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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 szenve-
dett 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
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Egy korábbi halasztás után 
tegnap először tárgyal-
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 
molesztálására. „Nem ítéltem el 
ezért, szerintem ez is egy betegség” 
– nyilatkozta Lőrincz, hozzátéve, 
a megboldogult kérte, az esetek-
ről senkinek se beszéljen. Köztük 
sem került többet szó róla, viszont 
ha találkoztak, 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 
Lőrincz 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 

Józsefet 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 
lévő, 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 

házat, mellette Csala Zsoltot és 
Krizbai 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 segítségével de-
rítsék ki, ki lehet a piros rendszá-
mú Passat tulajdonosa. A bíró – a 
bíróság hatáskörére hivatkozva 
– nem adott helyet kérésének, vi-
szont elfogadta a javaslatot, hogy 
Peter Ming svájci állampolgárt 
tanúként beidézzék a következő 
tárgyalásra. Mészáros ügyvédje 
védence státusának megváltoz-
tatását kérte: ne mint tettestárs 
szerepeljen, mivel abban hibázott, 
hogy a vádlottnak kedvezménye-
zett és hogy nem jelentette a ha-
tóságoknak a tudomására jutó 
bűntényt. Mindkét ügyvéd kér-
te, védence az előzetes fogságból 
térhessen haza a döntéshozatalig 
olyan kitéttel, hogy nem hagy-
hatják el Alfalu határát. A bírói 
döntés nem adott lehetőséget a 
hazamenetelre, letartóztatottként 
várják a következő tárgyalást, 
amelyet október 17-re tűztek ki.

 fotó: balázs katalin

MEgváLtoZtAttA vALLoMását A CsALA-gyiLkosság Egyik ELítéLtJE

Lőrincz: bűnös vagyok, de nem gyilkos
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Urbana: idén tavalyi áron fűtenek

szentegyházA, KeResztúR nem csAtLAKozott

Megtisztították a környéket

hírfolyam

> Tanácskoznak az udvarhelyi civil 
szervezetek. Hargitafürdőn tanácskoznak 
azok a helyi szervezetek, amelyek közös 
összefogásának eredménye volt az idén ta-
vasszal első ízben megszervezett Civil Nap 
Székelyudvarhelyen. Már a május nyolca-
dikai esemény végén megfogalmazódott a 
gondolat, hogy a helyi civil szervezeteknek a 
későbbiekben is legyenek közös eseményeik, 
programjaik. Erre az elképzelésre erősített 
rá egy nyári kerekasztal-megbeszélés, ennek 

eredményeként pedig újabb találkozóra ke-
rül sor, ezúttal Hargitafürdőn. A kétnapos 
esemény pályázatíró képzéssel rajtol, majd 
programegyeztetés következik. „Örvende-
tes, hogy folytatódik a helyi civil szervezetek 
együttműködése” – mondja Nemes Melin-
da. A civil napot kezdeményező Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány ügyvezető igazgatója úgy 
véli, a felettébb hasznos pályázatíró képzésen 
túl az elkövetkező időszakra való közös fel-
készülésnek, a programegyeztetésnek is lesz 
hozadéka a szervezetek, s nem utolsósorban 
a város életében is.

> Áramszünet hat településen. A 
villamossági vállalat vezetősége felhív-
ja a lakosság figyelmét, hogy ma reggel 
nyolc és délután hat óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Homoródalmáson, 
Homoródkeményfalván és Abásfalván. 
Holnap szintén 8 és 18 óra között nem 
lesz áram Homoródremetén, Gyepesben 
és Homoródszentmártonon.

> Agyonütötte egy fa. Favágás köz-
ben érte a halál azt a 64 éves zetelaki fér-
fit, aki falustársával együtt a hétvégén 

favágni volt. Szombaton értesítették a 
székelyudvarhelyi rendőrséget az esetről. 
Mint kiderítették, a két férfi Deság térsé-
gében vágta a fát. A 67 éves G. D. kivágott 
egy újabb fát, majd nekilátott az ágak le-
nyesésének, amikor pedig a fa végéhez ért, 
a földön fekve találta S. M-et. Az illetőt a 
dőlő fa a fején találta, még a mentő kiérke-
zése előtt életét vesztette. A rendőrség még 
vizsgálja az okokat, körülményeket, majd 
ezek után dönt, hogy gondatlanságból el-
követett emberölés vádjával kéri-e eljárás 
indítását G. D. ellen.

Az állami hőtámogatás megvoná-
sa ellenére az Urbana Rt. a tavalyi 
lakossági árral fut neki a szezon-
nak, árkiigazításra előreláthatóan 
a jövő év elején lehet számítani. 
Ezúttal az önkormányzat térfelén 
pattog a labda: a tanácsosoknak 
kell eldönteniük, az állam helyett 
támogatják-e a távhő-előállítást. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Szé kely udvarhely távhő- és 
me leg  víz-szolg á ltatója , 
az Urbana Rt. a na pokban 

kezdi el a fűtésrendszer fel töltését. 
Mint Ráduly Mihály, a vállalat igaz-
gatója tájékoztatta a Har gita Népét, 
ezt a lépést egy héttel korábbra ter-
vezték, ám a leválások miatt végzett 
munkálatok késleltetik a rendszer-
feltöltést. Idén az Urbana Rt. 139 
ilyen jellegű munkálatot végzett el, 
illetve még 47 leválás van előkészü-
letben, folyamatban.

„Több volt, mint tavaly, java-
részt az állami ártámogatás megvo-

nása miatt ijedtek meg az emberek” 
– magyarázta Ráduly. Az igazgató 
elmondta, október elsejétől meg-
szűnt az állami hőtámogatás, és 
gyakorlatilag a helyi önkormányzat 
döntéskörébe került át a támoga-
tás kérdése. Az áralakítási folyamat 
nem sokat változott: a vállalat ki-
számolja a termelési árat, majd ezt 
jóváhagyatja az ANRSC-vel, va-
gyis az illetékes szakhatósággal. Ezt 
követően a helyi önkormányzatnak 
kell az árra rábólintania, illetve a vá-
rosi tanácsnak arról is döntenie kell, 
mekkora lesz a lakossági ár, ad-e tá-
mogatást, besegít-e a lakosság által 
fizetendő fűtés árába.

Tavaly 378 lej volt a termelési ár, 
amelyből 240 lejt fizetett a lakos-
ság, a különbözetből pedig 93 lejt 
állt az állam és 45 lejt a helyi ön-
kormányzat. „Tavaly október óta 
ezek az árak érvényesek. Az álla-
mi támogatás megvonása nem kis 
terhet ró a helyi önkormányzatra, 
ám úgy tudom, a polgármester 
azt javasolja, egyelőre ne változza-

nak az árak” – tudatta Ráduly. Az 
igazgató kiemelte, jelentős beruhá-
zásokat végeztek: az alsó Bethlen 
negyedben, vagyis a Bethlen 1-es 
kazánházhoz tartozó részen tavaly 
egy fővonalat, idén pedig újabb két 
fővonalat újítottak fel, így gyakor-

latilag itt a fűtésrendszer korszerű-
sítve van. Továbbá a Bethlen 2-es 
kazánházhoz tartozó szakaszon is 
felújítottak egy fővezetéket, így a 
negyedben hatból négy fővezeték 
már jó állapotban van. Ugyanak-
kor ahol munkálatokat végeztek 

a fűtésrendszeren, ott a melegvíz-
visszaforgató, úgynevezett retúrve-
zetéket is lefektették, s ez minőség-
javulást kell hozzon. „Reméljük, a 
beruházások révén a veszteségek 
számottevően csökkennek” – tette 
hozzá az igazgató. 

A vállalat tehát valamelyest 
korszerűbb rendszerrel és a tava-
lyi árakkal fut neki a szezonnak. 
Előreláthatóan október, novem-
ber és decemberben – hacsak 
addig nem születik újabb ön-
kormányzati döntés – a tavalyi 
árakkal számolhat a lakosság is, 
és majd a három hónap tapaszta-
latait levonva, adatait összesítve 
kerül sor újabb árkiigazításra. 
„Ha marad vagy csökken a terme-
lési ár, akkor marad a régi lakos-
sági ár is” – vetítette előre Ráduly 
Mihály, aki ezúttal is úgy sum-
mázott: hosszú távon a jelenlegi 
rendszer teljes felújítása mellett 
mindenképpen a kogenerálásos, 
biomasszás megoldás üzembe ül-
tetése lenne a kiút.

Ráduly Mihály Urbana-igazgató. Marad a régi ár fotó: máthé lászló ferenc

évről évre sikeresebb a Let’s do 
It Romania! környezetvédő ak-
ció. szombaton Udvar helyszéken 
is megszervezték a hulladék-
gyűjtést, amelyre kilenc telepü-
lésről több mint ezer önkéntes 
jelentkezett. szentegyházán és 
székelykeresztúron viszont nem 
mozdultak rá az akcióra.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A tavalyi siker nyomán újra 
megszervezte a Let’s Do 
It Romania! elnevezésű 

programját az Oktatási, Kutatási, 
Ifjúsági és Sport Minisztérium. A 
szaktárcával partnerségben idén 
Udvarhelyszéken az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) 
toborzott önkénteseket a természet 
megtisztítására, melynek a Let’s Do 
It Udvarhelyszék! nevet adták. A 
takarítási akcióba sikerült bevonni 

kilenc település önkormányzatát 
és az ottani ifjúsági szervezeteket 
is. Az UIET által szervezett akci-
óban partnerséget vállaló telepü-
léseken összesen több mint ezer 
önkéntes gyűlt össze és számolt 

fel jó néhány illegális szemétlera-
kó helyet – mondta Bíró Barna 
Botond, az UIET alelnöke az ak-
ciót értékelő sajtótájékoztatóján. 
Székelyudvarhelyen pénteken még 
kérdéses volt a hulladékgyűjtési 

akció kimenetele, szombatra mégis 
130 önkéntes gyűlt össze – mondta 
Bíró. Nagyon sok fiatal jelentkezett 
a Palló Imre Művészeti Szakközép-
iskolából, a Marin Preda Elméleti 
Líceumból, a Z. Sebess József ne-
vét viselő cserkészcsapatból is, de a 
Homoród Erdészeti Hivatal mun-
katársai is részt vállaltak, valamint 
számos egyéni jelentkezője is volt 
az udvarhelyi hulladéktakarítási 
akciónak. Az önkéntes csapat a 
Kerekerdőnél, valamint a Küküllő 
mentén gyűjtött össze több száz 
zsák szemetet, amit az Ave Hargita 
hulladékgazdálkodási vállalat díj-
mentesen szállított el a helyszínről.

Az udvarhelyszéki akcióba 
nyolc település kapcsolódott 
be Székelyudvarhelyen kívül, 
köztük Parajd, Korond, Si-
mén falva, Betfalva, Zetela ka, 
Máréfalva, Lövéte és Homoród-
szentmárton. „Sajnos vannak 

negatív példák is – jegyezte 
meg Bíró –, ugyanis két nagy 
településről, Szentegyházáról és 
Székelykeresztúrról senki nem 
jelentkezett az akcióra.”

Fiatalok a tölgyért

Antal Lóránt, a szervezet elnöke 
az UIET jövendőbeli tervei közé 
sorolta az Év Fája versenyben a 
több mint négyszáz éves vágási 
tölgy győzelemre segítését, va-
lamint egy drogprevenciós elő-
adás megtartását, amit az Udvar-
helyi Fiatal Fórummal karöltve 
szerveznek. Az október 17-én 
tartandó előadásra egy kábító-
szerfogyasztás-megelőzési szak-
tanácsadó jön Kecskemétről, 
Kurdics Mihály nyugalmazott 
rendőr alezredes személyében.

Hulladékgyűjtő fiatalok. Több mint ezer önkéntes segített a takarításban 


