
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

2021. ÁPRILIS 20., KEDD
XXIII. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM 
12 OLDAL
SZABADELADÁSBAN: 3 LEJ,
ELŐFIZETÉSSEL 35 LEJ/HÓNAP (1,7 LEJ/LAP)
WWW.KRONIKAONLINE.RO 
TEL.: +40 264–705205, +40 264–705215

MEGTEKINTETTÜK A BELSŐ FELÚJÍTÁS ALATT ÁLLÓ KOLOZSVÁRI ISTENHÁZÁT

Felfedik a Szent Mihály-
templom legújabb titkait

A remélhetőleg egyre kellemesebb tavaszi időben Kolozsvár Főterén kor-
zózók, bámészkodók újra gyönyörködhetnek a Szent Mihály-templom déli 
homlokzatában, hiszen tavaly lebontották a külső állványok nagy részét. Ám 
közben a kincses város egyik legfontosabb jelképének belsejében is zajlik, 
halad a felújítás: a középkori istenháza egyre több titkát ismerik meg a kuta-
tók, illetve egyre több veszélyeztetett, veszélyes részletet erősítenek meg, javí-
tanak ki a szakemberek. Szathmári Edina művészettörténész körbevezetésé-
vel a helyszínen tudhattuk meg, hogyan halad a munka, illetve eddig milyen 
felfedezéseket tettek a tervek szerint 2021 végéig tartó restaurálás során. 3.»

A múlt kincsei. A feltárt falképeket egyelőre védik a szennyeződésektől, de a munkálatok végeztével a nagyközönség is megcsodálhatja őket

Mentőöv a cégeknek
és az államkasszának
Továbbra is lehetőségük van a vál-
lalkozásoknak, hogy amennyiben 
adósságuk van az állam felé, kérjék 
a felosztott törlesztést. A pénzügy-
miniszter szerint két célt is elérnek, 
támogatják a cégeket, másrészt 
ösztönzik az adóbefi zetési kedvet is 
A lapunk által megszólaltatott adó-
szakértő azt mondja, a vállalkozók 
mindenképp éljenek a lehetőség-
gel, hogy elkerüljék a végrehajtást, 
a számláik zárolását.  6.»

Tovább zajlik a
koalíciós adok-kapok
A koronavírusban elhunytak szá-
máról szóló jelentések valódiságát 
vizsgálni hivatott bizottság létreho-
zatala kapcsán folytatódott tegnap 
a koalíciós adok-kapok. A kormány 
és az egészségügyi tárca cáfolta 
az USR–PLUS egyes illetékeseinek 
állításait, miszerint hivatalosan 
létrejött volna egy ilyen testület a 
minisztériumin belül. 5.»

Pocsékolja a rendszer
a gyerek erőforrásait
A romániai oktatási rendszer 
legfőbb hibáiról, a jövőbeni iskola 
várható jellemzőiről Frigy Szabol-
csot, a szatmári Hám János Római 
Katolikus Teológiai Líceum iskolai 
tanácsadóját, nevelési igazgatóját, 
a BBTE szatmári kirendeltségének 
oktatóját kérdeztük. Kifejtette, az 
információk szelektálására, az ál-
hírek kiszűrésére is tanítani kellene 
a gyerekeket, akiknek kíváncsisá-
gát és tulajdonképpen a legfőbb 
erőforrásait pocsékolja el a tanügyi 
rendszer.  9.»

Mesélő térkép
a régi Kolozsvárról
A kolozsvári Korzo Egyesület me-
sélő térképet készített a 19. századi 
városról a műemléki világnap 
alkalmából. Az egyesületet működ-
tető művészettörténészek egyike, 
Újvári Dorottya megkeresésünkre 
elmondta, a járvány miatt elmara-
dó városnéző sétákat a továbbiak-
ban tematikus térképek megjelen-
tetésével kívánják pótolni. 12.»

 » A benti fala-
kat úgy vakolják 
vissza, hogy a lá-
togató azt lássa, 
ami a középkor-
ban is fogadhat-
ta a templomba 
belépő hívőt.
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Református templom omlott össze
Beszterce-Naszód megyében  2.»

A koronavírus-fertőzött
vagy a hozzátartozó
kérhet kórházi látogatást  4.»

Ismét nyeregbe ülhetnek
a székelyföldi lovasok  12.»
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