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Menesztették a Kovászna 
megyei prefektust is
Leváltotta a kormány a prefektu-
sokat több mint húsz megyében 
– jelentette be a kabinet keddi 
döntését a miniszterelnöki kancel-
lária vezetője. Ionel Dancă szerint 
kormányhatározattal menesztették 
tisztségéből többek között a Bihar, 
a Beszterce-Naszód, a Brassó, a 
Kolozs, a Kovászna, a Máramaros, 
a Szatmár és a Szeben megyei 
prefektust. A kormány ugyanakkor 
jóváhagyta a következő prefek-
tusi kinevezéseket: Nicolae Albu 
(Fehér megye), Gheorghe Stoian 
(Arad), Stelian-Nechita Dolha 
(Beszterce-Naszód) és Vasilică 
Potecă (Hunyad) kinevezését. Arról 
még nem született döntés, hogy 
a Székelyföldön ki lesz Sebastian 
Cucu Kovászna, Mircea Dușa Ma-
ros, illetve a korábban menesztett 
Jean-Adrian Andrei Hargita megyei 
kormánymegbízott utódja.

Emlékérmék a forradalom 
30. évfordulójára
Ezüst- és sárgaréz emlékérmé-
ket bocsát ki a gyűjtők számára, 
valamint új ötvenbanis pénzérmét 
hoz forgalomba a Román Nemzeti 
Bank (BNR) az 1989-es decem-
beri forradalom 30. évfordulója 
alkalmából. A jegybank tegnapi 
közleménye szerint a numizmatikai 
sorozat pénzérméinek egyik olda-
lán egy lyukas zászlót tartó, másik 
kezével a győzelem jelét mutató 
fi atalembert ábrázoló dombormű 
és a Románia felirat, hátoldalán 
pedig az 1989-es román forradalom 
felirat és egy korabeli kép szerepel. 
A tízlejes címletű, 31 grammos 
ezüstérmét hétfőtől 355 lejért vá-
sárolhatják meg a gyűjtők a hozzá 
tartozó ismertető nyomtatvánnyal 
együtt a román jegybank bukaresti, 
temesvári, kolozsvári, craiovai, 
konstancai és jászvásári fi ókjaiban. 
Az emlékérmét ötszáz példányban 
hozzák forgalomba. A szintén 31 
grammos, ötvenezer példányban 
megjelenő ötvenbanis címletű 
sárgaréz emlékérmét 10 lejért 
vehetik meg a gyűjtők. Az 1989-es 
forradalom 30. évfordulójának tisz-
teletére tízmilliós példányszámban 
kiadott új ötvenbanis pénzérmék 
az államkincstár készpénzkifi zeté-
seivel december 16-ától kezdődően 
kerülnek forgalomba. Az emlékér-
mék kibocsátásának dátumával 
a román jegybank a református 
parókia elől indult temesvári 
népfelkelés kezdete előtt tiszteleg, 
szakítva azzal a történelemszem-
lélettel, amely Nicolae Ceaușescu 
kommunista diktátor menekülési 
kísérletének napját, december 22-t 
tekinti az 1989-es román forrada-
lom legfontosabb eseményének.

Havazás várható a hegyekben
Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat jelentős havazást jelez előre 
a hegyekben, amelyet sok helyen 
hóvihar is kísér. A meteorológusok 
szerint ma hajnali 2 órától szom-
baton 10 óráig a Déli-Kárpátokban, 
1700 méter feletti magasságban 
havazni fog, a szél megerősödik, a 
széllökések sebessége eléri a 70–80 
kilométer/órát is, így felkavarja a 
havat, ami miatt romlanak a látási 
viszonyok. Jelentős vastagságú friss 
hóréteg alakul ki.

ELFOGTÁK A MAGYARORSZÁGI FÉRFIAKAT, AKIKET KÉT FELSŐBEREKSZÓI NŐ MEGÖLÉSÉVEL GYANÚSÍTANAK 

Paplanárusok gyilkoltak Szatmárban

Nemes terv. Fiatal orvosok, művészek számára építenek szolgálati lakást Nyárádszeredában magyar állami támogatással

Debreceni házalók brutálisan 
megvertek két idős felsőberek-
szói nőt, akik belehaltak sérü-
léseikbe. A rendőrség elfogta a 
gyanúsítottakat négy kilométer-
rel a tett helyszínétől.

 » KRÓNIKA

K ét magyarországi férfi  gyilkol-
ta meg a Szatmár megyei Fel-
sőberekszón kedden délután 

holtan talált helybeli asszonyokat. 
A rendőrség egy másik településen 
elfogta a feltételezett tetteseket. 
Amikor két nőt találtak holtan egy 
felsőberekszói lakásban, az ügyé-
szek már a kezdetektől gyilkosság-
ra gyanakodnak. Florentina Nagy, 
a Szatmár megyei rendőr-főkapi-
tányság szóvivője közölte, a 112-es 
sürgősségi hívószámot tárcsázva 
közölte valaki a rendőrséggel, hogy 

Felsőberekszó településen két nő 
holttestére bukkantak. Florentina 
Nagy azt is elmondta, a nyomozók 
gyilkosságra gyanakodnak, ezért 
az ügyet a szatmárnémeti ügyész-
ség vette át. Kedd estére kiderült, 
hogy az 53 és 65 éves felsőberekszói 
nőt egyikük otthonában brutálisan 
megverték, és mindketten belehal-
tak sérüléseikbe.

Marius Iancu, a Szatmár me-
gyei törvényszéki ügyészség szó-
vivője elmondta, mindkét áldo-
zat testén külsérelmi nyomokra 
bukkantak, és alapos a gyanú, 
hogy erőszakos bűncselekmény 
áldozatai lettek. Traian Ciurdaș, 
a kétezer lelkes település polgár-
mestere úgy nyilatkozott, az asz-
szonyok szomszédok voltak, és az 
egyikük otthonában végeztek ve-
lük. Az elöljáró közlése szerint a 
feltételezett elkövetők debreceni 
házaló árusok. A Szatmár megyei 

PresaSM portál úgy tudja, hogy 
a két, 39 és 59 éves magyaror-
szági férfi paplant árult, és így 
jutott be az egyik asszony házá-
ba. A két árus – akikről a szat-
mári internetes újság azt írja, 
hogy romák – állítólag megtud-
ta, hogy az áldozatok nagy ösz-
szegű készpénzt, eurót tartanak 
otthon, és ezért gyilkolták meg 
őket. Tettük elkövetése után 
a debreceni árusok elhagyták 
Felsőberekszót, néhány órával 
később azonban a rendőröknek 
sikerült elfogniuk őket egy má-
sik településen, Szelestyehután. 
Ugyanis a kihallgatások során 
kiderült, az egyik szomszédnak 
gyanússá vált, hogy egy idegen 
személygépkocsi hosszasan idő-
zik a ház előtt, ezért lejegyezte 
a rendszámát, ami alapján négy 
kilométerrel távolabb elfogták a 
gyanúsítottakat.

 » A két árus 
– akikről a 
PresaSM szatmá-
ri internetes új-
ság azt írja, hogy 
romák – állítólag 
megtudta, hogy 
az áldozatok 
nagy összegű 
készpénzt, eurót 
tartanak otthon, 
és ezért gyilkol-
ták meg őket.
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 » ANTAL ERIKA

A csíkszeredai, gyergyószentmik-
lósi, krasznai, illetve a Borszé-

ken épülő családi házakhoz hasonló 
ingatlant tervez építtetni Nyárádsze-
redában is fi atal orvosok, művészek 
számára a Studium – Prospero Ala-
pítvány. A házban olyan fi atal orvos- 
vagy művészcsalád helyezkedhet 
el, amelynek tagjai a Nyárádmente 
valamelyik településén élnek és te-
vékenykednek. A telket a kisváros 
önkormányzata biztosítja; a területre 
további két családi házat is építtet-
nének, ha van rá anyagi lehetőség.

A marosvásárhelyi alapítvány 
célja, hogy a nyárádmenti települé-
seken élő orvosokat, művészeket is 
támogassa lakhatási lehetőségek-
kel – mondta el lapcsaládunknak 
Vass Levente, a Studium – Prospero 

Alapítvány ügyvezető elnöke. A par-
lamenti képviselő örömét fejezte ki, 
hogy a helyi önkormányzattal ösz-
szefogva immár Nyárádszeredában 
is építik a „megmaradás hálózatát”. 
Az építkezésről szóló tárgyalásokat 
augusztus végén kezdte el a helyi 
tanács és a marosvásárhelyi alapít-
vány, amely Erdély-szerte szolgálati 
lakásokkal segíti a fi atal orvosok, 
művészek szülőföldön való boldogu-
lását. Az önkormányzat jóváhagyta 
Vass Levente kezdeményezését, és 
kijelölte azt a 28 áras területet – az 
Országos Lakásügynökség (ANL) 
által létesített tömbházak mögöt-
ti halastó mellett –, ahová három 
szolgálati lakást építenének. Vass 
Levente szerint 2020-ban tervezik az 
alapkőletételt. Egyelőre a topográfi ai 
munkálatokat végzi a nyárádszere-
dai polgármesteri hivatal, majd ezt 

követően önkormányzati határozat-
tal biztosítani kell a kijelölt területet 
az építkezéshez, az engedélyek meg-
szerzése után pedig elkezdődhetnek 
a munkálatok.

Tóth Sándor, Nyárádszereda pol-
gármestere úgy fogalmazott, fontos-
nak tartják, hogy a nyárádmenti kis-
városban is létrejöjjön a beruházás, 
mert ennek segítségével ösztönöz-
hetik az itthon maradást, a hazate-
lepedési kedvet, ugyanakkor magyar 
orvosok által végzett szolgáltatáso-
kat biztosíthatnak a nyárádszeredai 
és környékbeli lakosok számára. 
A szolgálati lakásokat – amelyek-
ben egy-egy család lakhat vagy több 
egyedülálló személy – a Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. és a Studium állandó 
támogatóinak segítségével építik fel 
– tette hozzá Vass Levente.

Orvoslakások épülhetnek Nyárádszeredában

 » A beruházás 
segítségével 
ösztönözhetik az 
itthon maradást, 
a hazatelepedési 
kedvet, ugyanak-
kor magyar orvo-
sok által végzett 
szolgáltatásokat 
biztosíthatnak a 
nyárádszeredai 
és környékbeli 
lakosok számára. 




