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Marad a lakat a játszótereken
Így volt bőven alkalom a karbantartásra, javításra
• Nem a helyi ható-
ságokon múlik, ezért 
idén nyáron minden 
bizonnyal nem nyitják 
meg a játszótereket: 
a meghosszabbított 
veszélyhelyzet lejártáig 
kormányrendelet tiltja, 
utána is kérdéses, hogy 
a távolságtartási és jár-
ványvédelmi előírások 
mellett miként lehetne 
használni a játszófe-
lületeket. Néhányan 
mégis megteszik.

K O V Á C S  E S Z T E R

M ájus 15-én, a szükségál-
lapot lejártakor életbe 
lépett az a kormányren-

delet, amely egyértelműen kimond-
ja, hogy a parkok megnyithatók a 
lakosság előtt, a játszóterek viszont 
nem. Így augusztus közepéig egye-
lőre lakat alatt maradnak a nyilvá-
nos játszóterek. Már ahol van erre 
lehetőség: a lakónegyedi, kisebb 
játszóterekre (ahol például nincs 

kerítés, kapu) továbbra is bejárhat-
nak a gyerekek. Mindenkinek saját 
felelőssége, hogy viszi-e játszótérre 
a gyerekét vagy sem, jegyezte meg 
Lázár Péter, a csíkszeredai polgár-
mesteri hivatal városgazdálkodási 
osztályának vezetője. „A szükségál-
lapot lejártakor szó volt arról, hogy 
megnyitjuk a játszótereket, készül-
tünk is rá, de egyszerűen nem tehet-
jük. Tiltja a törvény” – hangsúlyozta 
az illetékes, megjegyezve: értik és 

átérzik a szülők helyzetét, azonban 
a városvezetés nem vállalhatja an-
nak kockázatát, hogy így terjedjen a 
koronavírus.

Nem büntetnek, 
de figyelmeztetnek

Marosvásárhely nagyobb játszótere-
it piros szalaggal zárták le, a kisebb, 
lakónegyedi tereket hellyel-közzel 
frekventálják a gyerekek. „Nem a 

büntetés a célunk, ezt fontos megje-
gyezni. Mégis felkértük a rendőrsé-
get, hogy gyakrabban járőrözzenek 
a szóban forgó tereken és fi gyelmez-
tessék a veszélyre a szülőket, kérjék 
meg őket, hogy hagyják el a felüle-
tet” – magyarázta Cosmin Blaga. 
Marosvásárhely Polgármesteri Hi-
vatalának sajtószóvivője hozzátette: 
a városban a korlátozások után sem 
fogják elhamarkodni a játszóterek 
megnyitását.

Mindent elvégeztek, 
bármikor nyithatnának

Székelyudvarhelyen és Gyergyószent-
miklóson is zárva maradnak a ját-
szóterek: a két városban igyekeztek 
kihasználni ezt az időszakot és kar-
bantartási, felújítási munkákat végez-
tek. „A polgármesteri hivatal felmérte 
a játszóterek állapotát, és az áldatlan 
helyzetnek köszönhetően mindenhol 
sikerült elvégezni a szükséges javítá-
sokat” – jegyezte meg Kertész László, 
a gyergyószentmiklósi polgármesteri 
hivatal sajtószóvivője. Székelyudvar-
helyen a hivatal műszaki osztályának 
munkatársai festettek, megjavították 
az elromlott, megrongált játékele-
meket. Emellett folyamatosan 
kaszálnak, illetve javítják a 
felfeszített kerítéseket. „A vá-
ros játszóterei készen állnak a 
nyitásra” – tudtuk meg Zörgő 
Noémitől. A helyi polgármesteri 
hivatal sajtószóvivője szerint a város-
ban jól halad a Megújulnak játszóte-
reink program is. A Kórház negyedi új 
játszótér már el is készült, ám a tiltás 
miatt felavatása, megnyitása elma-
radt. A Haáz Rezső Múzeum szom-
szédságában található játszótéren is 
dolgozik a kivitelező: az idén megújuló 
két játszóteret az idősebb korosztály, a 
tinik igénye szerint alakították ki. Ud-
varhelyen egyébként a helyi rendőrség 
kiemelt fi gyelemmel kezelte a játszóte-
reket: csupán néhány esetben kellett 
kitessékelni a szabályszegőket. 

Hivatalosan nem nyitották meg, 
de sok helyen nincs akadálya a 
játszóterek használatának
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A református egyház tulajdoná-
ban lévő, a Marosvásárhelyi 

Egyházak Kuratóriuma által ügy-
kezelt Makariás-ház negyven árnyi 
telken fekszik a Forradalom utcában. 
Jó pár évvel ezelőtt az egyház itt sze-

rette volna létrehozni a re-
formátus szakiskolát, de ez 
a terv a tanfelügyelőség el-
lenkezése miatt meghiúsult. 
Mivel az épületek, megfele-
lő felújítással alkalmasak 
lennének arra, hogy okta-

tási intézményként működje-
nek (valamikor itt gyermekek háza 
volt), ide szerették volna költöztetni 
a Bolyai Farkas Gimnázium és a Re-
formátus Kollégium elemi osztályait.

Szerteszét tanulnak

Mint Henter György vártemplomi lel-
késztől, a kuratórium elnökétől meg-
tudtuk, másfél évig próbálták megsze-
rezni a több mint negyven szomszéd 

beleegyezését, hogy nekifoghassanak 
az épületek felújításának, az osztály-
termek kialakításának. A negyven 
szomszéd közül végül 15-en nem 
egyeztek bele, hogy ott oktatási intéz-
ményt alakítsanak ki, így ez a terv is 
meghiúsult. „A kollégiumnak és a Bo-
lyainak otthont adó főépületben már 
nincs hely az elemi osztályoknak. Most 
is szerteszét tanulnak a városban, ami 
megnehezíti a tanítók munkáját, és a 
gyermekek nem tudnak igazán bekap-
csolódni az iskolai életbe. Többször 
végigjártuk a főteret, az iskola környé-
két, keresve egy megfelelő ingatlant. 

Magyary Előd vásárhelyi tanácsosos 
ötlete volt, hogy nézzük meg, a város 
tulajdonában lévő egykori vármegye-
háza részben üres épülete alkalmas-e 
a célunknak.”

Kétszázezer eurós különbség

A kék színű Makariás-ház első ré-
szében jelenleg a Marosi Református 
Egyházmegye működik, amíg szék-

helye meg nem újul, és itt van az egy-
házmegye levéltára is. Ez az első rész 
az egyház tulajdonában maradna, a 
városházának a hátsó épületeket és 
udvart ajánlották fel, hiszen lehető-
ség van kerítéssel elválasztani a két 
részt, hátsó bejáratot nyitni és úgy 
kihasználni az épületeket és udvart. 
A szakértők szerint az egyház tulaj-
donában lévő és a városnak felaján-
lott épületek, illetve terület értéke 
705 ezer euró. A másik, az 1700-as 
években épült, Bolyai utcai műemlék 
épületet jelenleg a Locativ Lakásgaz-
dálkodási Vállalat ügykezeli, néhány 
műterem van benne, az épület maga 
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. Mint 
Henter György elmondta, a Bolyai 
utcai műemlék épületet megnézte az 
egyházkerület püspöke, Kató Béla, 
ugyanakkor statikusok, építészek is 
véleményt mondtak róla. Mindenki 
egyetértett abban, hogy fel lehet úgy 
újítani, át lehet részben alakítani, 
hogy alkalmas legyen a kollégium és 
a Bolyai-iskola elemi osztályainak. 
A Magyary Előd által benyújtott és 
mára napirendre tűzött határozatter-
vezet szerint az egyház és a városhá-
za elcserélné a két épületet (anélkül, 
hogy a város különbözetet fi zetne), 
és az átíratással járó vagy más felme-
rülő költséget mindkét fél állja.

Ingatlancserére készül a református egyház és a városháza
• A református egyház tulajdonában lévő Makariás-ház és a város birtokában lévő, 
Bolyai utcai volt vármegyeháza cseréjéről fog dönteni a napokban a marosvásárhelyi 
önkormányzat. 

A kék színűre festett Makariás-ház 
hátsó épületeit és udvarát ajánlja 
fel az egyház a városházának
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A Bolyai téri műemlék épületet szeretné 
magáénak tudni a református egyház




