagi, 400 000 lejt 
erkölcsi kártérítésként, valamint két 
kiskorú gyereke számára gyereken-
ként havi 500 lejes támogatást. Az 
Uta Ioan Cristian elnökletével folyó 
tárgyaláson külön-külön hallgatták 
ki Lőrinczet és Mészárost. 

Lőrincz tagadja, 
hogy gyilkos lenne
Bár a kivizsgáláskor Lőrincz 

azt vallotta, ő sütötte el többször is a 
fegyvert, augusztus 8-án megváltoz-
tatta vallomását. Ez utóbbit tartotta 
fenn a tegnapi tárgyaláson is. Mint 
mondta, attól félve, hogy a családját 
örökre elveszítheti, magára vállalta a 
gyilkosságot, indítékként pedig nem 
tudott mást felhozni, mint két, évek-
kel ezelőtti szexuális molesztálást és 
egy terület fölötti nézeteltérést Csala 
Zsolttal. Ezeket az eseteket most sem 
tagadta, részletesen beszélt róluk, de 
bírói kérdésre válaszolva hozzátette, 
csak azért, hogy Csala Zsolttal való 
megismerkedését, kapcsolatát érzé-
keltesse. Hangsúlyozta, korábbi ba-
rátságuk megromlott, de konfliktus 
sosem volt köztük. 

Elmondása szerint 10-11 éve 
ismerte Csala Zsoltot, négy éve 
történt, hogy Csala bevallotta neki, 
szereti a férfiakat és erről neje is tud. 
Összesen kétszer került sor mo-
lesztálására. „Nem ítéltem el ezért, 
szerintem ez is egy betegség” – nyi-
latkozta Lőrincz, hozzátéve, a meg-
boldogult kérte, az esetekről senki-
nek se beszéljen. Köztük sem került 
többet szó róla, viszont ha találkoz-
tak, Csala nem nézett a szemébe. 

Fegyvereladás félelmekkel
Lőrincz a Csala lakásában el-

szállásolt svájci állampolgárságú 
Peter Minget is ismerte, többször 
meghívta vacsorázni. Egyszer a 
svájci férfi elmondta neki, van két 
fegyvere, ott tartja Csala lakásá-
ban, de az alpolgármester felesége, 
meglátva a puskákat, felszólítot-
ta: tüntessék el. Ming arra kérte 
Lőrinczet, ne adjon érte semmit, 
csak vigye el. 

„A puskáktól féltem, zavart, 
hogy nálam vannak. A hétvégi há-
zam garázsában tartottam” – val-
lotta Lőrincz, aki megkönnyeb-
bült, amikor Csala Zsolt közölte 
vele, hogy hamarosan vásárlók 
érkeznek a fegyverekért.

Így októberben két románul 
beszélő személlyel találkozott 
Lő rincz és az alpolgármester. A 
fegyvereket megnézték, az egyik 
hiányos volt, a másik működő-
képes. Ezért 600 eurót adtak, de 

otthagyták, nem vitték el. „Bosz-
szantott, de januárban Zsolt meg-
nyugtatott: ne féljek, ha kifizet-
ték, majd elviszik” – emlékezett 
vissza Lőrincz. Aztán a két férfi 
közül a magasabbik visszatért, 
felajánlva Lőrincznek újabb 600 
eurót, ha a fegyvert egy megjelölt 
helyre szállítja. Április 22-én dél-
ben egy piros rendszámú Passattal 
érkezett ugyanaz az ember, egy 
térképet adott át, mondva, vigye 
oda a puskát, mert „Zsoltot meg 
akarják ijeszteni”. Lőrincz állítja, 
ekkor elhangzott György István 
polgármester neve is, de hiányos 
romántudása miatt nem tudja, 
milyen összefüggésben. Arra kérte 
az illető, délután legyen a helyszí-
nen egyedül, ne szóljon senkinek. 

A gyilkosság
Lőrincz barátját, Mészáros 

Jó zsefet kérte meg, fuvarozza 
hétvégi házáig, 16.30-kor indul-
tak, a garázsból Lőrincz vette el 
a rongyba csavart fegyvert, igye-
kezve a találkozóhelyre, ahonnan 
Mészáros hazaindult.

Egy testes, jó kondícióban lé-
vő, terepszínű ruhát viselő férfi 
érte utol, arcát is takaró öltözék-
ben. Átvette a puskát, ellenőrizte 
a golyókat, majd visszatéve a tár-
ba, románul szólította fel, mutas-
sa az utat Csala házáig.

Az erdőszélről figyelték a há-
zat, mellette Csala Zsoltot és 

Kriz bai Leventét. Lőrincz állítja, 
akkor már sejtette, ennek nem 
lesz jó vége, próbálta Mészárost 
telefonon értesíteni, sikertelenül. 
Miután az alpolgármester egye-
dül maradt, a terepszínű ruhás 
elindult a ház felé. Egy bokros 
részről, hason fekve adta le az első 
lövést. Csala az udvarról bement a 
kazánházba, a támadója utánasza-
ladt, belelőtt az ajtóba is. Ekkor 
Lőrincz futásnak eredt, közben 
még hallotta, amint újabb lövések 
dördülnek el. Egy fa mögötti gö-
dörben húzódott meg, onnan lát-
ta, hogy a férfi az erdő felé szalad, 
keresi őt, aztán az erdőszélen el-
megy. Amikor kimerészkedett rej-
tekhelyéről, Lőrincz az erdőszélen 
talált rá az otthagyott fegyverre. 
„A puskában hat golyó volt, egy 
maradt. Felvettem, elindultam az 
erdőben, alig tudtam járni, min-
den 10-20 méter után meg kellett 
állnom. Aztán ott elrejtettem a 
puskát” – vallja. Hazafelé indult, 
és szinte Borzont központjában 
járt már, amikor Mészáros érte 
jött autóval. 

Rejtegették a puskát
A két személy vallomása eltér 

abban, hogy a történtekről ho-
gyan szerzett tudomást Mészáros. 
Lőrincz állítja, barátjával nem 
osztotta meg a részleteket, Mé-
száros viszont azt vallja, egy-két 
hét után barátja elmondta, ő lőtte 

meg Zsoltot: „Részleteket nem 
mesélt, okot sem. Azt tudtam, 
hogy volt valami nézeteltérése az 
alpolgármesterrel.” 

Lőrinczet a gyilkosság beis-
merésére két tényező késztette: a 
hosszú kihallgatás, családjának el-
vesztése, illetve hogy április 23-án 
egy szemeteszacskóban levelet ta-
lált hétvégi háza udvarán, amely-
ben a levélíró azzal fenyegette: ha 
valakinek valamit elmond, meg-
ölik családját. 

Mészárossal együtt mentek 
az elrejtett fegyverért, József volt 
az, aki kiemelte rejtekhelyéről, de 
állítja, a nejloncsomagolás miatt 
nem láthatta, minden alkatré-
sze megvan-e. Lőrincz hétvégi 
házának udvarán ásták el, innen 
egyedül Lőrincz vitte tovább, a 
Nyíresbe, e helyen mutatta meg a 
nyomozóknak is. 

Rejtélyes fordulópont
A fegyver célzószerkezete a 

helyszínelést követően rejtélyes 
körülmények között került az 
áldozat hétvégi házába – akkor, 
amikor Lőrincz külföldön tar-
tózkodott. Kihallgatása végén 
elmondta, ez is egy bizonyíték, 
hogy nem ő volt a gyilkos, meg 
kellene tudni, kinek volt kulcsa 
Csala házához. Ügyvédje azt 
is kérte, a rendőrség segítségé-
vel derítsék ki, ki lehet a piros 
rendszámú Passat tulajdonosa. 
A bíró – a bíróság hatáskörére 
hivatkozva – nem adott helyet 
kérésének, viszont elfogadta a ja-
vaslatot, hogy Peter Ming svájci 
állampolgárt tanúként beidézzék 
a következő tárgyalásra. Mészá-
ros ügyvédje védence státusának 
megváltoztatását kérte: ne mint 
tettestárs szerepeljen, mivel ab-
ban hibázott, hogy a vádlottnak 
kedvezményezett és hogy nem 
jelentette a hatóságoknak a tudo-
mására jutó bűntényt. Mindkét 
ügyvéd kérte, védence az előzetes 
fogságból térhessen haza a dön-
téshozatalig olyan kitéttel, hogy 
nem hagyhatják el Alfalu határát. 
A bírói döntés nem adott lehe-
tőséget a hazamenetelre, letar-
tóztatottként várják a következő 
tárgyalást, amelyet október 17-re 
tűztek ki.

Terítéken a Csala-gyilkosság. Ha Lőrincz nem lőtt, akkor ki a gyilkos? fotó: balázs katalin

MEgváLtoZtAttA vALLoMását A CsALA-gyiLkosság Egyik ELítéLtJE

Lőrincz: bűnös vagyok, de nem gyilkos


