
Falkutatásra, a színminta bemutatására és a B 

kategóriás főtéri műemlék épület újrafestésére 

szólította fel a marosvásárhelyi önkormányzat a 

hadsereget, miután a tulajdonában lévő egykori 

Görög-házat a városrendészeti terv áthágásával, 

rikító színekre festették. A hadsereg nemcsak 

ízléstelen megoldást választott, de törvénytele-

nül is járt el.

Újrafesthetik a Görög-házat

Marosvásárhely önkormányzatának is szemet szúrt a rikító színekben pompázó épület

Szobahangulatot 
a konyhába is

Otthonunk kialakításának talán 
legnagyobb kihívása a konyha-
tervezés. Nemcsak azért, mert 
nem olcsó mulatság berendez-
ni, hanem mert nem is cseréljük 
le minden évben a bútorokat, 
konyhagépeket, csaptelepeket, 
világítótesteket. Utánanéztünk, 
milyen konyhatrendek határoz-
zák meg idén a lakberendezést, 
de nem azért, hogy minden 
áron kövessük azokat, hanem 
mert remek ihletforrásnak 
 bizonyulnak. 8.
Megkezdődött 
a szóbeli érettségi

Tegnap megkezdődtek az érett-
ségi írásbeli vizsgái. A tizen-
kettedikes diákok román nyelv 
és irodalomból bizonyították 
tudásukat. Ahol tegnap nem fe-
jezték be, ott ma is folytatódnak 
a vizsgák. 2.
Gyerekcsempészés 
a szoknya alatt
Bevándorló-csempészés miatt 
indult eljárás egy Maros megyei 
nő ellen, aki szoknyája alá rejtve 
próbálta átjuttatni Magyaror-
szágra gyermekét. 2.

Floreának sem tetszik a felújítás, ráadásul törvénytelenül járt el a hadsereg

Drogláncot lepleztek le

5.

KEDD  2018. FEBRUÁR 13. 

XII. ÉVFOLYAM  29. (2629.) SZÁM 

12 OLDAL  ÁRA: 2 LEJ

MAROSSZÉK NAPILAPJA  ALAPÍTVA 2007-BEN

Portikus
Hetente megjelenő
vallási melléklet
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A marosvásárhelyi Pok-
los-patak egy részét 
befednék és parkoló-
helyeket alakítanának 
ki rajta – legalábbis er-
ről szól az a határozat-
tervezet, amely jelen-
leg tanulmányozható a 
városháza honlapján, s 
amelyről csütörtökön 
szavaznak az önkor-
mányzati képviselők.

Keveseknek adatik meg a le-
hetőség, hogy egyfajta tör-
ténelemíróként egy intéz-
mény létrehozói lehetnek. 
Parászka Miklós azonban 
ilyen: színész-rendezőként 
pályája csúcsán, végigjárva 
az erdélyi és magyarországi 
színházakat, meghallotta a 
Székelyföld hívó szavát, s 
elment „színházat csinálni” 
Csíkszeredába. 

Parkolóhelyek a Poklos-patak felett?Jeddre vonult vissza Parászka Miklós
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Tizenegy, Hargita és Maros me-
gyében tartott házkutatás és egy 
rajtaütés során hétszáz gramm 
marihuánát, kannabiszgyantát és 
-magokat, több hallucinogén ha-
tóanyagú gombát, drogkereskede-
lemhez használt eszközöket, illetve 
készpénzt foglalt le a rendőrség.
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