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ZÖLDENERGIÁVAL FŰTIK ÉS HŰTIK MAJD AZ IMPOZÁNS BAROKK ÉPÜLETET

A NAP ÍRÁSAIBÓL

„Kizöldül” a váradi püspöki
palota a restaurálás végére

Daea megtizedelné
a kárókatonákat
Felmentést kért az Európai Bizottságtól a kormoránvadászat tilalma
alól Petre Daea mezőgazdasági
miniszter, aki szerint a kárókatonafélék mérhetetlen károkat okoznak a halászoknak. A tárcavezető
lépése azért is ellentmondásos,
mert halastavat működtető lánya
közvetlen haszonélvezője lenne az
intézkedésnek. » 2.

A bevétel elmegy
a létfenntartásra
Minden 100 lejből 42-t ételre és
italra, 20 lejt pedig számlákra költünk, míg oktatásra mindössze 50
bani megy – derül ki az Országos
Statisztikai Intézet (INS) legfrisebb adatsoraiból. A gazdasági
szakértőt ez nem lepte meg, Bakos
Levente szerint ez volt a trend az
elmúlt években, s ez mutatja azt
is, hogy gazdaságilag miként áll az
ország. » 16.

Liga 1: új idény,
régi esélyesek

BÁLINT
FOTÓ:
ESZTER

A fogadóirodáknál a címvédő
Kolozsvári CFR és az ezüstérmes
FCSB a főesélyesei a hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság hétvégén
rajtoló 2019–2020-as idényének. A
Craiova és a Dinamo hagyományaihoz hűen ismét dobogós helyre
pályázik, de a Sepsi OSK is megismételné legutóbbi bravúrját a felsőházi rájátszásba jutással. » 19.

Ritka alkalom a belépésre. Kívül-belül gőzerővel zajlik a munka a nagyváradi római katolikus püspöki palotában

A zöldenergia felhasználása és a zöldövezet fejlesztése jegyében zajlik a nagyváradi római katolikus püspöki palota épületének és jókora kertjének felújítása. Böcskei László megyés püspök és a felújításon dolgozó stáb képviselői
épület- és kertbejáráson mutatták meg a nagyközönségnek, hol tartanak az impozáns palota és környezete helyreállítási munkálatai. Kiderült többek között,
hogy a külső homlokzatfelújítás már 90 százalékban el is készült, becslések
szerint három héten belül végeznek, mint ahogy az is, hogy milyen tervei vannak Beaudet Tancred francia főkertésznek az 5,5 hektáros kerttel. 6., 15.

»

A felújítás
Böcskei László
püspök szerint
olyan, mint egy
kaland, mindig
hoz meglepetéseket.

Cél a hosszú távú székelyföldi
agrárfejlesztés » 4.

Örökbefogadás:
jogerős végzés
Elutasította a craiovai ítélőtábla
csütörtökön Bogdan Licu ügyvivő
legfőbb ügyész kérését, amely az
örökbefogadást lehetővé tevő bírói végzés módosítására vonatkozott egy, az Egyesült Államokban
élő román házaspár által örökbe
fogadott Baia de Aramă-i kislány,
Sorina ügyében. Eközben bűnvádi
eljárást indítottak Maria Piţurcă
ügyész ellen, aki Sorina ügyében
járt el. » 5.
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Román állampolgárok is meghaltak
a görögországi viharban » 20.
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