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A VÁR ELŐVÉDMŰVÉT, TEMPLOMOT ÉS PALÁNKOT IS TALÁLTAK A RÉGÉSZEK

Tisztábban látszik már
a középkori Nagyvárad

Egyre tisztább képet kapnak a régészek a középkori Nagyváradról az orto-
dox katedrális mellett zajló ásatás során. A vár elővédművének több szaka-
sza mellett Péntekhely templomát és palánkját is megtalálhatták, mondta 
el a Krónikának Doru Marta régész. A feltárás jelentőségéről kifejtette: ez 
azon kevés helyek egyike Nagyváradon, ahol nagyobb területen, viszonylag 
érintetlenül megmaradtak a középkori épületek, nem semmisítették meg 
ezeket a modern kori építkezések során. „Nagyváradnak nem voltak védő-
falai, így a különböző támadások az erődített várat leszámítva, porrá zúzták 
a várost. Ezért Nagyváradon nincsenek 18. századinál öregebb épületek, 
templomok sem” – világított rá a feltárás fontosságára a szakember. Mint 
mondta, a régészeti munka a templom és a csontok kiásásával folyatódik, 
és legkevesebb újabb 24 napig eltart, hisz fontos felfedezésről van szó. 3.»

Táguló perspektíva. A váradi vár osztrákok alatti időszakáról és a középkori Péntekhelyről is többet tudnak meg a régészek

Felélesztenék
a jegenyei tábort
A jó ideje bezárt jegenyei ifj úsági 
tábor felújításáért és kibővítésé-
ért szólalt fel nemrég Antal Géza 
a Kolozs megyei önkormányzat 
rendes ülésén. A megyei tanácsos 
lapunknak arról nyilatkozott, 
hogy miért fontos a Kolozs megyei 
RMDSZ-nek a tábor felújítása, 
milyen célokat szolgálna a jövő-
ben, és hogy a beruházás milyen 
előnyökkel járna a színmagyar 
település, de az egész kalotaszegi 
régió számára.  2.»

Szerződésbontás
a brassói reptéren
Indokolatlanul késleltette a 
munkálatokat a Brassó-Vidombák 
nemzetközi repülőtér több fontos 
elemének megépítésével megbízott 
nagyszebeni cég, így a Brassói 
megyei önkormányzat a szerző-
désbontás mellett döntött. A licit 
újbóli kiírása nyomán viszont egyre 
valószínűbb, hogy már csak jövőre 
szállnak le az első repülők a rég 
várt légikikötőben.  6.»

Ahol tényleg tejből
készül a tejtermék
A nyárádszeredai Gabriella-termé-
keket gyártó tejfeldolgozó vállalat 
sajtjai Románia minden szegleté-
ben megvásárolhatóak. A székely 
kisvállalat sikertörténete azonban 
arra is rávilágít, hogy mekkora el-
lenszélben dolgozik egy olyan ha-
zai élelmiszeripari vállalat, amely 
helyben szerzi be a nyersanyagot, 
és nem hamisítja adalékanyagok-
kal a termékeit. 13.»

Etnikumközi híd
lehet a pécskai óvoda
Időkapszulát helyeztek el csütör-
tökön a Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési program keretében, 
magyar kormánytámogatásból 
épülő pécskai tanintézet egyik 
szegletkövében. Az Arad megyei 
eseményen részt vevő Grezsa 
István miniszteri biztos bejelentet-
te: 2022 végéig lezárul az összesen 
61 milliárd forintos költségvetésű 
óvodafejlesztési program. 20.»

 » Biztosak ben-
ne, hogy ráakad-
tak az osztrákok 
által épített 
elővédműre, 
amely a várárok 
előtt állt – ennek 
újabb négy he-
lyen találták meg 
a részeit. 
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Tovább izzik a kormányválság  5.»

Kolozsvár a legdrágább,
Kézdivásárhely a legolcsóbb  15.»
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