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A fiataloknak, illetve az egye-
temistáknak kedvező projek-
tekre vonatkozó határozatokat 

fogadott el hétfői ülésén a kolozsvá-
ri önkormányzat – derült ki az Oláh 
Emese alpolgármester sajtóirodája 
által szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményből. A képviselő-tes-
tület többek között arról szavazott, 
hogy ifjúsági központot hoznak lét-
re a Szentegyház (Iuliu Maniu) utca 
1. szám alatt, a projekt a polgármes-
teri hivatal által meghirdetett rész-
vételi költségvetés-program egyik 

nyertes pályázata. A központ létre-
hozását annak nyomán látták szük-
ségesnek és indokoltnak, hogy a 
PONT Csoport által 2016 elején az 
Unió (Memorandumului) utcában 
létrehozott K+ közösségi tér rövid 
időn belül igencsak népszerűvé vált, 
kihasználtsága pedig azóta is töret-
len. Rácz Levente RMDSZ-es helyi 
tanácsos úgy fogalmazott: a K+ el-
indulásával bebizonyosodott, hogy 
igény van Kolozsváron egy olyan 
helyre, amely a fiatalságot és sajá-
tos programigényeit szolgálja ki. A 

politikus arra biztatja a város ifjú-
sági szervezeteit, járuljanak hozzá 
a központ belakásához, illetve funk-
cióinak kialakításához, hogy minél 
színesebb programkínálatot nyújt-
hasson a célközönség számára. „Le-
gyen ez a központ újabb bizonyíté-
ka annak, hogy Kolozsváron pezs-
gő ifjúsági élet zajlik” – hangsúlyoz-
ta Rácz Levente. Az ifjúsági központ-
nak otthont adó 132 négyzetméte-
res földszinti lakrész egy kisebb és 
egy nagyobb teremből, egy konyhá-
ból, két raktárhelyiségből, egy irodá-

ból, három mellékhelyiségből és há-
rom előszobából áll. Az ingatlant és 
a központot az önkormányzat kultu-
rális osztálya fogja működtetni.

A képviselő-testület egy másik 
döntése nyomán tanulmányi par-
kot hoznak létre a Hója-erdő mel-
lett, a Népművészeti Múzeum szom-
szédságában elsősorban az egye-
temisták és oktatók számára, a lé-
tesítmény azonban mindenki szá-
mára nyitott lesz. Az új zöldöveze-
tet az Agrártudományi és Állatorvo-
si Egyetem hozza létre, a kivitelezés 
költségeit teljes egészében a felső-
oktatási intézmény állja, az önkor-
mányzat pedig most a park övezeti 
városrendezési tervét (PUZ) fogad-
ta el, amely az első adminisztratív 
lépés az építkezés elkezdéséhez. A 
projekt célja, hogy a hallgatók mel-
lett a kolozsvári nagyközönség egyik 
kedvenc szabadidős övezete jöjjön 
létre, ahol az oktatási célokat szol-
gáló berendezések mellett kulturá-
lis tevékenységekre alkalmas terek 
is helyet kapnak. A parkba elsősor-
ban az oktatókat, kutatókat és a dok-
torandus hallgatókat várják, akik 
számára többek között terráriumot, 
akváriumot, laboratóriumokat, kur-
zustermeket, tankerteket, üveghá-
zakat, selyemhernyó-tenyészetet és 
méhészetre alkalmas részleget ala-
kítanak ki. Rácz Levente ezzel kap-
csolatban a kincses városban helyet 
kapó zöldövezetek fontosságára hív-
ta fel a figyelmet, mint rámutatott, 
különösen a gyermekek szempont-
jából fontos, hogy gyalog elérhető kö-
zelségben legyen minél több park.

A kolozsvári városháza ugyanak-
kor nagyszabású beruházásra ké-
szül a Szamos-part mentén, ennek 
érdekében a májusi rendes ülésen 14 
olyan iratcsomagot fogadtak el, ame-
lyek a folyóparton levő parcellákra 
vonatkoznak, és ezek telekkönyve-
zési helyzetét rendezik. Mindez el-
engedhetetlen volt annak érdekében, 
hogy a folyóparton szabadidős öve-
zetet hozhassanak létre. Oláh Emese 
alpolgármester emlékeztetett: a part 
a tavaly kiírt A Szamos újragondolá-
sa – Rethink Someş című ötletbörze 
nyertes pályázata alapján fog meg-
újulni. A pályázatot az önkormányzat 

és az Országos Építészkamara (OAR) 
erdélyi szervezete közösen hirdette 
meg, a 11 beküldött pályamunkából 
pedig a spanyol Practica cégé került 
ki győztesen. „A cél visszaadni a Sza-
mos-partot a gyalogosoknak, és ki-
használni Kolozsvár egy olyan adott-
ságát, amellyel nem sok város büsz-
kélkedhet, és amelyet már így is túl 
sokáig hagytunk kihasználatlanul” – 
fogalmazott az alpolgármester, aki-
nek meggyőződése, hogy a Szamos 
újabb attrakció lehet mind a városla-
kók, mind a turisták számára.

A Practica munkatársa, José 
Mayoral tegnap ismertette Kolozs-
váron a polgármesteri hivatal mű-
szaki és területrendezési bizottsá-
ga előtt, hogy hogyan képzelik el a 
Szamos-part átalakítását. „Szeret-
nénk hagyni, hogy a természet visz-
szahódítsa a partot” – fogalmazott 
a bemutatón José Mayoral a Ziua de 
Cluj hírportál beszámolója szerint. 
A tervező rámutatott: abból indultak 
ki, hogy hatékonyabban összeköt-
nék a két partot a folyóval, így gya-
korlatilag egy lépcsős, illetve tera-
szos rendszert álmodtak meg a Sza-
mos mentén. A Practica hat új gyalo-
gos hidat épít a Szamoson a Donát út 
végétől egészen a Vasutasparkig, to-
vábbá átalakítják a régi sportcsarnok 
előtti teret úgy, hogy egy része meg-
marad parkolónak, a nagyobbik felé-
ben viszont a beton helyét átadják a 
növényzetnek, a helyszín pedig kü-
lönféle közösségi eseményeknek fog 
otthont adni. A terv továbbá a Keres-
kedelmi és Iparkamara Ferenc Jó-
zsef (Horea) úti épületével átellenben 
található zöld terület átalakítását is 
tartalmazza egyebek mellett. A be-
ruházás nagy részét európai uniós 
finanszírozásból valósítanák meg. 
A szakbizottság tagjai több észrevé-
telt is megfogalmaztak a projekttel 
kapcsolatban, kifogásolták például a 
sportcsarnok előtti parkoló területé-
nek lecsökkentését. A Practica szak-
értője erre mélygarázs építését java-
solta, amelynek felszínét zöldövezet 
borítaná, Dan Tarcea alpolgármester 
pedig ezt kiváló ötletnek tartotta, úgy 
fogalmazott, hogy ezt meggondolják.

K. A.

Új ifjúsági teret és tanulmányi parkot hoznak létre a kincses városban, továbbá gyalogosítják a Szamos-partot

„Megfiatalodik” és kizöldül Kolozsvár
Ifjúsági központot hoz létre a belvárosban a kolozsvári önkormányzat, amely egy 

tanulmányi park kialakításához is hozzájárult a májusi soros tanácsülésen. Teg-

nap mutatta be ugyanakkor a városháza pályázatát megnyerő spanyol cég, hogy 

hogyan alakítanák át a Szamos-partot.

Visszanyeri egykori fényét? A Szamos-partot visszaadják a gyalogosoknak és a természetnek

Rendszeresen riogatják a turis-
tákat és a környékbelieket az or-
szágútra kimerészkedő pásztor-
kutyák a Gyimesi-hágónál, a köze-
li esztenáról származó nagy testű 
ebek támadják meg az arra járó gya-
logosokat és bicikliseket. Az újabb 
esetről a csíkszeredai Bara Zol-
tán számolt be lapcsaládunknak. 
Mint mondta, két másik férfival bi-
ciklizett szombaton a Gyimesek fe-
lé vezető országúton, a tetőig azon-
ban nem sikerült eljutniuk, mivel 
hirtelen három pásztorkutyával ta-
lálták szembe magukat. „Körülbe-
lül 50 méterre bicikliztünk egymás-
ról, és a sógorom ment elöl, így ő 
járt a legrosszabbul. Közeledésünk-
kor ugyanis három nagy testű ku-
tya szaladt le az esztenáról, meg-
álltak az út szélén, majd az egyik 
átszaladt a mi sávunkra, és a só-
gorom után eredt. Ahogy észrevet-
tük, hogy mi történik, rögtön meg-
fordultunk, és szerencsére nem tör-
tént nagyobb baj. Nagyon megijed-
tünk, de emellett az is bosszantó, 
hogy nem tudtunk továbbhajtani, 

vissza kellett fordulnunk” – mesél-
te el Bara Zoltán. Pásztor sehol nem 
volt a közelben, így segítséget sem 
lehetett kérni. „Biciklivel valamivel 
könnyebb elmenekülni, de mi van 
akkor, ha valaki gyalog vagy kisgye-
rekkel jár arra?” – tette fel a kérdést 
a csíkszeredai férfi. Hasonló ese-
tekről egyébként a tavaly is érkez-
tek bejelentések. 

A kutyák tulajdonosa, Rákossy 
Zsigmond viszont azt állítja, az ál-
latok ártalmatlanok. „Persze uga-
tással fogadják az arra járókat, ez 
kétségtelen, kimondottan a bicik-
liseket, mert ők gyakran petárdát 
dobnak feléjük, vagy lefújják a ku-
tyákat gázspray-vel. Az ilyen meg-
nyilvánulások miatt a kutyák is 
élénkebben jelzik őket. Szerin-
tem a bicikliseknek is kellene al-
kalmazkodniuk, meg kellene szok-
niuk a kutyák jelenlétét, vagy ami-
kor arra járnak, a petárdák helyett 
inkább egy szelet kenyeret dobja-
nak feléjük” – javasolta Rákossy. 
A kutyák tulajdonosa kitért arra 
is, a vadkárok elkerülése érdeké-

ben muszáj néhány kutyát szaba-
don tartani, ám ezt az előírásoknak 
megfelelően teszi. 

A Hargita megyei hegyi- és barlan-
gi szolgálat, illetve a Hargita megyei 
hegyi csendőrség közösen ellenőriz-
te a megye esztenáinak kutyaállomá-
nyát, és megfigyelték az ebek viselke-
dését is. Az agresszív kutyák kezelé-
se azonban nem az állomány létszá-
mától függ, sokkal inkább a pásztoro-
kon múlik – véli Fekete Örs, a megyei 
hegyi- és barlangimentő közszolgá-
lat vezetője. Mint mondta, a közös el-
lenőrzéseken többször is felszólítot-
ták őket az agresszív kutyák meg-
kötésére, illetve a csendőrség bírsá-
gokat is kiszabott, ám egyes esetek-
ben ez sem volt elég a probléma meg-
szüntetésére. Kiemelte: akire pász-
torkutya támad, azonnal tárcsázza 
a 112-es egységes segélyhívó számot. 
Erre azért van szükség, mert csak 
akkor tudnak eljárni az ügyben, ha 
azonnal a helyszínre sietnek, és „tet-
ten érik a kutyákat”. 

IszlAI KAtAlIn

Pásztorkutyák riogatják a turistákat a Gyimesi-hágónál

Kutyavilág. A hatóságok a sürgősségi hívószámon várják a turisták panaszait 
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