
Hatalmas munka zajlik az iskola 
két épületszárnyában is
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• A reméltnél tovább tart a felújítás a maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Gimnáziumban. A 
középiskola vezetősége ettől függetlenül azon 
dolgozik, hogy a kényszermegoldásként alkal-
mazott kétváltásos oktatást minél hamarabb 
megszüntesse.

Tovább tart a Bolyai felújítása
Nagyon fontos az iskolában a két váltás megszüntetése
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M arosvásárhely egyik leg-
régebbi és legismertebb 
iskolájának felújítása a 

nyáron kezdődött el, a főépület 
kivételével minden megújul, a ré-
gi internátus épülete, valamint a 
tornacsarnok melletti C3-as épület 
is. A két épületszárnyban összesen 
24 osztály működött, ezeket a ha-
talmas volumenű munka miatt ki 
kellett költözteni: szeptembertől az 
elemisek az előkészítősökkel együtt 
a 7-es számú általános iskolába jár-
nak, a főépületben pedig bevezet-
ték a két váltást.

Egyik épületrész 
decemberben elkészül

Az iskola vezetősége abban re-
ménykedett, hogy a második fél-
évtől az oktatás már a régi kerék-
vágásban mehet tovább, azonban 
nem minden alakult a tervek sze-
rint. „A felújítás részben jó ütem-
ben halad, de csak részben, mert a 

C1-es jelzésű bentlakásépület ese-
tében a boltíveknél ismét statikai 
gondok akadtak, ezért lassabban 
haladnak ott a munkálatok. Ellen-
ben a C3-as épületben, ahol az or-
vosi rendelő működött, a felújítás 
jó ütemben halad, oda december 
közepe táján már képesek leszünk 
osztályokat bevinni” – mondta 
a Székelyhon megkeresésére az 
iskola igazgatója, Mátéfi  István. 
Hozzátette, a kivitelező nagyon 
sok akadállyal találkozott, amit 
előzőleg az épület szerkezetében 
nem lehetett látni, így határidőt 
sem tud mondani a munkálatok 
befejezésére.

A nagy volumenű munka folya-
mán az Erdélyi Református Egy-
házkerület tulajdonában levő épü-
let két szárnya is teljesen megújul, 
az 1800-as években elkészült bent-
lakásrészben a nyílászárók jó ré-
szét kiszedték, sok helyen a tégláig 
leszedték a vakolatot, valamint a 
padlózatot is teljesen felszedték, 
kiszedték a csempekályhákat, 
megújul a fűtésrendszer, a villany-
hálózat. A munka végén korszerű 
iskolaépületben tanulhatnak majd 

a diákok, viszont úgy tűnik, nem a 
második félévtől.

A két váltás megszüntetésén 
dolgoznak

Az iskolaigazgató rámutatott, ha 
december közepén átvehetik a C1-
es épületet, akkor ott osztályokat 
rendeznek majd be, s azon lesznek, 
hogyan szüntessék meg a két vál-
tást az iskolában. Jelen pillanatban 
tíz osztály kénytelen délután járni, 
ezt hathetes cserével oldják meg az 
iskolában, vagyis az első hat hétben 
a 11. és 7. osztályosok jártak délután, 
jelenleg a 10. és 6. osztályok járnak 
délutáni váltásban, decembertől 
pedig a 9. és 5. osztályok tanulnak 
majd a nap második felében. Mátéfi  
István igazgató szerint azon van-
nak, hogy minél kevesebb osztály 
legyen kénytelen délután tanulni, 
s csak ha a két váltás problémája 
megoldódik, akkor hozzák vissza a 
Bolyaiba az elemiseket is.

Bár felröppent az a híresztelés az 
iskolában, hogy elfogyott a pénz, és 
azért húzódik el a felújítás, Mátéfi  
István szerint ez egyáltalán nem 
igaz. „Olyannyira nem, hogy én múlt 
héten voltam a püspökségen, ahol 
már a főépület felújításáról egyeztet-
tünk. Valószínűleg a kivitelező nem 
fog elmenni Marosvásárhelyről, 
amíg nem lesz a főépület is felújít-
va” – mondta az igazgató. Kifejtette, 
hogy akkor előreláthatóan még több 
osztályt kell elköltöztetniük, mint 
most, ezért akkorra már egy egész 
épület kibérlésén gondolkodnak.

P ályázatot hirdetnének, hogy 
megoldásokat találjanak a ma-

rosvásárhelyi Margaréta utcai mű-
emlék épületek rendbetételére, és 
megtalálják a megfelelő rendelteté-
süket. Az erről szóló határozatterve-
zetet Tatár Lehel tanácsos nyújtotta 
be, amiről csütörtökön szavaznak az 
önkormányzati képviselők.

Bár idén is, mint előző években, 
35 ezer lejt hagyott jóvá a marosvá-
sárhelyi tanács a Margaréta utcai 
házak felújításának elkezdésére, lát-
ható előrelépés nem történt. A vala-
mikori Székely és Réti Bútorgyár két, 
B kategóriás műemlék értékű iroda-
házának felújítása évente legalább 
egyszer, de van, hogy több alkalom-
mal is napirendre kerül a helyi ta-
nácsban. Évekkel ezelőtt Soós Zoltán 
múzeumigazgató, akkori helyi taná-
csos kezdeményezte, hogy mérjék fel 
állapotukat és készítsenek egy meg-
valósíthatósági tanulmányt a felújí-
tásukkal kapcsolatban. Az elmúlt 4-5 
évben a helyi költségvetésben pénzt 
is rendeltek ehhez az elképzeléshez, 
előrelépés mégsem történt. 

Közben az épületeket az idő vasfo-
ga pusztítja. Mint megkeresésünkre 

Soós Zoltán elmondta, ő többször is 
szorgalmazta, hogy legalább a még 
lábon álló épületet mentsék meg, 
hiszen jó helyen van és ki lehetne 
használni. Mivel az épületek a Ví-
kendtelep közelében vannak, akár 
turisztikai tájékoztató központot 
vagy más közhasznú irodákat is lét-
re lehetne hozni bennünk. „A pénzt 
mindig megszavazták rá, de nem arra 
költötték el” – foglalta össze a múze-
umigazgató.

Most Tatár Lehel, a Szabad Em-
berek Pártjának fi atal tanácsosa, aki 
jelenleg a kolozsvári műépítészeti 
egyetemen tanul, kezdeményezte, 
hogy  írjanak ki egy pályázatot a 
Margaréta utcai műemlék épüle-
tek megmentésére és rendeltetésük 
megtalálására. Véleménye szerint 
a pályázat során többféle lehetőség 
merülne fel az épületek megmen-
tésére, ugyanakkor megoldásokat 
javasolnának  a környék rendbetéte-
lére is. Tatár Lehel azt szeretné, hogy 
a szakszerű felújítás mellett a műem-
lék épületeket újra bekapcsolják a 
város életébe. (Simon Virág)

Megmentik a műemlékeket?

A beiskolázási terv előkészítése 
érdekében a II. Rákóczi Ferenc 

Római Katolikus Teológiai Gimnázi-
um titkárságán jelentkezhetnek azok 
a kilencedikes és hatodikos diákok, 
akik át szeretnének iratkozni az újra-
alakult tanintézménybe. 

Amint Tamási Zsolt iskolaigaz-
gató megkeresésünkre elmondta,  
idén ősszel nem tudtak kilencedik 
osztályt indítani, mivel a számítógé-
pes elosztás korábban megtörtént, 
mint ahogy az iskola beindításához 
szükséges eljárások befejeződtek 
volna. „Akkor több kilencedikes je-
lezte, hogy szívesen beiratkozna az 
iskolánkba, de már  nem teheti. Most 
számukra szeretnénk lehetőséget te-
remteni, hogy ezt tizedik osztálytól 
megtehessék. Szándéknyilatkozatot 
kell benyújtaniuk azoknak, akik 

még mindig át akarnak iratkozni, 
hogy felmérhessük, hány tizediket 
kell igényelnünk. Az idei tanévben a 
hatodik osztályba nem jelentkeztek 
elegen, így ez az osztály nem indult. 
Ha lenne elég érdeklődő és benyúj-
tott szándéknyilatkozat, akkor jövő-
re, amikor már hetedikesek lesznek, 
ők is tanulhatnak nálunk. Azonkívül 
szeretnénk, de csak a 2020–2021-es 
tanévtől, esti osztályt is beindítani, 
de ez egy engedélyköteles és hossza-
sabb  eljárást jelent, s csak akkor in-
dítjuk el, ha van érdeklődő és írásos 
kérés” – számolt be az igazgató. 

A szándéknyilatkozatok iktatá-
sára az iskola titkárságán van lehe-
tőség, hétköznap 13-15 óra között. A 
formanyomtatványokat a www.ra-
koczi.ro oldalról lehet letölteni.

S. V.

Iratkozhatnak a katolikus iskolába

A B-kategóriás műemléknek 
számító házak az összeomlás 
szélén állnak
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