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H A J N A L  C S I L L A

A Bolyai Farkas Gimnázium 
főépülete jelenleg helyhiány 
miatt nem tudja biztosítani 

az előkészítőtől negyedikig tartó osz-
tályok számára az oktatási felületet, 
így már 2018 óta a hetes számú álta-
lános iskolában – amelynek B épü-
lete régebben a hatos számú iskola 
volt – kezdenek a legkisebb bolyai-
sok, jelenleg hat elemi osztály tanul 
itt. „Ennek az épületnek mérete is 

megfelelne, hogy a hat osztály 
egy épületben közösen tud-
jon tevékenykedni. Volt egy 
egyeztetés a polgármesteri 
hivatallal, a hetes iskola és 
a Bolyai vezetőtanácsával, 

és megtaláltuk a megoldást, 
hogy az az épület átkerüljön a Bolyai 
igazgatása alá, ezáltal az osztályok 
az előkészítőtől a negyedikig egy 
épületben, a volt hatos iskolában 
tudjanak tevékenykedni. Jelenleg ez 
az egy megoldás van” – részletezte 
számunkra Mátéfi  István, a Bolyai 
Farkas Gimnázium igazgatója. 

Hosszú távra tervez a Bolyai

A hetes iskola B épületének a Bolyai 
iskola igazgatásába való átkerülésé-
vel a Bolyai vezetőségének hosszú tá-
vú elképzelései is vannak: a jövőben 
bentlakást szeretnének létrehozni 
a vidékről érkező diákjaik számára 
– mondta el Mátéfi  István. „A Bolya-
inak most nincs bentlakása, de elég 
nagy igény van rá, a diákok huszon-

öt-harminc százaléka vidékről jön. 
Fontosnak tartom hosszú távon ezt 
a gondot is megoldani, és erről is tár-
gyaltunk a polgármesteri hivatallal. 
Ha az az épületszárny a mi igazgatá-
sunk alá kerül, akkor a polgármesteri 
hivatal segítségével sikerül a volt ha-
tos iskolánál olyan átalakítást megol-
dani, amely biztosítja a bentlakást. 
Manzárdot is lehet kialakítani ott, 
több diáknak jelentene szállást, és az 
osztálytermek felújításával biztosíta-
ni lehet a minőségi oktatást, a tehet-
séges tanulók minőségi oktatását” 
– fejtette ki az iskolavezető. Tehát 
azért fontos számukra a hetes iskola 
B épületének igazgatása, mert így 
elemi osztályos diákjaiknak hosszú 
távon lehetne biztosítani az oktatási 

felületet, ugyanakkor jobban meg 
tudnák szervezni az épület felújítá-
sát. Hosszú távon pedig bentlakás, 
kampusz és egy megfelelő sportbázis 
kialakításában is gondolkodnak.

Még várni kell

Körtesi Sándortól, a hetes számú ál-
talános iskola igazgatójától megtud-
tuk, ősztől a hetes iskola három osz-
tálya – amelyek eddig a bolyaisokkal 
együtt a B épületben kaptak helyet 
– átkerül az A épületbe, de még két 
osztályuk ott marad a B épületben. 
Mint hangsúlyozta, a hetes iskola ve-
zetősége meghozta azt a határozatot, 
miszerint átengedik a B épületüket a 
Bolyai igazgatásába, de ezt hivatalo-

san csak akkor teszik meg, amikor a 
főépületüket, azaz a November 7 piac 
mellett lévő A szárnyat kibővítették 
úgy, hogy elférjen benne minden 
osztályuk. „Addig használati jogot 
kell nekünk is élveznünk a B épület-
ben is, mert nincs, ahol elhelyezzük 
a diákjainkat. Az adminisztrálási 
jogról sem mondunk le, csak abban 
a pillanatban, amikor kulcsra készen 
átadták nekünk a kibővített főépü-
letet, amire ígéretet kaptunk a helyi 
tanácstól, polgármesteri hivataltól és 
iskolaügytől is. Egyelőre csak tervek 
vannak, nem tudom, mikor kezdik el 
a kibővítést. Addig viszont semmi ve-
szítenivalója nincs sem a Bolyainak, 
sem nekünk” – számolt be a Székely-
honnak Körtesi Sándor. 

Marosvásárhely önkormány-
zatának képviselő-testülete a leg-
utóbbi ülésen elhalasztotta az erről 
szóló döntést, arra hivatkozva, hogy 
nincs elég információjuk az ügyről, 
így egy hónap múlva kerül ismét na-
pirendre a hetes iskola B épületének 
igazgatási joga.

A hetes számú általános iskola 
főépületének kibővítésére 
várnak, csak ezután engedik át 
a másik épületet a Bolyai Farkas 
Gimnázium igazgatásába
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  Folytatás a  4.  o ldalról

ha az sem, fel lehet használni vala-
mit történelmi múltjából, földrajzi 
adottságaiból. De vigyázni kell: a 
címer nem történelemkönyv, nem 
földrajzi atlasz, nem nemzetiségi 
statisztika, nem kell mindent be-
lezsúfolni. A bonyolult címerek 
sem szakmailag, sem esztétikailag 
nem állják meg helyüket. Azokat 
senki nem jegyzi meg. Egy címer 
minél egyszerűbb, annál nagysze-
rűbb – vallja a heraldikus. „Egy 
címer feladata az, hogy megkü-
lönböztesse egyik települést a 
másiktól, hogy egyéniesítse azt 
a közigazgatási egységet” – tette 
hozzá. Ennek kapcsán elárulta, 
hogy például Háromszéken sokan 
állnak elő azzal, hogy szeretnének 
a címerben kardot tartó páncélos 
kart, napot és holdat, három csil-
lagot, katolikus részen keresztet 
is, aztán hármashalmot, fenyőfát. 
Bár ezek fontos jelképek, de ha 
minden címerben ezek szerepel-
nek, akkor nem szolgálják a meg-
különböztetést. „Egy székelyföldi 
címer nem kevésbé értékes attól, 
hogy nem szerepel benne a nap és 
a hold”– vélekedett a szakértő.

Szekeres Attila István szerint 
ahol lehet, ott „beszélő” címert kell 
alkotni. Például szülőfalujának, 
Mezőmadarasnak a címerébe egy 
galambot tett, ami amellett, hogy 
madár, a Szentlélekre is utal, és a 
csőrébe elhelyezte a mező termését 
jelképező búzakalászt. Szerinte az 
egyszerű, letisztult, fölösleges ele-
meket nem tartalmazó címerek a 
legjobbak. Azt is megtudtuk, hogy 
vannak cégek, amelyek mintegy 
futószalagon „gyártják” a címere-
ket. Ezek a cégek általában maguk 
keresik meg a települések vezetőit 
és ajánlkoznak a munkára, példá-
ul a Mezőség falvaiban ezek mun-
kássága a domináns. Az interne-
ten könnyen rájuk lehet bukkanni: 
10–12 ezer lej körüli ajánlatokat 
reklámoznak, illetve azt ígérik, 
hogy az általuk tervezett címert 
garantáltan elfogadják minden 
szinten. „Ezek a cégek általában a 
Hivatalos Közlönyből tudják, hogy 
kinek nincs címere, és akkor azo-
kat zaklatják, sokszor kétnaponta 
telefonálgatnak addig, amíg a pol-
gármester beadja a derekát” – je-
lentette ki a szakember. 

Bár a székelyföldi címerek kü-
lönösen foglalkoztatják, Szekeres 
Attila István mint címergrafi kus 
más megyéknek, még Kárpáto-
kon kívüli településeknek is ter-
vezett címert. Adományként egy-
házközösségeknek, iskoláknak 
is. Elmondása szerint a legtöbb 
település esetében a polgármes-
ter akaratán múlik, hogy bele-
vágnak-e a hosszas procedúrába, 
illetve van néhány eset, amikor a 
település lakói igénylik ezt, gyak-
ran azért, mert „a szomszéd fa-
lunak is van”. Egyes települések, 
önkormányzatok az elfogadott cí-
mert használják dokumentumo-
kon, fejléces papíron, pecséten, 
névjegyen; általában kiteszik a 
település bejáratához a névtáb-
lára, Székelyföldön pedig gyak-
ran székely kapuba faragják, így 
büszkélkednek vele.

A N T A L  E R I K A

Tavaly 138 ezer, idén pedig 226 732 
lejt szánt a Maros megyei önkor-

mányzat a Teleki Téka freskós ter-
mének felújítására. Mivel a tavalyra 
tervezett munkálatok a világjárvány 
miatt elmaradtak, így a helyreállítás-
ra idén 364 732 lej jut. A Teleki Téka 
emeleti nagytermében a művészet-
történészek a falkutatások révén egy 
19. század elején készített, természeti 

jeleneteket ábrázoló falfreskó ma-
radványaira bukkantak. Az eredeti-
leg bálteremnek épített és használt 
helyiség a tervek szerint egy többlép-
csős felújítás során visszakapja ere-
deti szépségét. A munkálatokat 2018 
decemberében kezdték el, és ahogy 
Lázok Klára, a Téka főkönyvtárosa 
a Székelyhonnak elmondta, ezek 
kétharmadát el is végezték. A világ-
járvány miatt tavaly a szakemberek 
nem dolgozhattak, de idén a tervek 
szerint folytatják a munkát. Még egy-
harmada hátravan a helyreállítás-

nak, most már csak hetek kérdése, 
hogy újra hozzákezdjenek.

Történelmi jelentőségű terem

A művészettörténészek feltételezése 
szerint Franz Neuhauser szebeni fes-
tő munkája bukkant elő az emeleti 
nagyterem falának mészrétegei alól. 
A restaurátorok a falfestményeket úgy 
próbálják megmenteni, hogy ahol le-
hetséges, restaurálják a színes képeket, 
ahol viszont azok nagyobb sérülése-
ket szenvedtek és már nem állíthatók 

helyre, megtisztítják és konzerválják. 
A terem eredetileg a báli összejövetelek 
mellett közéleti funkciót is betöltött, 
gyakran ott tartotta üléseit Marosszék 
közgyűlése, vagy bankok szervezték 
ott zárszámadási gyűléseiket. Ezt a 
funkcióját a Téka terme a Kul-
túrpalota felépítését követő-
en veszítette el. Az 1945 után 
Marosvásárhelyen működő 
magyar nyelvű könyvtá-
rosképző középiskola kép-
zéseinek is helyet adott. A 
Bolyai és a Teleki könyvtárak 
egyesítésekor az emeleti nagytermet 
raktárnak rendezték be, amelyet 2012-
ben ürítettek ki. A falrestaurálás után 
a terem felújításának következő lépése 
a mennyezet és a padló eredeti formá-
ban történő visszaállítása lesz.

Folytatódik a freskós terem helyreállítása
• A Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó Maros Megyei Könyvtár részle-
geként működő Teleki Téka emeletén lévő freskós terem helyreállítását idén folytat-
ják. A megyei önkormányzat az idei költségvetésbe ezt is belefoglalta, a tavaly erre 
szánt összeget pedig idén megtoldotta.

• A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium elemi osztályai helyhiány miatt már 
évek óta a város másik részében lévő hetes számú általános iskola B épületében tanul-
nak. A két tanintézet vezetőtanácsa megegyezett abban, hogy a hetes iskola átengedi 
az épületigazgatás jogát tíz évre a Bolyai iskolának. A legutóbbi tanácsülésen kellett 
volna erről dönteniük a városatyáknak, akik nem értették, miért fontos ez. A két iskola-
igazgató magyarázta el lapunknak a fennálló helyzetet.
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Helyre van szükségük
A gimnáziumnak hosszú távú tervei vannak a volt hatos iskola épületével




