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LÁTVÁNYOSAN SZÉPÜL KOLOZSVÁR ÉS ERDÉLY LEGJELENTŐSEBB MŰEMLÉKE

Tartani tudják a feszes tempót 
a Szent Mihály-templomnál

Feszes tempót kell diktálni és tartani annak érdekében, hogy a vállalt határidőre, 
2021 végére befejeződjenek az egy évvel ezelőtt elkezdődött nagyszabású felújítá-
si munkálatok a kolozsvári Szent Mihály-templomnál; nemrég többek között erre 
való tekintettel kellett bezárni a hívek előtt az istenházát. A szakemberek lapunk-
nak elmondták, jelentős szakmai kihívást jelent számukra Erdély egyik legjelen-
tősebb műemlék épületének külső és belső restaurálása. Az eddigi munkálatok 
során a külső kőfaragványoknál és a belső boltozatnál is rosszabb állapotokat 
találtak, mint amire számítottak. Ugyanakkor kellemes meglepetésben is részük 
volt: a déli homlokzaton egy napóra lenyomata, a belső falfelületen, a nyugati 
bejárat közelében kisebb falképtöredékek kerültek elő. 9.»

A tavaly elkezdett munkálatok során kívül-belül megújul a kincses város ékessége, Erdély egyik legjelentősebb műemlék temploma

Román off enzíva 
a csíki sörgyárnál
Több mint 20 áldozatot követelő 
robbanást szimuláltak tegnap a 
csíkszeredai sörgyárnál a belügy- 
és a védelmi minisztériumhoz 
tartozó intézmények mentőgya-
korlata során. A sepsiszentgyörgyi 
önkormányzat képviselői eközben 
panaszokat is megfogalmaztak a 
román hadsereg parancsnokainak 
a Székelyföldön zajló, Concordia 19 
elnevezésű hadgyakorlat alkalmá-
ból megtartott találkozón.  2.»

Biztosításdrágulástól
tartanak a fuvarozók
Nem tetszik a fuvarozók szövetsé-
gének a kötelező gépjármű-felelős-
ségbiztosításra vonatkozó európai 
uniós irányelv, ezért azt kérik a 
kormánytól, ne ültesse azt gyakor-
latba. Holott – mint a Krónika által 
megkeresett szakértő leszögezte – 
az irányelvek kötelezők. Biró Albin 
szerint az a legfontosabb, hogy 
a biztosítótársaságoknak legyen 
pénzük a kártalanításokra. 6.»

Ma megbukhat 
a Dăncilă-kormány
Ma eldől a Viorica  Dăncilă vezette 
kormány sorsa: a parlament két 
háza délelőtt ül össze, hogy sza-
vazzon az ellenzék által benyújtott 
bizalmatlansági indítványról. 
Eközben egy kiszivárgott hangfel-
vétel tanúsága szerint a miniszter-
elnök egy zárt ülésen a szavazás 
egyik legfőbb tétjének az igazság-
szolgáltatás és a büntetőügyek 
helyzetét nevezte. Az igazságszol-
gáltatási tanács emiatt az igazság-
ügy függetlenségét félti. 5.»

Tőkés megorrolt a
Sapientia vendégére
„Ha egy ünnepi beszéd egysze-
rű poénja politikai töltetet kap, 
vagy egyenesen kampánycélzatot 
olvasnak ki belőle, akkor én azt 
roppant sajnálom, és félreértésnek 
gondolom” – reagált Tonk Márton, 
a Sapientia kolozsvári karának dé-
kánja, miután Tőkés László bírálta 
Kelemen Hunornak az EMTE ren-
dezvényén való részvételét. 2.»

 » A műemlék 
épület helyre-
állítása közel 5 
millió euróból, 
22 millió lejből 
valósul meg, 
amiből 18 millió 
lej a vissza nem 
térítendő uniós 
fi nanszírozás.
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Polgári palotaforradalom,
számos vezető menesztené 
Mezei János elnököt  3.»

A hantik, akik testvéreiknek
tartják a magyarokat  8.»
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Az RMGE Maros Erdély-szerte
szorgalmazza a gazdaképzést 5.




