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Gyorsabb kiszolgálást és civilizál-
tabb várakozási körülményeket 

ígér Mircea Duşa Maros megyei pre-
fektus mindazoknak, akik Maros-
vásárhelyen útlevelet szeretnének 
készíttetni, gépkocsivezetői jogosít-
ványukat cserélik vagy járművüket 
íratják be. A Krónikának nyilatkozva 
a kormánymegbízott elismerte, hogy 
a Kossuth (Călăraşilor) utcai épület 
nem alkalmas a közönség kiszolgá-
lására, szűk, és parkolóval sem ren-
delkezik.

A megbukott Bancorex egykori 
székháza körül a reggeli órákban át-
lagban zsibvásári hangulat fogadja 
az érkezőket: nyitás előtt a bejárat-
nál olykor több százan is tolonganak, 
a környező kis utcák járdáit pedig 
hanyagul parkoló autók foglalják el. 
Bent még szörnyűbb körülmények 
uralkodnak. A polgárok elégedetlen-
ségének egyik fő kiváltója, hogy a vá-

róteremben nincsenek padok, az ab-
lakok előtt mindig sorok kígyóznak, 
aki meg nem jut be az amúgy is szű-
kös előtérbe, a folyosói lépcsőn kény-
telen „megpihenni”. Sokan felróják 
ugyanakkor, hogy hiába vezették be 
a sorszámos rendszert és az inter-
netes előjegyzést, az alkalmazottak 
nem mindig tartják tiszteletben azt. 
Ha viszont az ügyfelek közül késik 
valaki, újabb sorszám kiváltására – 
és ezzel másnapi visszatérésre – kö-
telezik. Ráadásul nincs az a napszak, 
amikor az összes ügyfélablak nyitva 
lenne. Az illemhely mindig bűzös és 
koszos, ahová szükség esetén taná-
csos otthonról hozott vécépapírral 
belépni. A nyáron kisebb baleset is 
történt, amikor egy tetőzeti üveglap 
levált és két várakozó személyt meg-
sebesített.

Maros megye új prefektusa, Mir-
cea Duşa elismeri, ő maga is megta-
pasztalta a mostoha körülményeket, 
ezért a hivatal elköltöztetését vette 

tervbe. A kormánybiztos már tárgyalt 
is néhány olyan vállalkozóval, aki el-
adná vagy kiadná a Kossuth utcainál 
lényegesen nagyobb épületét. Más 
megyékben a prefektúra a város széli 
plázákban bérelt irodahelyiségeket, 
ám Duşa szerint ez csupán félmegol-
dás. A prefektus úgy véli, az útlevél-
osztály, illetve a gépkocsi-beíratással 
és a jogosítványok kibocsátásával 
foglalkozó rendőrségi osztálynak 
külön épületben lenne a helye. „Na-
gyon közel állunk a megegyezéshez. 
Az új hivatal nem a belvárosban lesz, 
de ez nem is baj, a tömeget ki kell 
vinni a központból, ugyanakkor az 
autóknak parkolási helyet kell bizto-
sítani” – tette hozzá Mircea Duşa.

A költöztetés – mint ismeretes – 
nem eredeti és nem új ötlet; Mihai 
Dan Chirică, államtitkár ezelőtt ti-
zenegy hónappal, pontosabban feb-
ruár elsején a belügyminisztérium 
támogatásáról biztosította az akkori 
prefektust.

Tarthatatlan állapotok a vásárhelyi útlevélosztályon
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új prefektusa, 
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Szelfi versennyel, reneszánsz 
villámcsődülettel, slam poetry 
vetélkedővel népszerűsítik a 
kincses városbeli óvári ferences 
kolostort a kolozsvári János 
Zsigmond Unitárius Kollégium 
diákjai az Örökségünk Őrei 
mozgalom keretében.

 » BEDE LAURA

A kincses városbeli óvári feren-
ces kolostort „fogadta örökbe” 
a János Zsigmond Unitárius 

Kollégium tizennégy tagú diákcsapa-
ta az Örökség Őrei műemlékvédelmi 
vetélkedő keretében. A kolostor volt 
a tanintézmény első épülete, Jagelló 
Izabella, János Zsigmond fejedelem 
édesanyja uralkodása idején vált 
unitárius iskolává, ő adományozta a 
kolozsvári dézsma negyedét az épü-
let karbantartására. „Úgy gondoltuk, 
hogy kötelességünk örökbe fogad-
ni, megvédeni, és népszerűsíteni a 
kolostort. Szelfi versenyt hirdettünk, 
december elején reneszánsz villám-
csődületet szerveztünk: a diákok 
korhű ruhákban táncoltak az épület 
előtti téren. Slam poetry vetélkedőt is 
tartottunk, ahol a résztvevők műveit 
szakmai zsűri értékelte” – mondta el a 
Krónika megkeresésére Vorzsák Milán 
angoltanár, az Óvári csuhások feren-
ces kolostora (OCSFK) nevű csapat ve-
zetője. Hozzátette, mivel a ferencesek 
mottója, hogy add el mindenedet és a 
pénzt oszd szét a szegények között, az 
adventi vasárnapokon mintegy hat-
van hajléktalannak adtak meleg ételt 
és forró teát, illetve ruhacsomagot.

„A kolostor múltjáról és jelené-
ről Jonica Xénia, az erdélyi feren-
ces rend fő levéltárosa mesélt a 
kilencedik osztályos diákoknak, 
Guttman Szabolcs főépítész pedig 
körbevezetett minket az épületben 
és megmutatta az első emeleten 
elhelyezkedő királyi lakosztályt, 

ahol a János Zsigmonddal állapotos 
Jagelló Izabella lakott kilenc hóna-
pig, valamint Mátyás király titkos 
gyűléstermét” – részletezte a peda-
gógus. Hozzátette, a lakosztályból 
három szoba maradt meg, melyek 
a közelmúltig irodaként működtek. 
Az egyik kisebb szoba szolgált a ki-
rályi vendégnek irodául, itt írhatta 
a leveleit. Később, amikor zeneis-
kola működött az épületben, ez a 
helyiség igazgatói irodaként műkö-
dött. Az ezzel szomszédos nappali 
szoba pedig tanáriként szolgált. 
A harmadik helyiség a hálószoba 
volt, ahonnan egy kis rácsos ablak 
nyílt, ezen keresztül leszólhattak a 
konyhába, ha szükségük volt vala-
mire. Ez az ablak ma is jól látszik. 
A lakrészből külön folyosó nyílt az 
uralkodó számára, amely egyene-
sen a templom karzatára vezetett.

Vorzsák Milán arról is beszámolt, 
a kiértékelést követően eldől, hogy 

tovább jutnak a vetélkedő követke-
ző szakaszába, amelynek kereté-
ben drámaelőadást kell írniuk és 
előadniuk a színházban. Ezt meg-
előzően január közepén kérdőíves 
pályázatot szeretnének hirdetni az 
elemisták számára. „Megegyeztünk 
az iskola igazgatónőjével, hogyha 
véletlenül nem jutunk tovább, ak-
kor is folytatjuk a tevékenységeket 
egész évben, mivel ez a mi törté-
netünk, fontos, hogy minél többet 
megtudjunk a múltunkról” – fogal-
mazott a csapatvezető.

 A kolozsvári ferences kolostor a 
város egyik legrégebbi és legfonto-
sabb egyházi létesítménye. A közép-
korban a domonkos szerzetesrend 
tulajdonában volt, jelenleg pedig a 
ferences rendnek ad otthont. A ma 
álló kolostor a 15. század második 
felében épült, késő gótikus stílus-
ban. A szerzetesi templom átalakí-
tásával párhuzamosan megkezdték 

ISKOLÁJUK ELSŐ ÉPÜLETÉT FOGADTÁK ÖRÖKBE A KOLOZSVÁRI JÁNOS ZSIGMOND UNITÁRIUS KOLLÉGIUM DIÁKJAI

Múltfeltárás az óvári ferences kolostorban

Reneszánsz villámcsődülettel is népszerűsítik a kincses városbeli óvári ferences kolostort az unitárius iskola diákjai
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a kolostor kiépítését is. Sorban ké-
szült el a sekrestye mellett a káp-
talan terem, az ebédlőterem és a 
konyha, amelyek mind egyedi em-
lékei az erdélyi gótikus építészet-
nek. A végső szakaszban épültek 
a templom déli oldalán sorakozó 
kápolnák, ahová az adományozók 
egy része temetkezett. 1500 körül 
bontották le a templom korai bol-
tozatát, és a Farkas utcai temp-
lomban is megfi gyelhető behúzott 
támpilléres új hálóboltozattal fed-
ték be a hajót. Az utcai homlokzat 
nagy díszes második emeleti abla-
ka középkori falba van illesztve. 
Mivel a konyha felett található, 
ennek melegét kihasználva télen 
itt tartózkodhattak elsődlegesen 
a szerzetesek, azaz itt volt a me-
legedő (calefactorium). Az utolsó 
komolyabb beavatkozás 1902–
1908 között történt – olvasható az
OCSFK Facebook-oldalán.
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Vizsgálják a végzetes  
lakástűz okait

Három kisgyermek vesztette 
életét vasárnap délben, amikor 

otthonukban tűz ütött ki a Segesvár 
melletti Erkeden, a Maros megyei 
Héjjasfalva községhez tartozó tele-
pülésen. Érdeklődésünkre Cristian 
Virag, a Maros megyei tűzoltóság saj-
tószóvivője elmondta, a lakás egyik 
szobájában meggyulladt a bútor, a 
tűz következtében füst töltötte be 
a helyiséget, ahol a három kiskorú 
tartózkodott, az egyik 10 hónapos, 
a másik két éves és tíz hónapos, a 
harmadik 4 éves volt. „A kollégáim 
beszámolója szerint a gyermekek 
anyja az udvaron, az állatoknak adott 
enni, amikor megtörtént a tragédia. 
Mindhárom gyermek életét vesztette 
a tűzben, az égő bútorok miatt kelet-
kezett füstben. A helyszínre érkező 
mentősök már nem tudtak segíteni 
rajtuk” – avatott be az illetékes. Meg-
jegyezte, a helyszínelés még zajlik, 
hogy kiderítsék, hogyan keletkezett a 
tragédiát okozó tűz. (Simon Virág)




