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» KRÓNIKA 

A láírták csütörtökön a fi nan-
szírozási szerződést a ko-

lozsvári regionális kórházra az 
Európai Fejlesztési és Újjáépítési 
Bankkal (EBRD) – közölte a Ko-
lozs megyei önkormányzat. A 305 
millió euróra rúgó szerződés a 
kormány és az európai pénzinté-
zet között köttetett. Alin Tișe Ko-
lozs megyei tanácselnök a Moni-
torul de Cluj beszámolója szerint 
úgy nyilatkozott, hogy a csütörtö-
ki mozzanat hatalmas előrelépés 
az ügyben, hiszen stratégiai je-
lentőségű intézményről van szó, 
mely az északnyugati régió és az 
egész ország számára fontos.

A tanácselnök elmondta, most, 
hogy a terület és a fi nanszírozás 

is biztosított, és a tervezés folya-
matban van, bizakodók, hogy az 
egészségügyi intézményt sikerül 
befejezni a kitűzött határidőre. A 
becslések szerint a több mint 500 
millió eurós beruházás hét év 
alatt készülne el, a nagyszabású 
projektet az egészségügyi minisz-
térium felügyeli.

A bukaresti szaktárca által ko-
rábban közölt információk sze-
rint a Kolozsvár melletti Szász-
fenesre tervezett, hétemeletes 
regionális kórházban 849 ágy 
kapna helyet, melyekből 105-öt 
a kritikus esetek számára tarta-
nának fenn. A műszaki-gazda-
sági mutatókat tartalmazó, még 
2019-ben jóváhagyott kormány-
határozat szerint a több mint 
150 ezer négyzetméteren elterülő 

gigaintézményben 19 műtőt ren-
deznének be, és helikopter-le-
szállópálya is tartozna hozzá, 
ahol a SMURD mentőhelikoptere 
landolhatna.

A hatszintes épületet 1396 par-
kolóhellyel látnák el. Az egészség-
ügyi intézmény újdonsága, hogy a 
különböző orvosi szakterületeket 
úgynevezett központokba fognák 
össze, hat ilyen központba szer-
veznék a munkát. Így amikor elké-
szül, a regionális kórház a Kolozs 
megyei sürgősségi kórház teljes te-
vékenységét helyettesítené, és más 
kolozsvári kórházaktól is átvenne 
részlegeket. A Szászfenes község-
ben megvalósuló beruházás ösz-
szege mintegy 500 millió euróra 
rúg. Sokan arra fi gyelmeztettek, 
hogy a 30 ezer lakosával az ország 

legnagyobb községének számí-
tó Szászfenest a kincses várossal 
összekötő, új terelőút hiányában 

jelentős fennakadásokra kell majd 
számítani a leendő gigakórház 
megközelítésekor.

Előrelépés: megvan a pénz a kolozsvári regionális kórházra

A MAROSVÁSÁRHELYI KOLLÉGIUM TÖBB MINT SZÁZÉVES ALAPKÖVÉT TALÁLTÁK MEG FELÚJÍTÁS KÖZBEN

Kőláda bukkant elő az iskolafalakból
Az épület alapkövére, egy 
kisebb méretű szarkofág-
ra emlékeztető kőládára 
bukkantak a marosvásárhe-
lyi Református Kollégium 
renoválásán dolgozó munká-
sok. A Maros megyei múze-
um régészei elszállították a 
kődobozt, amelyet várhatóan 
hétfőn nyitnak majd fel.

» SZUCHER ERVIN

A marosvásárhelyi Reformá-
tus Kollégium múlt század 
elején épült, Sáros utcai 

újabb szárnyának az alapkövét 
találták meg az ingatlan javítá-
sán dolgozó munkások. Benedek 
Zsolt, a nagy múltú kollégium 
igazgatója lapunknak elmondta, 
az épület renoválásán dolgozó 
gyergyószéki cég munkásai tel-
jesen véletlenszerűen akadtak 
az alapkőre, amely inkább egy 
kisebb méretű szarkofágra ha-
sonlít. A szerdai felfedezést kö-
vetően a helyszínre érkeztek a 
megyei múzeum régészei, akik 
elszállították a cirádás díszekkel 
és felirattal ékesített tárgyat. La-
punknak nem sikerült elérnie az 
intézmény új igazgatóját, Ötvös 
Koppányt, azonban értesülé-
seink szerint csak hétfőn, a re-

formátus egyház képviselőinek 
jelenlétében kívánják kinyitni a 
kődobozt. A kőművesek éppen 
a Sáros utcai oldalsó bejárat 
portásfülkéje és a valamikori 
kis tornaterem közötti rész meg-
erősítésén dolgoztak, amikor 
falbontás közben meglelték a 
kőládát. Az idő által kikezdett, 
porladozó téglákat szerették 
volna kicserélni, amikor egyszer 
csak kriptának tűnő alapkő buk-
kant elő. „Senki nem tudta, hogy 
annak ott kell rejtőznie. Először 
azt hittük, hogy egy kőből fara-
gott cifra kriptaszerűséggel van 
dolgunk” – mondta el Benedek 
Zsolt iskolaigazgató. A megye 
legrangosabb magyar tannyelvű 

középiskolájának, a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumnak is helyet 
adó épület ódon falai eddig is rej-
tegettek meglepetéseket. 

Tizenegy évvel ezelőtt két 
olyan márványtábla került visz-
sza eredeti helyére, amelyet az 

1980-as években a tanintézmény 
asztalosmestere, Imreh Ferenc 
egy lépcsőforduló alá falazott be. 
Ugyanis tudomást szerzett arról, 
hogy egyik román kollégáját a 
rendszer az emléktáblák széttöré-

sével és eltüntetésével bízta meg. 
Erről maga az érintett szólta el 
magát, elmagyarázva, hogy egy 
kisteherautóval elviteti a Maros 
partjára, egészen a Hétfákig, ahol 
senki nem jár, és ahol diákjaival 
zavartalanul apróra törheti, majd 
a Marosba dobhatja. Az azóta 
nyugdíjba vonult Imreh Ferenc 
azonnal jelentette az akkori igaz-
gatónőnek, Madaras Piroskának, 
akivel abban egyeztek meg, hogy 
idősebb Albertini Zoltán néhai 
katedrafőnök tudtával a táblákat 
beépítik a falba. Hármójuk közül 
csak Imreh Ferenc maradt élet-
ben, aki jóval az ezredforduló 
után árulta el a falak által őrzött 
titkot.

» A református 
egyházképviselőinek 
jelenlétében kívánják 
kinyitni a kődobozt. 

Közelebb kerültek a gigaprojekt megvalósulásához a kolozsváriak 
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