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A REFORMÁTUS PÜSPÖK ÉS AZ ALPOLGÁRMESTER IS ÖRÜL A DÖNTÉSNEK

Visszakapta az egyház 
az enyedi Bethlen-kastélyt

Tizenöt évvel a kérés után visszaszolgáltatták a református egyháznak a 
nagyenyedi vár részét képező Bethlen-kastélyt. Kató Béla püspök közölte, az 
egyház szeretné ezt az épületet is lehetőségei szerint felújítani, rendbe tenni. 
Lőrincz Helga, a Fehér megyei város alpolgármestere örömét fejezte ki a visz-
szaszolgáltatással kapcsolatban, az önkormányzat jó szándékát pedig az is 
kifejezi, hogy nem fellebbeznek a döntés ellen. Az egyházkerület régóta nem 
kapott vissza jelentősebb épületet, így a Bethlen-kastély restitúciója pozitív 
előrelépés az utóbbi évek stagnálásában.  3.»

Mindenki nyer. A restitúcióval megoldódik a nagyenyedi vár egyetlen, még felújításra szoruló épületének korszerűsítése is

Megújult templom 
Csángóföldön
A Szent Márton napi búcsú kere-
tében szentelték újra vasárnap a 
moldvai Nagypatakon a magyar 
állam támogatásával restaurált 
római katolikus műemlék templo-
mot. A legrégebbi moldvai római 
katolikus fatemplomként nyilván-
tartott műemlék újraszentelésén 
Iosif Păuleț jászvásári püspök kö-
szönetet mondott Zákonyi Botond 
bukaresti nagykövetnek a műemlék 
megmentéséért.   3.»

Lassan haladnak a
koalíciós tárgyalások
Folytatódtak tegnap az egyezte-
tések a PNL és a PSD között a le-
endő közös kormányzásról. A két 
párt között továbbra sem alakult 
ki egyetértés a miniszterelnök 
személyéről és a rotációs megol-
dásról. A bér- és nyugdíjemelés, 
valamint a különleges ügyészség 
felszámolása is téma volt.  5.»

Plusz nyugdíjlejeket
hozhat egy javaslat
A munkakönyveket archiváló 
magáncégeket arra kötelezné egy 
törvénytervezet, hogy a hon-
lapjukon tüntessék fel, milyen 
egykor csődbe ment vállalat do-
kumentumait őrzik. Ördög Lajos, 
a Kovászna megyei munkaügyi 
felügyelőség vezetője nem is érti, 
miért nem lépték meg hamarabb 
ezt a sokak számára plusz nyug-
díjlejeket jelentő lépést. 6.»

Szertefoszlott 
vébéálmok
Hiába győzte le Románia labda-
rúgó-válogatottja Liechtenstein 
együttesét, mert Észak-Macedónia 
ezalatt nem hibázott Izland ellen, 
és megőrizte a pótselejtezőt érő 
második helyét a világbajnoki cso-
portselejtezőkben. A kék-sárga-pi-
ros együttes számára kudarccal 
zárult kvalifi kációs sorozat után 
Mirel Rădoi szövetségi kapitány 
távozik az együttestől. 11.»

» „Arra kértük 
az egyházat, 
kössünk hosszabb 
távú partneri szer-
ződést, keressük 
meg a felújítás be-
fejezéséhez szük-
séges forrásokat” 
– jelentette ki az 
alpolgármester.
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Ovlachi Aliz: Szamosközi a tipikus
verbális bántalmazó típusa  4.»

Jövő év elején újabb árrobbanás
jöhet Romániában 7.»

Tüzelő majdnem áfamentesen, 
ám nem biztos, hogy olcsóbban  9.»
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Töltse le mobilalkalmazásunkat! 
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