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A MAGYAR KORMÁNY RESTAURÁLÁSRA, BRÜSSZEL KULTÚRÁRA AD PÉNZT

Folytatódik a helyreállítás
a bonchidai kastélyban

A következő két-három évben is folytatódhat a bonchidai Bánff y-kastély rest-
aurálása a magyar kormánytól kapott támogatás révén – számolt be tegnap a 
helyszínen tartott sajtótájékoztatón Hegedüs Csilla, a kastélyt kezelő Transil-
vania Trust Alapítvány elnöke. A 950 ezer eurós támogatásra tavaly decem-
berben írták alá a fi nanszírozási szerződést, a főépület és a reneszánsz épület 
restaurálási munkálataival 2,5–3 év alatt készülnek el. Az Európai Bizottság 
újabb kulturális projektet fi nanszíroz: erről Navracsics Tibor EU-biztos be-
szélt a helyszínen, hangsúlyozva: az EB Kreatív Európa programja „otthono-
san mozog” Bonchidán, hiszen azonosak a célkitűzéseik. 3.»

Hegedüs Csilla, Navracsics Tibor és a bonchidai elöljárók rövid séta keretében nézték meg az új fejlesztéseket a Bánff y-kastélyban

A közlekedésért
felelhet Plumb
Románia EU-biztosa a közlekedé-
sért, Magyarországé a bővítésért 
és szomszédságpolitikáért felel-
het az új összetételű Európai Bi-
zottságban. Ursula von der Leyen 
megválasztott EB-elnök tegnap 
ismertette, melyik biztosjelöltnek 
milyen témakört szán. A jelölte-
ket még az Európai Parlament 
szakbizottságainak is meg kell 
hallgatnia.  5.»

Ismét ott a Mikesen
a ma gyar címer
Visszakerült Magyarország koro-
nás kiscímere a sepsiszentgyörgyi 
Mikes Kelemen-líceum saroképü-
letének egyik homlokzatára. Az 
iskolaépület felújítási munkálatai 
most fejeződtek be. Ezek során 
visszaállították a kiugró oromfa-
lat és az eredetileg ott levő, kőbe 
faragott címert. A teljes beruházás 
4,1 millió lejbe került.  4.»

Nem kérhetnek pénzt
a baleset áldozatától
Országszerte gyakran előfordul, 
hogy a kórházak a balesetek 
áldozataival fi zettetik ki az 
egészségügyi ellátás költségeit, 
holott a legfelsőbb bíróság ítélete 
is kimondta, hogy ilyen esetben a 
kiadások nem terhelhetők a vétlen 
félre. A jelenlegi törvény ezt a hely-
zetet nem rendezi, ezért jogsza-
bály-módosítás várható. 4.»

„Ellesték” a Rossi-
csapat sikerét
Kikapott Magyarország labda-
rúgó-válogatottja Szlovákiától a 
2020-as Európa-bajnoki csoportse-
lejtezők hétfői játéknapján, ezért 
az összetettben is visszacsúszott 
a harmadik helyre. A hétfő esti 
összecsapást különben az erdélyi 
magyar tévénézők csupán egy 
része láthatta: a Romániában piac-
vezető RCS&RDS ügyfelei számára 
továbbra is kódolva volt az M4 
Sport csatornája.  11.»

 » „Az ilyen 
helyi példák 
nekünk is jól 
jönnek, amikor 
a költségvetési 
vitán több pénz 
mellett érve-
lünk” – mondta 
Navracsics Tibor.
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Óvoda szülte
gyermekvállalási kedv  2.»

Zöldülhetnek az otthonok:
sínen a napelemprogram   7.»

Folklórünnepre készülnek
Székelyudvarhelyen  12.»

6
4

2
1
9

1
8

0
0

0
0

2
1

19
17

3




