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Lehetetlen nem észrevenni
Jelentős beruházást folytat a református egyház Székelyudvarhelyen
• Elsősorban oktatás-
fejlesztési, emellett 
karitatív célú beru-
házásokat is folytat 
jelenleg Székelyud-
varhelyen az Erdélyi 
Református Egyházke-
rület. Az ingatlanvá-
sárlást, építkezéseket 
is magába foglaló 
munkálatokkal kap-
csolatban tartott teg-
nap sajtótájékoztatót 
Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházke-
rület püspöke.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

„Székelyudvarhely iskolaváros, a 
református egyház mindig is tá-
mogatta az oktatást, ma sem tehet 
másként” – kezdte a munkálatokról 
szóló beszámolóját Kató Béla, az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
püspöke. Elmondta, akkora volu-
menű építkezésekbe fogtak, ame-
lyeket „nem lehet nem észrevenni”, 
zavarja is a szomszédokat, a város-
központ életét, de mindez átmeneti, 
hiszen terveik az iskolák megőrzé-
sét, újak alapítását célozzák. Rövi-
desen átadják a Márton Áron tér 6. 
szám alatti saroképületet, amelyet 
eredetileg tanári és bérlakásoknak 
építettek; államosítás előtt a kollé-
gium tulajdona volt, majd sikerült 
azt visszaszerezni, megmenteni és 
korszerűen felújítani. Így megma-
rad a város főterének egyik emb-
lematikus épületeként – mondta a 

püspök. Korábban az önkormány-
zat öregotthont szeretett volna ott 
létesíteni, volt szó róla, hogy erre a 
célra átvennék az épületet, de ez a 
terv végül elmaradt. Átadása után 
az egyházmegyei hivatal, néhány 
kiadandó irodahelyiség, valamint 
a Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégium tanárainak 
lakóhelyül fog szolgálni. Emellett 
részben öregotthonként is működik 
majd, hiszen helyet kap benne idő-
seket gondozó helyiség is, ahol a di-
akóniával kötött szerződés alapján 
fogadják a jelentkezőket.

Segítik a nemlátókat

Mintegy két évvel ezelőtt a Romá-
niai Magyar Nemlátók Egyesülete 
támogatási kérelemmel kereste meg 
a református egyházat, hogy iskolai 
tevékenységekre és felnőttképzésre 
alkalmas helyiséggel segítse őket. 
Kató Béla elmondta, hogy meg-
vásároltak az IKOS készruhagyár 
eladó ingatlanjaiból kettőt, ezek 
egyikében létesülhet egy központ, 
amelyben a továbbképzés történ-
het, illetve a másikban osztályter-
meket tudnak kialakítani. A tervek 
megvannak erre, a kivitelezés van 
hátra – tette hozzá a püspök.

Nagyszabású építkezés 
kezdődött

Nagy léptékű munkálatok zajla-
nak a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium épülete mö-
götti területen: többfunkciós sport-
létesítmény készül, továbbá új épü-
let az elemi osztályoknak, óvoda, 
játszótér is helyet kap ott. Mint ar-
ról írtunk, a Kossuth Lajos utca 29. 
szám alatti, műemlékvédelmi öve-
zetben lévő ingatlant az építkezé-
sek idejére elbontották, de vissza-
építik. Mivel a vonatkozó törvények 
értelmében oda tűzoltóautónak be 

kell jutnia, a bejáratát kissé át kell 
alakítani, de erre megvannak az 
engedélyek – mondta Kató Béla. 
Hozzátette: az 1990-es évek elején 
alapított és azóta is a II. Rákóczi 
Ferenc utcai tömbház egyik lép-
csőházában működő református 
diákotthon felújításra, átépítésre 
szorulna, ez azonban körülményes. 
Úgy döntöttek, hogy „ki kell váltani 
az épületet, helyette másikat vásá-
rolni”. Ma ez megtörtént egy végle-
ges szerződés formájában, a Kos-
suth Lajos utcai, volt Európa Hotel 
épületét vásárolta meg az egyház, 
itt diákszállás és diákotthon fog 
működni – tudatta a püspök.

Zsúfoltabb lesz a forgalom?

A jelenleg zajló építkezések be-
fejeztével az új ingatlanok között 
egy óvodaépület is helyet kap. A 
felmerült kérdésre, miszerint ez 
nem nehezíti-e meg a városközpont 
amúgy is zsúfolt autós forgalmát, a 
püspök elmondta: akik ide fognak 
járni, eddig is ide jártak, hiszen a 
Bethlen Gábor utca 14. szám alatt 
működő, szintén a kollégiumhoz 
tartozó Napsugár óvoda költözik át. 
Juhász Ábel, a Református Diákott-
hon vezetője elmondta: ami az álta-
la vezetett intézmény diákjait illeti, 
ők is átköltöznek majd az új épület-
komplexumba, de ők „eddig is gya-
log jártak, ezután is így fognak ide 
jönni, a csúcsforgalomhoz tehát ők 
nem tesznek hozzá semmit”. 

Kató Béla arról is beszámolt, 
hogy a területen, ahol az építkezé-
sek zajlanak, egy 40–50 férőhelyes 
parkolót is kialakítanak, tehát in-
kább tehermentesítik majd a Kos-
suth Lajos utca és a városközpont 
forgalmát, semmint terhelnék azt: 
„nem új intézményt építünk fel, 
csupán átrendeződés történik” – 
fogalmazott a püspök. Tőkés Zsolt, 
a Baczkamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium igazgatója 
szerint is könnyíti majd az új épü-
letegyüttes a forgalmat, hiszen „az 
elemi, azzal, hogy felköltözik, a 
főteret lényegében tehermentesí-
ti, mert a parkoló elég széles, elég 
nagy felület lesz, a forgalom tehát 
más irányba megy, oszlik”.

Sportpálya nélkül marad 
a szomszéd iskola?

A Benedek Elek Pedagógiai Líceum 
mögött lévő salakos sportpályát 
is belefoglalták az építkezési ter-
vekbe, így sok szülő, pedagógus 
aggódik, hogy nem lesz hol szabad-
téren sportolniuk az ebbe az isko-
lába járó gyermekeiknek, illetve a 
líceum mélyebben fekvő épületét 
beárnyékolhatja az új ingat-
lan. Várday Zsolt tervező 
ismertette: a sportkomple-
xum elhelyezését és tájo-
lását úgy határozták meg, 
hogy egyrészt megfeleljen 
az épületek közötti kötelező 
távolságot szabályozó elő-
írásoknak, másrészt pedig 
ne árnyékolja a szomszédos 
iskola termeit. Lesz sportpá-
lya is, ez az új tornacsarnok tetején 
kap majd helyet. Tudomása szerint 
született valamiféle protokoll a két 
intézmény között ennek a közös 
használatáról. „Hátha a két iskola 
egyesül megint, és akkor megold-
ják, miért ne lehetnénk normálisak 
egyszer” – fűzte hozzá Kató Béla 
püspök. Zörgő Noémi, a polgármes-
teri hivatal szóvivője tisztázta: „a 
terület koncesszióba (haszonbérbe) 
adásának az volt a feltétele, hogy 
közös használat legyen”.

Az Erdélyi Református Egyház 
székelyudvarhelyi beruházásai 
a település iskolavárosi státusát 
erősítenék

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

  Folytatás a  6.  oldalról

Márton Áron életéhez kötődő épü-
letek makettjeit lehet megtekin-
teni. A következő időszakos kiál-
lítást a lehallgatási anyagokból 
tervezik, de a községbeli gyerekek 
munkáit is itt fogják bemutatni. 
A terem mintegy százötven sze-
mély befogadására alkalmas. Itt 
lehet megtekinteni a Márton Áron 
által használt 1600-as, 1967-ben 
gyártott fekete Volkswagent is. A 
múzeum igazgatója elmondta, va-
lószínű, hogy teljesen újan kapta 
a püspök, hiszen akkor jutott el 
hozzá, amikor feloldották a házi 
őrizetét. „Volt korábban egy autó, 
ami fényképeken megjelenik, de 
azzal nem tudjuk, hogy mi lett, a 
negyvenes években már nem volt 
funkcionális. Inkább az előző püs-
pökkel, Majláth Gusztávval van-
nak fotók azzal az autóval. 
A börtönévek és a házi őrizet alatt 
nem kellett autó. 1967-ben Curtea 
de Argeș négyszázéves évfordu-
lójára hívták meg Franz König bí-
boros-érseket. Ez egy diplomáciai 
látogatás volt, akkor épp Romá-
nia a szép arcát próbálta mutat-
ni. A visszaemlékezések szerint 
a bíboros-érsek úgy fogadta el a 
meghívást, ha Márton Áron várja 
őt a repülőtéren, ami egyértelmű 
kommunikációja volt annak az 
igénynek, hogy oldják fel a házi 
őrizetét. És valóban így volt, van 
fotónk is a repülőtérről, amint 
Franz König bíboros-érseket fo-
gadja Márton Áron, és valószínű, 
hogy az akkori beszélgetésekből 
derült ki, hogy ez most nagyon jó, 
mert lehet indítani a bérmaköru-
takat, de jármű nincs. Az állami 
vállalatok járműveire hagyatkoz-
ni nem volt olyan jó ötlet, és akkor 
kapta a bécsi Caritason keresztül 
ezt az autót Márton Áron. Ő nem 
vezetett autót, Szabó Sándor volt 
a sofőrje, benne bízott, más civil 
sofőrjei nem voltak.”

Bőjte Csongor hozzátette, ő volt 
a „traktorista” kanonok, mivel 
az érsekség gazdasági intézője is 
volt, és sofőrként traktorokat is 
vezetett. „Jakab László gyűjtésé-
ből ismerjük azt a történetet, hogy 
elmentek bérmálásra, és hamar a 
papok oda kellett álljanak gyón-
tatni, mert több száz, ezer bér-
málkozó is volt. A sofőr is szállt 
ki a kocsiból, a stólát akasztotta a 
nyakába, s a kert mellett kezdte a 
gyóntatást. A gyermek hazament, 
és kérdezték otthon tőle, hogy so-
kan voltak-e a papok. Mondta, jaj, 
annyian voltak. S a gyónók? Azok 
is annyian voltak, hogy még a 
püspöknek a sofőrje is gyóntatott” 
– mesélte kacagva.

Az autót Jakubinyi György ér-
sek jóvoltából az érsekség adomá-
nyozta a domokosi plébániának. 
Évekig a múzeum udvarán volt ki-
állítva. Az ünnepség előtt kétszer 
is polírozták, és külön kaland volt 
az is, amíg áthozták a múzeum 
udvaráról a látogatóközpontba, 
hiszen nehezen gyúlt be, a slagok 
meg vannak érve, végül hosszú 
órák után sikerült a mostani he-
lyére átvinni. A tervek szerint a 
közeljövőben fel is újítanák, hogy 
működőképes legyen. 




