
FERENC PÁPA KINEVEZTE A GYULAFEHÉRVÁRI ÉRSEKSÉG ÚJ VEZETŐJÉT

Kovács Gergely követi
Jakubinyi György érseket

A Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjét, Kovács Gergely pápai káplánt 
nevezte ki Ferenc pápa a gyulafehérvári főegyházmegye érsekévé a leköszö-
nő Jakubinyi György helyébe – jelentette be a romániai katolikus püspöki 
konferencia. Ferenc pápa kedden, karácsonyi vigíliáján fogadta el az ér-
seknek 1994 áprilisában kinevezett Jakubinyi György és Tamás József se-
gédpüspök korhatár miatt benyújtott lemondását, és ezen a napon nevezte 
meg a gyulafehérvári érsek utódját is. A Kézdivásárhelyen született, 2012 
februárjától Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátori teendőit is 
ellátó Kovács Gergely felszenteléséig a nyugdíjazását októberben kérelmező 
Jakubinyi György apostoli adminisztrátorként vezeti a főegyházmegyét, az 
új érsek beiktatásának helyszínét és időpontját a későbbiekben közlik. 4.»

Ferenc pápa köszönti Kovács Gergely atyát december 12-én a szentté avatási kongregáció 50 éves jubileumán a Vatikánban

Államtanácsos lett
Valentin Bretfelean
Államtanácsosnak nevezte ki 
Ludovic Orban miniszterelnök 
Valentin Constantin Bretfeleant, 
a marosvásárhelyi polgármesteri 
hivatalnak alárendelt helyi rend-
őrség magyarellenességéről ismert 
egykori parancsnokát.  3.»

Csillagászati
albérletek Kolozsváron
Berlini, illetve barcelonai min-
tára a kolozsvári albérletárak 
befagyasztását, vagy a több 
lakást bérbe adók többletadó-
ját kéri kincses városi lakosok 
egy csoportja. Ám a romániai 
törvények nem teszik lehetővé 
kérésük teljesítését. A Króniká-
nak nyilatkozó ingatlanközvetítő 
szerint nem is kell, mivel az árak 
a kereslet-kínálat mentén alakul-
nak.  15.»

Sztrádaépítés
csigatempóban
Nem az elvárásoknak megfele-
lően haladtak idén az autópá-
lya-építéssel Maros megyében. Az 
új közlekedési miniszter, Lucian 
Bode egy televíziós műsorban azt 
nyilatkozta, hogy 2020-ban átad-
ják a Radnót és  Aranyosgyéres 
közötti, 33,6 kilométernyi pálya-
szakaszt. A Pro Infrastruktúra 
Egyesület szakemberei azonban 
ezt cáfolják.  15.»

Hét évet kapott
a volt házelnök
Súlyos, hét év szabadságvesz-
tésről szóló büntetést rót ki az 
alapfokon eljáró bíróság Bogdan 
Olteanura, a képviselőház volt 
elnökére, korábbi jegybanki 
alelnökre egy korrupciós ügyben. 
A DNA szerint Olteanu házelnöki 
mandátuma végén, 2008 júliusa 
és novembere között egymil-
lió eurós csúszópénzt, illetve 
választási kampánytámogatást 
kért és kapott Sorin Ovidiu Vântu 
üzletembertől.  5.»

 » A Szentszék 
Márton Áron 
püspöki kineve-
zésének 81. év-
fordulóján hozta 
nyilvánosságra 
Kovács Gergely 
kinevezését.
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Nem csendülhetett fel magyar ének 
szenteste a pusztinai templomban

Erős Kinga írószövetségi elnök
az irodalmi élet mozgásairól 17.»

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP
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