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ÜVEGPALOTÁK ÉPÜLNEK, LEBONTJÁK AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGET

A NAP ÍRÁSAIBÓL

Porhintés a vásárhelyi főtér
szecessziós jellegének őrzése

Stabil partner a
Fidesz és az RMDSZ
A 2022-es magyarországi választásokról, a Fidesz és az RMDSZ stabil
stratégiai szövetségének fontosságáról tartott sajtótájékoztatót tegnap Marosvásárhelyen Zsigmond
Barna Pál, a Fidesz országgyűlési
képviselője és Péter Ferenc, a
Maros megyei tanács elnöke.
Mint elhangzott, a Fidesz abban
érdekelt, hogy Bukarestben minél
hamarabb stabil kormány alakuljon, az RMDSZ-nek pedig stabil
pozíciói legyenek. » 2.

Restitúció helyett
restaurálás
Kormánytámogatással újítja fel
az egykori nagyváradi premontrei gimnáziumot, mai nevén
Mihai Eminescu Főgimnáziumot
a nagyváradi városvezetés. A premontrei rend szerint az ingatlanért folyó jogi harc még nem ért
véget. » 3.

Ha nem áll le a főtéri műemlékrombolás, néhány év múlva Vásárhely csak két szecessziós épülettel maradhat: a régi Városházával és a Kultúrpalotával

Nyilatkozatok szintjén a belváros szecessziós építészeti stílusának a megőrzése mellett szálltak síkra Marosvásárhely volt és jelenlegi főépítészei.
Ennek az ellenkezőjéről tanúskodik azonban a főtér megbontott összképe,
az épített örökség egy részének a ledózerolása, az üvegpaloták felhúzása,
a stukkók eltüntetése, a műanyag nyílászárók térhódítása. Szakértőket,
illetékeseket kérdeztünk a témában. Többek közt megemlítették példaként
a Kultúrpalota szomorú esetét, az emblematikus épület renoválási munkálatait egy ploieşti-i konzorcium nyerte el, ám képtelen volt megbirkózni
a feladattal. » 4.

„Katasztrofális a járványhelyzet”,
vészjelzésben riasztják
a lakosságot » 5.

Még több bajt eredményezhet
a rossz közhangulat » 9.

»

Az üzlethelyiségek átalakításakor minden
egyes tulajdonos, vagy olykor
a bérlő is oda és
úgy vágott ajtót,
ahogy neki jól
esett.

HAÁZFOTÓ:
VINCE

Iohannis Cîțuban
lát fantáziát
Várhatóan hosszú távú politikai
válságra kell berendezkedni
a Florin Cîțu vezette kormány
bukását követően, fikarcnyi konszenzus sem körvonalazódik a
parlamenti pártok között a lehetséges megoldást illetően. Klaus
Iohannis tegnap arra figyelmeztette az egymást támadó alakulatokat, hogy sokáig ügyvivő
kormánya lesz az országnak, ha
nem sikerül megegyezniük egymással egy teljes jogkörű kabinet
beiktatásáról. » 5.

Nem jó télire a
négy évszakos gumi
A hatóságok felhívják a gépkocsivezetők figyelmét, hogy télen
ne közlekedjenek négy évszakos gumiabronccsal, mert azt a
gépjármű-nyilvántartó (RAR) sem
fogadja el téli guminak, másrészt
a rendőrség is bírságol. Szakértők szerint októberben is kötelező lehet a téli abroncs, ha az
útviszonyok indokolják, tehát az
úttest havas vagy jeges. » 7.

Nem csak nótáriusáról
1.
híres Nagypeleske

