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TELJES KÖRŰ FELÚJÍTÁST VÉGEZ A FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KOLOZSVÁRON

Méltóvá válik nagy 
szülöttjéhez a Mátyás-ház

Mátyás király kolozsvári szülőházának teljes körű restaurálását tűzte ki célul a 
bukaresti fejlesztési minisztérium. A helyszínre ellátogató, a tulajdonos Szép-
művészeti és Formatervezési Egyetem képviselőivel is tárgyaló Cseke Attila fej-
lesztési miniszter szerint az a cél, hogy a felújított épületben az igazságos király 
emlékét is felidézzék, és megnyissák a turisták számára. Hiszen a kincses város 
legrégebbi lakóházaként is számon tartott Mátyás-ház nemcsak Kolozsvár, ha-
nem az egész régió, egész Erdély számára fontos. A felújítással véget érhet az 
épületet övező több évtizedes huzavona is.  4.»

Igazságosan járnának el. A közpénzből történő teljes körű felújítást követően megnyithatják a Mátyás-házat a látogatók előtt

Megkerülnék Dan
Barnáék az RMDSZ-t
Dan Barna kormányfőhelyettes, az 
USR-PLUS társelnöke elismerte: a 
koalíciós megállapodást kiegészí-
tő dokumentum egyik előírása a 
kétfordulós polgármester-választás 
bevezetésére vonatkozó indítvány 
parlamenti támogatásának módját 
szabályozza. Hasonló kezdeménye-
zés miatt az RMDSZ tavaly hozzá-
járult a kisebbségi Orban-kormány 
megbuktatásához.  5.»

Félelemben élnek az
ukrajnai magyarok
Bár némileg csökkent az ukrán–
orosz háborús konfl iktus kiújulásá-
nak esélye azáltal, hogy Moszkva 
közölte, visszavonja katonáit Uk-
rajna határai mellől, a kárpátaljai 
magyarok aggodalommal követik 
a fejleményeket, s abban bíznak, 
hogy nem ismétlődnek meg a hat 
évvel ezelőtti véres kelet-ukrajnai 
események. Kárpátalján egyelőre 
nincs általános mozgósítás.  6.»

Kallós-díj: a kezdetek
varázsára emlékeztet
Székely Melinda és Feketelaki Tibor 
számára is sokat jelent, hogy olyan 
díjban részesültek, amely Kallós 
Zoltán kétszeres Kossuth-díjas er-
délyi néprajzkutató, népzenegyűjtő 
nevét viseli. Az EMKE által kitünte-
tett szamosújvári néptáncoktatók a 
pozitív visszajelzésről, az elismerés 
névadójához fűződő viszonyukról 
beszéltek lapunknak.  9.»

Rangadót bukott 
a Kolozsvári CFR
Elbukta a Craiova elleni rangadót a 
Kolozsvári CFR élvonalbeli labda-
rúgócsapata. A Liga 1-es bajnokság 
felsőházi rájátszásában elszen-
vedett hétvégi vereség kapcsán a 
játékvezetést bírálta a fellegvári 
együttes. Eközben a másodosztály-
ban a Rapid nézőket „csempészett” 
be a bajnoki mérkőzésére, a Román 
Labdarúgó-szövetség az Eb-ser-
leg tegnapi bemutatója kapcsán 
tovább növelné a nyári torna bu-
karesti mérkőzéseire beengedhető 
szurkolók számát.  11.»

 » A felújításért 
cserébe az az 
elvárás, hogy 
megnyissák a 
műemlék épületet 
a nagyközönség 
előtt, illetve méltó 
emlékhelyet 
alakíthassanak 
ki benne Hunyadi 
Mátyás számára.
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Közvagyonná válhat a zsibói
Wesselényi-kastély  2.»

Egyik segítséget elfogadták, 
a másikat elutasították 
a hidegvölgyi tűzkárosultak  7.»

Népbetegséggé válhat 
a poszt-Covid szindróma  7.»
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