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A KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS ELLENÉRE TERV SZERINT HALAD A KIVITELEZŐ 

Megmutatnák a megújuló
Szent Mihály-templomot

Befejezik a tél folyamán a kolozsvári Szent Mihály-templom nyugati homlok-
zatának külső restaurálását, de a belső munkálatokkal is terv szerint halad a 
kivitelező, amely nyilvános bejárást is szervezne. A téli időjárás ugyan nem 
segíti a munkát, de a tervezési szakaszban számoltak ezzel. „A kőrestaurálás 
az előzetes becsléseket meghaladó munkálatokat igényelt, de reményeink 
szerint a következő fázisokban a kivitelezők is hatékonyabban tudnak majd 
dolgozni a nyugati homlokzat tapasztalatai alapján” – részletezte lapunknak 
Ilyés Szabolcs, az uniós támogatással megvalósuló felújítást menedzselő Re-
gioconsult cég igazgatója. Kémenes Lóránt Zoltán főesperes-plébános szerint 
a templomon kívül a közösségnek is meg kell újulnia. 8.»

Mivel az időjárás elsősorban a templom külső kőrestaurálási munkálatait nehezíti meg, jelenleg a belső munkálatokra összpontosítanak

Ágál az RMDSZ
a módosítások ellen
Két hét múlva járulhat bizalmi 
szavazásra a parlament elé a 
kormányalakítással ismét meg-
bízott Ludovic Orban ügyvivő 
miniszterelnök. Eközben az előre 
hozott választás megrendezését 
támogató RMDSZ elfogadhatat-
lannak és alkotmányellenesnek 
tartja a választási rendszer burkolt 
módosítását.  5.»

„Elszámolt” külföldi
turisták Romániában
Valótlannak tartja a Romániába 
látogató külföldi turisták számá-
ról közzétett hivatalos adatokat 
a kis- és közepes vállalkozások 
országos szövetségének elnöke. 
A lapunknak nyilatkozó szakértő 
megerősítette, hogy az adatok tor-
zítanak, elsősorban az ágazatot 
sújtó fekete- és szürkegazdaság 
miatt.  6.»

Egyházi restitúciós
panaszáradat
Egyes titkosított levéltári anyagok 
hozzáférhetetlensége és a bíró-
ságok ellentmondásos ítéletei 
is akadályozzák Romániában a 
huszadik században elkobzott egy-
házi vagyon visszaszolgáltatását 
– állapították meg hétfőn annak a 
konferenciának az előadói, ame-
lyet a rendszerváltozás évfordulója 
előtt tisztelgő „30 éve szabadon” 
emlékév keretében rendeztek 
Bukarestben a romániai egyházi 
ingatlanok tulajdonviszonyainak 
változásáról. 3.»

Újra cserélhető
a motorkerékpár is
Idén motorkerékpár vásárlását is 
támogatja az állam a roncsautó-
program keretében – jelentette 
be tegnap Costel Alexe környezet-
védelmi miniszter. Az idei kiírás 
másik újdonsága, hogy a program 
keretében vásárolt elektromos 
autót egy évig nem adhatják el 
tulajdonosuk. 7.»

 » Kémenes 
Lóránt Zoltán 
plébános szerint 
fontos, hogy ne 
hagyják újabb 60 
évig érintetlenül 
a templomot.
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Szórvány- és kisebbségbarát
oktatási törvénymódosítás  2.»

4.»

Kártérítést követelnek a Ditrói
Pékség alkalmazottainak a lakosok

Ha nem kötelezik,
szívesen olvas a diák  9.»
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