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A marosvásárhelyi volt várme-
gyeháza épületében szeretne 
osztálytermeket kialakítani ele-
mistáknak a református egyház, 
amely cserébe a tulajdonában 
levő Makariás-házat ajánlotta fel 
a városnak.

 » SIMON VIRÁG

A református egyház tulajdoná-
ban levő Makariás-ház és a 
város birtokában levő Bolyai 

utcai volt vármegyeháza cseréjéről 
döntenek a napokban a marosvá-
sárhelyi tanácsosok. A két ingatlan 
értéke között több mint 150 ezer eu-
rós különbség van, de az egyház még 
így is fontosnak tartja a cserét, hiszen 
nagy szüksége van a Marosvásárhe-
lyi Református Kollégium és a Bolyai 
Farkas Gimnázium szomszédságában 
levő épületre.

A marosvásárhelyi egyházak ku-
ratóriuma által ügykezelt Makari-
ás-ház negyvenárnyi telken fekszik 
a Forradalom utcában. Jó pár évvel 
ezelőtt az egyház itt szerette volna 
létrehozni a református szakisko-
lát, de ez a terv a tanfelügyelőség 
ellenkezése miatt meghiúsult. Mivel 
az épületek megfelelő felújítással 
alkalmasak lennének arra, hogy 
oktatási intézményként működje-
nek, ide szerették volna költöztetni 

a Bolyai Farkas Gimnázium és a re-
formátus kollégium elemi osztályait. 
Henter György vártemplomi lelkész, 
a kuratórium elnöke érdeklődésünk-
re elmondta, másfél évig próbál-
ták a több mint negyven szomszéd 
beleegyezését megszerezni, hogy 
hozzáfoghassanak az épületek fel-
újításához, az osztálytermek kiala-
kításához. A negyven szomszédból 
végül 15-ön nem egyeztek bele, hogy 
ott oktatási intézményt alakítsanak 
ki, így ez a terv is meghiúsult. „A kol-
légiumnak és Bolyainak otthont adó 
főépületben már nincs hely az elemi 
osztályoknak. Most is szerteszét ta-
nulnak a városban, ami megnehezíti 

a tanítók munkáját és a gyermekek 
nem tudnak igazán bekapcsolódni 
az iskolai életbe. Többször végigjár-
tuk a főteret, az iskola környékét, 
keresve egy megfelelő ingatlant” – 
fogalmazott a lelkész. Hozzátette, 
Magyary Előd vásárhelyi tanácsos 
ötlete volt, hogy nézzék meg, a vá-
ros tulajdonában levő, részben üres 
egykori vármegyeháza épülete alkal-
mas-e céljuknak.

A kék színű Makariás-ház első ré-
szében jelenleg a Marosi Református 
Egyházmegye működik, amíg a szék-
helye meg nem újul, továbbá itt van 
az egyházmegye levéltára is. Az első 
rész az egyház tulajdonában marad-

A REFORMÁTUSOK SZERINT A VÁSÁRHELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LEVŐ ÉPÜLET ALKALMAS OKTATÁSI INTÉZMÉNYNEK

Ingatlancserére készül az egyház és a város
na, a városházának a hátsó épüle-
teket és udvart ajánlották fel, hiszen 
lehetséges kerítéssel elválasztani a 
két részt, hátsó bejáratot nyitni, és 
úgy kihasználni az épületeket és  az 
udvart. A szakértők szerint az egy-
ház tulajdonában levő, a városnak 
felajánlott épületek és terület értéke 
705 ezer euró.

Ugyanakkor az 1700-as években 
épült Bolyai utcai műemlék épüle-
tet jelenleg a Locativ Lakásgazdál-
kodási Vállalat ügykezeli, néhány 
műterem van benne, az épület 
eléggé elhanyagolt állapotban van. 
Korábban szó volt arról, hogy uniós 
pénzből felújíttatná a város, de erre 
még nem kerül sor. A Bolyai utcai 
ingatlan és udvar értéke a szakértői 
felmérés szerint: 551 ezer euró.

Henter György rámutatott, a Bo-
lyai utcai műemlék épületet meg-
nézte az egyházkerület püspöke, 
Kató Béla, valamint statikusok, épí-
tészek is véleményt mondtak róla. 
Mindenki egyetértett abban, hogy 
felújítható, és részben átalakítható 
olyan módon, hogy alkalmas le-
gyen a kollégium és a Bolyai-iskola 
elemi osztályainak. A Magyary Előd 
által benyújtott és mára napirendre 
tűzött tanácsi határozat szerint az 
egyház és a városháza elcserélné a 
két épületet (anélkül, hogy a város 
különbözetet fi zetne), és az átíratás-
sal járó vagy más felmerülő költsé-
get mindkét fél állja.

 » A Bolyai 
utcai műemlék 
épületet meg-
nézte az egyház-
kerület püspöke, 
Kató Béla, vala-
mint statikusok, 
építészek is véle-
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róla.

Villámlátogatást tett Marosvásárhelyen az egészségügyi miniszter
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 » SIMON VIRÁG

V illámlátogatásra érkezett tegnap 
Marosvásárhelyre Nelu Tătaru 

egészségügyi miniszter, aki többek 
között a Maros megyei sürgősségi 
kórházat látogatta meg. Több rész-
leget felkeresett, majd azt mondta: 
a hiányosságokat pótolni kezdték, 
itt elsősorban nem a szakmai felké-
szültséggel és hozzáállással, hanem 
a körülményekkel vannak gondok. 
Már múlt héten felröppentek a híresz-
telések, hogy Marosvásárhelyre fog 
látogatni az egészségügyi miniszter. 
Főként azért, hogy ellenőrizze, milyen 
állapotok uralkodnak a sürgősségi 
kórházban, amelynek akkreditációját 
július elején függesztették fel. Mint ko-
rábban beszámoltunk, az akkreditáció 

felfüggesztése kapcsolatban állt azzal, 
hogy a közösségi médiában fényképek 
jelentek meg a kórház alagsoráról, 
arról, hogy ott egérpiszok és rozsdás 
szekrények vannak. De közrejátszott 
az is, hogy tavaly az egészségügyi mi-
nisztérium ellenőrző bizottsága talált 
hiányosságokat.

Elégedett a személyzettel
Nelu Tătaru látogatását nem jelentet-
ték be előzetesen, katonai helikopter-
rel érkezett Vásárhelyre, és a SMURD 
helikopterleszállóján landolt. A kór-
ház vezetősége egy órával az érkezése 
előtt, a sajtósoktól értesült a látoga-
tásról. Az egészségügyi miniszter bő 
két órát töltött a kórházban, megláto-
gatta többek között az intenzív terá-
piás részlegeket, a szívgyógyászatot 

és az ortopédiát is. Az újságíróknak 
azt mondta: jól működő egészségügyi 
intézet a marosvásárhelyi sürgőssé-
gi kórház, a személyzet odaadással, 
hivatásszerűen végzi a munkáját, a 
megfelelő körülmények biztosítása 
terén vannak hiányosságok. „Meglá-
togattam az ortopédiát is, ahol már el-
kezdték a javításokat. Voltam az alag-
sorban is, ahol ugyan nem a sajtóban 
korábban tálalt körülmények vannak, 
de van még tennivaló” – mondta Nelu 
Tătaru.

Nem volt ideje a fertőzöttekre
Újságírói kérdésre válaszolva, hogy 
meglátogatja-e a megyei kórházhoz 
tartozó, a fertőző betegségek gyógyí-
tására szakosodott klinikát, ahol a 
koronavírusos betegeket kezelik, az 

egészségügyi miniszter azt mondta, 
most nincs erre ideje, még a volt or-
vosi egyetemre szeretne ellátogatni. 
„Vissza fogok jönni, hogy ellenőriz-
zem, teljesültek-e az akkreditációhoz 
szükséges feltételek, és akkor szakí-
tok időt arra, hogy a koronavírusos 
betegeket kezelő egységeket is meg-
látogassam, beszéljek az ottani alkal-
mazottakkal” – mondta tárcavezető. 
Hozzátette, jelenleg 61 koronavírusos 
személyt kezelnek a kórházban, 41-
en vannak megfi gyelés alatt, és heten 
szorulnak intenzív terápiás ellátásra. 
„Jelenleg Maros megyében nincsenek 
nagy gondok, de oda kell fi gyelni az 
egészségügyi előírások betartására: 
ezt kell tennie a lakosságnak és az 
egészségügyben dolgozóknak is” – 
hívta fel a fi gyelmet.

 » „Jelenleg 
Maros megyében 
nincsenek nagy 
gondok, de oda 
kell fi gyelni az 
egészségügyi 
előírások betar-
tására: ezt kell 
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A Bolyai utcai épületbe szeretnék költöztetni a Bolyai-iskola és a református kollégium elemi osztályait




