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TEREPJÁRÓJUKBAN TALÁLTAK RÁ A PÁSZTORKODÁSBÓL ÉLŐ FÉRFI ÉS KISKORÚ GYERMEKE HOLTTESTÉREE

Apa és fia tragikus halála a Székelyföldön
A Hargita megyei Homoródremetétől nem messze,
egy terepjáróban találtak
rá szilveszterkor egy apára
és fiára, akik a jelek szerint
gázmérgezés miatt veszthették életüket. A nehéz
sorsú családot sokan
támogatták, lakókocsit
is adományoztak nekik a
vadászok.
» FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Terepjáróban találtak rá holtan apára és ﬁára, akik közösségi összefogás révén tavaly lakókocsit kaptak

A pásztorkodásból élő apa
főnöke indult az áldozatok keresésére, miután második napja nem érte el őket telefonon.
HIRDETÉS

Végül holtan talált rájuk egy
terepjáróban, csupán néhány
száz méterre az otthonuktól
– fejtette ki lapunknak Jakab

Attila
homoródszentmártoni
polgármester, aki a rendőrökkel együtt érkezett a helyszínre.
Rámutatott, a helyszíni nyo-

Meghalt Alexi Laiho finn gitáros
» KRÓNIKA

N

egyvenegy éves korában meghalt Alexi Laiho, a Children of
Bodom világhírű metálegyüttes
alapító gitárosa – közölte tegnap
a Napalm Records kiadó. Mint írták, a zenész „több éve fennálló
egészségügyi problémák” következtében, helsinki otthonában
halt meg a múlt héten.
Alexi Laiho és a dobos Jaska
Raatikainen 1993-ban alapították
meg Finnországban a Children
of Bodom nevű együttest, amely
a melodikus death metalnak nevezett műfaj egyik megteremtője

és egyik legnépszerűbb együttese
lett; a zenekar 2019. december 15én adta utolsó koncertjét, aztán
feloszlottak, de Laiho és egy zenésztársa a Bodom After Midnightban folytatták a zenélést. „Szavakkal nem kifejezhető az a sokk és az
a mély szomorúság, amit érzünk”
– írták a Facebookon a Bodom
After Midnight tagjai. A gitáros játszott még a Sinergyben, a The Local Bandben és a Kylähullutban is,
illetve korábban felbukkant a Thy
Serpent, az Impaled Nazarene, a
Warmen és a Hypocrisy együttesekben is – olvasható a Hvg.hu
portálon.

A finn zenészt a metál egyik legtechnikásabb gitárosai között tartották számon. Több metálzenei
magazinban is minden idők legjobbjai között emlegették. A Guitar
Worldnál bekerült minden idők 100
legjobb heavy metal gitárosa közé
2004-ben, majd később ugyanitt
beválasztották a világ leggyorsabb
gitárvirtuózainak 50-es listájára is,
illetve a Total Guitar magazin annak idején megválasztotta minden
idők legnagyobb metálgitárosának is. Laihót kitüntették a Metal
Hammer Golden God-díjával, és
több más nemzetközi elismerésben is részesült.

A húrok mestere. Alexi Laiho ﬁnn zenészt a metál egyik legtechnikásabb gitárosai között tartották számon
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oltan találtak rá december 31-én Homoródremete határában egy apára
és kiskorú fiára, akik egy terepjáróban vesztették életüket
– erősítette meg előzetes információinkat Gheorghe Filip, a
Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Mint mondta, egyelőre még vizsgálják a
hatóságok az eset körülményeit, így erről nem szolgálhat
bővebb információval. Az áldozatok halálának pontos oka
is csak a törvényszéki orvos
jelentéséből derül majd ki, de
a hatóságok úgy sejtik, hogy
mérgezés történhetett.

mokból az tűnt ki, hogy az autó
beragadhatott a sárba, a benne
ülők pedig megpróbálták kiszabadítani. A manőverezés közben vélhetően eldugult a jármű
kipufogócsöve, így gázok juthattak be az utastérbe. „Semmi
sem akadályozta őket abban,
hogy kiszálljanak az autóból,
így nem értem, hogy miért nem
tették meg” – fogalmazott az
elöljáró. Hozzátette, különösen
megrázta az eset – akárcsak
a hivatal többi dolgozóját –,
hiszen ő maga is igyekezett jó
irányba terelni a tízéves kisfiú
életét, akit korábban medvetámadás ért. Két és fél éven
át autóval vitte be a gyereket
Homoródremetéből a községközpontban lévő iskolába, és a
kisfi ú az órák utána a hivatalban tanulhatott. Egy éve szintén a polgármester járt közben,
hogy a fiú Székelyudvarhelyen
folytathassa tanulmányait. A
Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület elnökeként
egy jótékonysági hajtóvadászat megszervezésében is részt
vállalt, az összegyűlt pénzből
pedig lakókocsit vásároltak a
nehéz sorsú családnak, amely
korábban az apa munkahelyéül szolgáló istállóban élt.

