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KÉRDÉSESSÉ VÁLT A MAROSVÁSÁRHELYI MŰEMLÉK ÉPÜLET SORSA

Megmentőre vár Marosszék 
egykori vármegyeháza

A református egyház végérvényesen lemondott az egykori Marosszék várme-
gyeháza Bolyai téri épületének megszerzéséről Marosvásárhelyen. Miután 
a püspökség, illetve a tíz marosvásárhelyi egyházközség kuratóriuma által 
szorgalmazott ingatlancsere 2020 nyarán éppen az RMDSZ-en belüli nézetkü-
lönbség miatt bukott el, a Református Kollégiumot és a Bolyai Farkas Gimná-
ziumot bővíteni szándékozó egyház más épület után kénytelen nézni. Közben 
a vármegyeháza állapota napról napra romlik, a városháza jó esetben 2022-
ben rendelheti meg a restaurálásához szükséges előtanulmányt.

Homályos kilátások. Leghamarabb jövőre kerülhet a marosvásárhelyi önkormányzat napirendjére a Bolyai téri ingatlan megmentése

Koalíciós vita
Ludovic Orban miatt
Sem a bírált koalíciós partner, sem 
a párton belüli ellenfelek nem vet-
ték jó néven, hogy Ludovic Orban, 
a kormány fő erejét adó PNL elnö-
ke a konzervativizmus mellett tett 
hitet, a nemzeti és vallásos értékek 
mellett téve le a garast. Pászkán 
Zsolt elemző szerint a nyilatkozat 
egyértelműen a PNL-en belüli 
elnökválasztási kampánnyal áll 
összefüggésben.  5.»

Szemétügy: tiltako zás
Marosvásárhelyen
Szemeteskocsikkal köröztek a 
marosvásárhelyi városháza körül 
tegnap a Sylevy cég munka nélkül 
maradt alkalmazottai. Félszáz 
munkás a hivatal elé vonulva 
tiltakozott amiatt, hogy a városve-
zetés felbontotta a szolgáltatóval 
kötött, utcai takarításra vonatkozó 
szerződést.  2.»

Jubilál a „kortárs
Woodstock”
Negyedszázados a Garâna Jazz 
Fesztivál, amelynek jubileumi ki-
adása holnaptól vasárnapig várja 
a minőségi muzsika szerelmeseit 
a festői szépségű Krassó-Szörény 
megyei helyszínen. Az idei feszti-
vál mindenik napján 4–4 koncert 
várja az érdeklődőket, nagynevű 
jazzmuzsikusok lépnek a szabad-
téri színpadra.  4.»

Visszatérő fellépők
a Double Rise-on
Régi kedvencek és újonnan érkező 
zenekarok is fellépnek augusztus 
12–14. között a festői szépségű 
Torockón szervezett Double Rise 
Fesztiválon. A Székelykő lábánál 
koncertezik idén a korábbi évek-
ben nagy népszerűségnek örvendő 
Péterfy Bori & Love Band, a Bo-
hemian Betyars és a Parno Graszt, 
a „napfelkelők” a fesztiválon 
először fellépő LUNDA magyaror-
szági punk-rock zenekar dalaira is 
bulizhatnak. 12.»

 » Feltevődik a 
kérdés: ki menti 
meg a lelakott 
állapotban lévő 
vármegyeházát, 
Marosvásár-
hely magyar 
múltjának egyik 
jelképét.
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Országosan jobban teljesítettek
idén az érettségizők  3.»

Erdélyben még nem
drágult a villany  6.»

Egyre több élelmiszert
importál Románia  7.»

 8–9.
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