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A világörökség részévé nyilvánította tegnap az aranybányászatáról híres 
Verespatakot és környékét az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális 
Szervezetének (UNESCO) világörökségi bizottsága a kínai Fucsouban zajló 
tanácskozásán. A döntés értelmében a település és környéke a veszélyeztetett 
helyszínek lajstromába is bekerül, ezáltal vélhetően egyszer s mindenkorra 
megszűnik az aranybányászat újraindításának lehetősége a térségben. A ro-
mániai politikum és a szakma üdvözölte, és fontos megvalósításnak nevezte 
a világörökségi státusz kivívását, amely fellendítheti a nemzetközi együttmű-
ködést Verespatak kulturális örökségének megőrzése érdekében. Egyedül a 
Fehér megyei település polgármestere nem örül a döntésnek, amely szerinte 
kedvezőtlen az ország és a helyi lakosság számára. 9.»

Fokról fokra haladva. A Fehér megyei települést és római kori bányáját a veszélyeztetett helyszínek lajstromába is felvette az UNESCO

Levizsgáztak
a tanárok
A tanári állásra pályázók csupán 
kevesebb mint fele ért el 7-esnél 
nagyobb osztályzatot a pedagógu-
sok számára kiírt megméretésen, 
ami az elmúlt öt év legrosszabb 
eredménye. A számok Sorin 
Cîmpeanu oktatási minisztert is 
elkeserítették.  3.»

„Népautó” Erdélyben
a Volkswagen
A Volkswagen az elöregedett 
erdélyi autópark piacvezető már-
kája, Székelyföldön még Opelből 
is több fut, mint Daciából – derül 
ki az Erdélystat legfrissebb 
elemzéséből. Amúgy az erdélyi 
régiókon belül a Bánságban a 
legmagasabb a személygépko-
csi-ellátottság, Észak-Erdélyben 
és a Székelyföldön pedig a leg-
alacsonyabb.  6.»

Diszkók, klubok
csak oltottaknak
Újabb, a korábbiakhoz képest 
kisebb mértékű lazításokat tervez 
elsejétől a koronavírus elleni vé-
dekezést irányító operatív törzs. 
A tervek szerint a települések 
fertőzési rátájának függvényében 
akár 75 ezres nagyrendezvénye-
ket is lehet szervezni, de csakis 
védettségi igazolvánnyal rendel-
kezők számára. Diszkókba, klu-
bokba pedig kizárólag oltottak 
léphetnek be. Eközben kide-
rült: a negyedik hullám miatt 
szeptembertől jöhet a harmadik 
védőoltás.  5.»

Északi Áramlat:
Románia is nyerhet
A német–orosz üzlet, de Washing-
ton rábólintása is azt mutatja, 
hogy az érdekek mindennél 
fontosabbak – összegzett a Kró-
nika által megkeresett szakértő, 
amikor az Északi Áramlat–2 nevű 
gázvezeték kapcsán hosszú idő 
után megszületett megállapodás-
ról faggattuk.  7.»

 » Gazdasági 
alternatívát kell 
felmutatni Veres-
patakon, nyil-
vánvaló ugyanis, 
hogy a hagyomá-
nyos bányászati 
tevékenység 
elveszítette aktu-
alitását.
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Gyász és medvepanasz-áradat az
emberhalál után Gernyeszegen  4.»

Képzelt szerelem,
temesvári zene
a filmszemlén  8.»

Barangolás a Kazán-szorosban,
a fenséges szurdokvölgyben  12.»
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PÁRATLAN LEHETŐSÉGET KAPOTT A TELEPÜLÉS ÉS RÓMAI KORI BÁNYÁJA

A világörökség részévé
nyilvánították Verespatakot




