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SZENZÁCIÓS LELETEK KERÜLTEK ELŐ AZ EGRESI CISZTERCI KOLOSTORBÓL

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Árpád-kori királysírt
találhattak Temes megyében

Felrúgták a
sztrádaszerződést
Folytatódik a hercehurca a
dél-erdélyi autópálya már
megépített, a hatóságok szerint azonban minőségileg nem
megfelelő szakaszán: az országos
közútkezelő társaság felbontotta
a szerződést az A1-es autópálya elkészült, de át nem vett,
Marosillye és Holgya közötti 21
kilométeres szakaszát kivitelező
spanyol konzorciummal. » 6.

Szemet szúrt a
közigazgatási kódex
Semmilyen sietség nem indokolta a romániai ombudsman
szerint, hogy a bukaresti kormány sürgősségi rendelettel
léptette hatályba a sokat vitatott
közigazgatási törvénykönyvet,
ezért Renate Weber megtámadta
a jogszabályt az alkotmánybíróságon. » 5.

Az eddigi leletek alapján nem kizárt, hogy II. András magyar király és felesége sírját találták meg a régészek a Temes megyei Egresen

Ugyan biztosat még nem lehet állítani, de az eddigi leletek és az előkerült épületmaradványok alapján nem kizárt, hogy II. András magyar király és felesége,
Courtenay Jolánta sírját találták meg magyar és román régészek a Temes megyei
Egresen. A leletek értéke azért is felbecsülhetetlen, mert Árpád-kori királysírokra Magyarországon is alig akad példa – értékelték a Krónikának a szakemberek.
„Árpád-kori temetkezésekkel nem állunk túl jól, ezért is rendkívüli jelentőségű
ez. De történelmi szempontból is, hiszen Magyarország egyik legfontosabb kolostora volt Egres” – mondta lapunknak Major Balázs, a budapesti Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Régészettudományi Tanszékének igazgatója. » 4.

»

A királyi
kincseket, a
Szent Koronát is
őrizték itt, majd
Anjou uralkodó is
felkereste. Végül
a tatárjárás
pusztította el.
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Akadozhat a
földgázszolgáltatás
Fennáll annak a reális veszélye,
hogy a téli hónapokban nem
tudják biztosítani a hatóságok a
földgázszolgáltatást valamennyi
romániai fogyasztó számára –
hívja fel a figyelmet az Országos
Energiaár-szabályozó Hatóság
(ANRE). A bukaresti állami szerv
közölte: „eléggé megalapozott a
gyanú”, hogy az Ukrajnából importált gáz mennyisége csökkenni fog. » 6.

Kortárs drámák az
új csíki évadban
A klasszikus darabok mellett
több kortárs művet mutatnak be a
Csíki Játékszín legújabb évadában, meglepetésekre is számíthat
a nagyérdemű. A 2019–2020-as
színházi évadra már lehet bérletet
váltani – jelentette be a teátrum
vezetősége. A változatos darabkínálattal minden korosztályt igyekszik megszólítani a székelyföldi
színház. » 9.
4–5.

Visszaüthet az orvosok
megsürgetése » 3.

Kolozsvár Főtere:
Erdély főtere,
a magyarság tere

Lassacskán „felvirrad”
a napelemprogram » 7.

