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TanúkaT hallgaTTak ki Csala ZsolT gyilkossági perében

Utoljára még segítséget kért...

hírfolyam

> Elektromos hulladékokat gyűjtöttek 
Gyergyószentmiklóson. „Az előző évek-
hez viszonyítva sikeresnek mondható az 
idei elektromoshulladék-gyűjtő akció” – je-
lentette ki tegnapi sajtótájékoztatóján Nagy 
Zoltán alpolgármester, aki úgy véli, hogy a 
korábbi évek hasonló akcióinak köszönhető-
en a város lakossága kezdett környezettuda-
tosabb magatartást tanúsítani az elektromos 
és veszélyes hulladékok kezelése ügyében. 
Mint magyarázta, a szombati akció során 

háromtonnányi, mintegy 404 darab fölösle-
gessé vált elektromos készüléket gyűjtöttek 
be a Batthyány Ignác Technikai Kollégium, 
a Kós Károly Általános Iskola, illetve a mű-
velődési ház előtti begyűjtő pontokon. Az 
elektromoshulladék-gyűjtés idén egyébként 
nyereménnyel járt, a használt készülékeiket 
leadók között 298 tombolajegyet osztot-
tak ki, a sorsolás során pedig gazdára lelt tíz 
mikrohullámú sütő, tíz fúrógép és három fű-
nyíró. A begyűjtött elektromos és veszélyes 
hulladékokat az országos hulladék-újrahasz-
nosító központba vitték. 

> „Zárszámadás” a kollokviumról. „Pá-
lyázati pénzek elszámolása és a IX. Nemze-
tiségi Színházi Kollokvium összegzése zajlik 
a napokban a Figura Stúdió Színháznál” 
– jelentette be tegnapi sajtótájékoztató-
ján Béres László színházigazgató, kifejtve, 
hogy a kollokvium összköltségvetése 330 
millió lej volt. Mint mondta, tíz nap alatt 
23 előadást láthatott a közönség, 14 város 
színházi társulata vett részt az eseményen, 
18 előadást versenyben játszottak, a töb-
bit pedig a színi egyetemek diákjai, illetve 
a budapesti Cinka Panna Cigány Színház 

művészei adtak elő. Az előadásokon a Fi-
gura becslése szerint 3250 néző vett részt 
és mintegy hatszáz színházi szakembert lát-
tak vendégül tíz nap alatt. Ugyanakkor tíz 
workshopot tartottak, volt szeminárium, 
láthatott a közönség felolvasó színházat és 
könyvbemutatót, volt filmvetítés és öt kon-
cert. „Ezúton is szeretném megköszönni a 
Figura Stúdió Színház munkaközösségének 
azt az odaadó munkát, ami nélkül a kollok-
vium nem jöhetett volna létre” – összegzett 
Béres, elmondva, hogy egy nehéz, de sikeres 
rendezvényt zárhattak. (J. A.)

Körkép

hat tanút hallgattak ki teg-
nap a hargita Megyei Tör-
vényszéken a Csala Zolt néhai 
gyergyóalfalvi alpolgármester 
meggyilkolása végett előzetes 
letartóztatásban tartott Lőrincz 
Róbert és a bűnrészességgel 
vádolt Mészáros József peré-
ben. a kihallgatottak körében 
volt Csala munkatársa, akitől 
a halála előtti percekben tele-
fonon segítséget kért, illetve az 
elhunyt testvére, aki megtalál-
ta a gyilkos fegyver egyik alkat-
részét a gyilkosság helyszínén.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Tárgyalás és előzmények
Mint ismeretes, a Csala Zsolt 

gyilkossági ügyében zajló tör-
vényszéki eljárás során a szeptem-
beri első tárgyaláson a gyilkosság-
gal vádolt Lőrincz Róbert meg-
változtatta vallomását, vagyis azt 
nyilatkozta a hatóságnak, hogy 
a gyilkosságot egy ismeretlen ro-
mán férfi követte el, akinek ő adta 
a fegyvert bizonyos pénzössze-
gért. Vallomásában arra is kitért, 
hogy a nyomozás során azért is-
merte el a gyilkosságot, mert meg-
fenyegették és 30 órán át tartott 
a kihallgatás megszakítás nélkül. 
Ugyanekkor Mészáros József ügy-
védje azt kérte, hogy enyhítsék a 
vádat a minősített emberölés-
ben való bűnrészesség és tiltott 
fegyverviselésről, bűnpártolás és 
tiltott fegyverviselésre. Lőrincz 
Róbertet egyébként június végén 
vették őrizetbe, majd 29 napos 
előzetes letartóztatásba helyez-
ték. A 31 éves kisgyermekes, csa-
ládos gyergyóalfalvi fiatalembert 
minősített emberöléssel és tiltott 
fegyverviseléssel gyanúsítják. Jú-
lius végén őrizetbe vették, majd 
előzetes letartóztatásba helyezték 
Mészáros Józsefet is, akit bűnré-
szességgel és tiltott fegyvertartás-
sal gyanúsítanak. A Legfelsőbb 
Ítélő- és Semmítőszék ügyészsége 
augusztus 18-án indítványozta a 
törvényszéki eljárást Lőrincz és 
Mészáros ellen Csala Zsolt meg-
gyilkolásának ügyében, a vád elle-
nük minősített emberölés, illetve 
bűnrészesség minősített ember-

ölésben és mindkét vádlott ese-
tében tiltott fegyverviselés. Csala 
Zsoltot egyébként nagypénteken, 
április 22-én a borzonti villájában 
gyilkolták meg, halálát három go-
lyótalálat okozta. A halálos lövé-
seket egy vadászfegyverből adták 
le, amit a helyszínelés során meg 
is találtak Borzonton a Lőrincz 
tulajdonában lévő telken.

barátjától kért 
segítséget Csala
A tegnapi, Uţă Ioan Cristian 

bíró elnöklete alatt zajló tár-
gyaláson kihallgatták az el-
hunytnak azt a munkatársát, 
akitől vélhetőleg élete utolsó 
perceiben segítséget kért a né-
hai Csala Zsolt. K. L. – mint 
vallotta – kollegiális és baráti 
viszonyban állt a néhai alpolgár-
mesterrel, és a gyilkosság napján 
facsemetéket ültettek közösen 
Borzonton. K. L. négy óra kö-
rül ment haza Gyergyóalfaluba 
Csalát nyaralójában hagyva, aki 
maradását egyéb dolgaival indo-
kolta. Csala segélykérő telefon-
hívása este háromnegyed hétkor 
érkezett, s bár a tanú nem em-
lékezett pontosan az alpolgár-
mester szavaira, azt állítja, hogy 
az „égek”, „megégtem”, „felrob-
bantam” szavak hangzottak el, 
illetve még az, hogy „segíts”. 
Mint kifejtette, Csala hangján 
ijedtség és félelem érződött. A 
telefonhívás után K. L. nővéré-
vel együtt autóba ült és Borzont 
felé tartott, közben értesítve 

a helyi önkéntes tűzoltókat is, 
mert a segélykérő szavaiból azt 
értette, valami ég. Csalát a ka-
zánházban fekve találták, hívták 
a 112-es segélyhívó számot, és a 
diszpécser javaslatára a testet ol-
dalra fordították. Ekkor látták 
meg az elhunyt lábán a lövés-
nyomot, illetve később a földön 
heverő töltényhüvelyeket is.

rejtélyes fegyveralkatrész
Érdekes fejlemény derült ki 

Cs. A., az áldozat testvérének 
kihallgatásakor, a férfi ugyanis 
azt állítja, hogy hetekkel a gyil-
kosság és a hatóságiak helyszíne-
lése után találta meg vélhetőleg a 
gyilkos fegyver egyik alkatrészét. 
Mint mondta, a helyszínelés után 
két héttel vette vissza Csala nya-
ralójának kulcsait, és miután ren-
det raktak a házban, minden ajtót 
bezártak. Megdöbbenve észlelte 
viszont május 17-én vagy 23-án – 
amikor ismét a nyaralóba ment –, 
hogy egy fém alkatrész hever a ka-
zánház padlóján. A férfi előbb azt 
hitte, hogy a kazánnak egy letört 
darabja lehet, amikor alaposabban 
szemügyre vette, akkor látta, hogy 
nem a kazán tartozéka. Értesítette 
a nyomozó szerveket, akik arról 
tájékoztatták, a gyilkos fegyver da-
rabja lehet. A tanú nem tudta meg-
mondani, hogyan került a bezárt 
ajtókon belülre az alkatrész, azt 
viszont elmondta, hogy a vizsgálat 
során kiderült, a család birtoká-
ban álló három kulcsból csak egy 
eredeti, a többi másolat.

birtokügyek
A többi tanú kihallgatása-

kor a bíróság és az ügyvédek arra 
voltak kíváncsiak, hogy a gyanú-
sított és az áldozat között léte-
zett-e olyan jellegű ellentét, ami 
a bűncselekmény oka lehetett. 
A megkérdezettek tudtak arról, 
hogy Csalának és Lőrincznek 
Borzonton telke volt, és arról is 
tudomásuk volt, hogy a két telek 
közötti tisztázatlan jogviszonyú 
földterületet mindketten meg 
akarták szerezni. Arról is tudomá-
suk volt, hogy a kérdéses földterü-
let miatt vita volt az áldozat és a 
gyilkossággal gyanúsított között, 
de nem találták súlyosnak az el-
lentétet. A továbbiakban a Csala-
villa közelében lévő panzió tulaj-
donosai – akiket szintén tanúként 
hallgattak ki – azt állították, hogy 
Lőrinczet és Mészárost két héttel 
a gyilkosság előtt látták a környé-
ken. A nyomozó hatóságok ezt 
úgy értelmezték, hogy a gyanúsí-
tottak terepszemlét tartottak, az 
ügyvédek viszont rávilágítottak 
arra, hogy egyéb ügyben is járhat-
tak a területen. Ezt a tanúk sem 
tartották kizártnak, ugyanis tu-
domásuk volt arról, hogy Lőrincz 
egy területet szeretett volna meg-
vásárolni a környéken, amit épp 
a kábeltévén hirdettek eladásra. 
Az ügyben zárt ajtók mögött még 
kihallgattak egy tanút, az indok-
lás alapján az áldozat szexuális 
kapcsolatairól faggatták az illetőt. 
Az ügyben a következő tárgyalás 
december 12-én lesz. 

A gyanúsítottat látták a Csala-villa közelében két héttel a gyilkosság előtt  fotó: archív

évadnyiTó a Figuránál

Mesejáték  
az önfeláldozó 
szeretetről

a hagyományokhoz igazodva 
idén is gyerekelőadással nyitja 
az évadot a gyergyószentmiklósi 
Figura stúdió színház. h. C. 
Andersen Hókirálynő című me-
séjét Jevgenyij Svarc szöveg-
könyve alapján dézsi szilárd 
vitte színre, bemutatója ma 10 
és 12 órától lesz.

J. A.

„Nagyon fontosak azok 
a történetek, ame-
lyeket a gyerekeknek 

elmesélünk, hiszen ezek útjelző-
ként szerepelnek későbbi életük 
során” – jelentette ki tegnapi saj-
tótájékoztatóján Dézsi Szilárd, az 
Andersen Hókirálynő című mesé-
jének Jevgenyij Svarc szövegkönyve 
alapján színre vitt mesejáték rende-
zője. Mint magyarázta, éppen ezért 
igyekeznek a gyerekközönséggel 
egyaránt megismertetni a kortárs 
szerzők műveit, de a nagy klassziku-
sokat is, mint Andersen Hókirálynő 
című meséje. Kifejtette, Svarc át-
irata egy groteszk történet, amely 
helyenként követi az eredeti mese 
fonalát, helyenként viszont eltér 
ettől. „Minden színre vitt mesében 
keresek egy olyan erős gondola-
tot, ami a felnőtteknek is szól, ami 
ugyan a gyerekek nyelvén szólal 
meg, de a későbbiek során haszno-
síthatják, ha hasonló élethelyzettel 
találkoznak” – fejtegette lapunk 
kérdésére Dézsi Szilárd, elmondva, 
hogy ebben a darabban az önfelál-
dozó és birtokló szeretet közötti kü-
lönbség kérdéskörét boncolgatják a 
játék során. A történet egyébként 
a szeretetről, a kitartásról, a találé-
konyságról és a jóságról szól. Ger-
da és Kay nem testvérek ugyan, de 
testvérként szeretik egymást. Egy 
nap a hideg szívű Hókirálynő meg-
látogatja Kay-t, és magával viszi az 
örök jég birodalmába. Gerda azon-
ban nem nyugszik bele, felkutatja a 
Hókirálynő birodalmát, és vissza-
hozza barátját. Végül a bátorságnak 
és szeretetnek köszönhetően a kis-
lány feloldja Kay-t a varázslat alól és 
elmenekülnek. A darab jelmezter-
vezője Nagy Viktória, koreográfusa 
Kalmár Attila, a díszleteket Dézsi 
Szilárd tervezte, a zenét szintén a 
rendező válogatta. 


