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Harmincegy éve történt
Müller László sírjánál tartottak megemlékezést
• Az 1989-es forrada-
lom csíkszeredai hősi 
halottja Müller Lász-
ló. Az alig 18 évesen 
elhunyt kiskatonáról 
minden év december 
22-én emlékeznek 
meg a Szentlélek ut-
cai sírhelyénél.

KORPOS ATTILA

A szűk körű szertartáson a ro-
mán himnusz felcsendülése 
után Darvas Kozma József, a 

Szent Kereszt Plébánia esperese ve-
zette a római katolikus szertartást. 

„Alázattal állunk szent fölsé-
ged elé, hogy a haza szolgá-
lata közben elesett hős test-
vérünkért és többi társaiért 
könyörögjünk. Irgalmazz és 
adj örök megnyugvást nekik” 

– imádkozott az egyházi elöljá-
ró. Ezt követően ortodox szertartásra 
is sor került a hősi halott sírjánál. Az 

eseményen részt vett az erdőalji he-
gyivadász-alakulat és ott volt a kato-
nai zenekar is. Müller László sírjánál 
koszorút helyezett el a katonaság mel-
lett a Hargita Megyei Prefektusi Hiva-
tal és a csíkszeredai városvezetés.

31 éve esett el

Müller Antal László 1971-ben szü-
letett Csíkszeredában, a jelenleg 
nevét viselő utcában lakott. Sor-
katonának 1989 őszén vonult be, 

azonban a forradalom idején, de-
cember 23-ára virradóan Brassó-
ban érte a gyilkos golyó. A forra-
dalom hősi halottjaként tartják 
számon, halála után alhadnaggyá 
léptették elő.

Müller Antal László 1971-ben 
született Csíkszeredában, a jelenleg 
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Mikulás-busz
Marosvásárhelyen a városi 
közszállítási vállalat két autó-
buszát feldíszítették  és Miku-
lás-ruhába öltözött sofőr ve-
zeti. December 23-án, szerdán 
a 20-as és a 18-as autóbusz 
útvonalán, a nagykórház és a 
Tudor lakónegyed, valamint 
a vegyipari kombinát és a 
nagykórház között utazhatunk 
ezekkel a buszokkal, december 
24-én, csütörtökön pedig a 
12-es és a 23-as busz útvona-
lán közlekednek a feldíszített 
járművek. December 25-én 
akkor ülhetünk fel a Mikulás 
által vezetett autóbuszra, ha 
a 4-es vagy a 14-es járat útvo-
nalán közlekedünk, december 
26-án pedig, ha a 19-es vagy a 
32-es busz útvonalát választ-
juk. December 27-én a 10-es 
és a 18-as járat helyét veszi át 
a díszes autóbusz, amelyben 
igazi élmény sötétedés után 
utazni.

Újra látható 
a Drognapló
Fodor Alain Leonard egyéni 
előadása, a Drognapló újra 
látható lesz a gyergyószentmik-
lósi közönség számára ma 19 
órától a Figura Stúdió Színház 
stúdiótermében. A Drognapló élő 
közvetítésben is követhető lesz a 
www.eventim.ro oldalon.

• RÖVIDEN 




