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ÚJ FALSZÁRÍTÁSI TECHNOLÓGIÁT IS TESZTELNEK A BONCHIDAI KASTÉLYBAN

Folytatódik a restaurálás 
az erdélyi Versailles-ban

Svájci falszárítási módszer segítheti a bonchidai Bánff y-kastély kápolnájának 
megmentését, és jelenthet hatékony ellenszert több romániai műemlék falai-
nak nedvesedésére. Az erdélyi Versailles-ban jelenleg magyar kormánytámo-
gatással zajlanak restaurálási munkálatok, a kastély főépülete és a díszudvar 
újul meg. Hegedüs Csilla, a bonchidai Bánff y-kastélyt kezelő Transylvania 
Trust Alapítvány elnöke a Krónikának elmondta, megszerezték az engedélye-
ket, és decemberben elkezdődött a munka: eddig a pinceszinten dolgoztak, 
a boltozat megerősítése, aláfalazása, a falak megerősítése zajlott. A magyar 
állami pénzből zajló restaurálási munkálatok elkészülte után a teljes épület-
együttes felújítására mintegy 5 millió euróra lesz még szükség.  4.»

Folyamatosan dolgoznak a kastélyon szakemberek, önkéntesek, miután a Bánff y család az alapítványra bízta az értékes, ám romos épületegyüttest

Alkotmányos 
a bírált kódex
Nem talált kivetnivalót az alkot-
mánybíróság a PSD-kormány 
által sürgősségi rendelettel 
tavaly elfogadott közigazgatási 
kódexben, amely csorbítja a ki-
sebbségi jogokat, és visszalépést 
jelent a korábban hatályos anya-
nyelvhasználati rendelkezések-
hez képest. A talárosok tegnap 
elutasították az ombudsman 
tavaly emelt alkotmányossági 
óvását.  3.»

Eurómilliót szánnak 
fokhagymára
Több mint másfél millió eurót 
szán idén a fokhagymater-
mesztés támogatására a bukares-
ti mezőgazdasági minisztérium. 
Az elmúlt években jelentősen 
visszaesett a fokhagymatermés 
mennyisége az országban, és 
egyre több a külföldről történő 
behozatal.  6.»

Trükközhet 
a PNL és az USR
Mindenképpen szeretné a saját 
előnyére módosítani a választá-
si törvényt a román jobbközép 
oldal: Dan Barna USR-elnök 
szerint a PNL belement, hogy a 
kétfordulós polgármester-válasz-
tás prioritás legyen az új kor-
mány számára. A legfőbb céljuk 
ugyanakkor továbbra is az előre 
hozott parlamenti választások 
kikényszerítése.  5.»

Könyvtáros épített
ki nagyihálózatot
Tíz évvel ezelőtt gyerekeknek 
tartott kézműves foglalkozásokat 
a kövesdombi könyvtárban, majd 
nagyszülőket tanított internet-
használatra Illyés Claudia, a 
Maros Megyei Könyvtár mun-
katársa. Mára pedig nemcsak a 
világhálón „csatangol” Nagyinet 
csoportja, hanem együtt kirán-
dulnak, igazi „nagyihálózatot” 
épített ki a könyvtáros.  12.»

 » „Erdély 
legnagyobb 
kastélyáról van 
szó, ugyanakkor 
Erdély legromo-
sabb kastélya 
is volt a bonchi-
dai, amikor 
nekikezdtünk a 
felújításnak. Ez 
egy hosszú távú 
munka” – nyilat-
kozta Hegedüs 
Csilla.
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Fenntartásokkal fogadott 
törvényes műemléktoldás  2.»

Rég nem látott pusztítás történt 
a székelyföldi erdőkben  7.» Magyar lelkipásztorként

szolgálni Ausztráliában 2–3.
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