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VITÁK KÖZEPETTE FOGADTÁK EL A KOLOZSVÁRI ÉLMÉNYFÜRDŐ TERVÉT

Befürödnek az akvaparkkal?

Lakossági tiltakozás közepette 
fogadta el a kolozsvári önkor-
mányzat a kincses város keleti 
részébe, a Békás negyedbe 
tervezett élményfürdő megvaló-
síthatósági tanulmányát és költ-
ségvetését. A sokak által várt, de 
többek által is bírált létesítmény 
terve még nem lefutott.

 » KRÓNIKA

H eves vita és civil ellenállás 
övezte a Kolozsvárra tervezett 
élményfürdő tervét a városi 

tanács kedd délutáni ülésén. A kép-
viselő-testület előtt bemutatott ter-
vek szerint az akvapark összköltsége 
mintegy 43 millió euróra rúg, és há-
rom éven belül épülne meg. A Békás 
és a Györgyfalvi negyed közötti terü-
letre megálmodott létesítmény mint-
egy 12 hektáron terülne el, amelyből 
2,2 hektárt foglalna el az élményfürdő 
belépővel igénybe vehető területe. 
Emellett egy 6,7 hektáros közpark, va-
lamint halakat és medúzákat bemu-
tató hatalmas akvárium kialakítása 
is szerepel a tanácsosok által meg-
szavazott megvalósíthatósági tanul-
mányban. Egy következő szakaszban 
további természetbarát parkrészek 
kialakítását is ígérik az ország egyik 

legnagyobb élményfürdőjét célzó terv 
keretében.

A képviselő-testület ülésén meg-
jelent mintegy félszáz lakos és civil 
aktivista azonban hevesen ellenezte 
a létesítmény megvalósítását, amely 
szerintük tönkreteszi a kiterjedt zöld-
övezetet. Az érveiket transzparensek-
kel alátámasztó felszólalók szerint a 
fürdővendégek, különösen a csúsz-
dázók keltette zaj ellehetetleníti majd 
a környéken élők életét, nem tudnak 
majd pihenni a nyári zsivajtól. „Egy-
szerűen sokkolt bennünket az akva-
park létrehozásának a híre. A tervek 
alapján az ablakunk alatt fognak 
majd fürdőzni és csúszdázni, ez 
megengedhetetlen” – hangoztatták 

a környéken lakó polgárok, akik nyo-
matékosan kérték, hogy keressenek 
más helyszínt az akvapark számára. 
Adrian Dohotaru, az ellenzéki Ment-
sétek meg Romániát (USR) Kolozs me-
gyei parlamenti képviselője az ülésen 
felhívta a fi gyelmet, hogy mindeddig 
háromezren írták alá az élményfürdő 

megépítését ellenző petíciót, amely 
a létesítmény helyett közpark kiala-
kítását támogatja. A honatya aber-
rációnak nevezte a tervet, amelyben 
szerinte jóval meghaladja a törvény 
által megengedett szintet a beépített 
terület, az utak és parkolóhelyek mér-
téke. A politikus a zöldövezetben élő 
mintegy 67 madárfaj sorsa miatt is ag-
godalmát fejezte ki.

Emil Boc polgármester az ellenve-
tésekre úgy válaszolt, hogy nehezen 
sikerült a beruházás számára olyan, 
önkormányzati tulajdonban levő tel-
ket találni, amelynek megfelelő a fe-
lülete, nem része a környezetvédelmi 
övezetnek, és a kellő infrastrukturális 
adottságokkal – vízellátás, megkö-
zelíthetőség – is rendelkezik. Közöl-
te, a városvezetés évek óta próbálja 
beazonosítani a megfelelő helyszínt 
a kolozsváriak által évtizedek óta várt 
és szorgalmazott akvapark számára, 
de a Szamosfalvi és Donát negyedi 
tervek sorra akadályokba ütköztek. 
Boc azzal érvelt még, hogy az össze-
sen 52 hektáron elterülő zöldövezet-
ből mindössze 12-t foglal majd el az 
élményfürdő, amellyel szerinte nem 
fogják feldúlni az ökoszisztémát. Arra 
is felhívta a fi gyelmet, hogy a műsza-
ki-gazdasági paramétereket rögzítő 
megvalósíthatósági tanulmány elfo-
gadása még nem jelent végleges dön-
tést a terv gyakorlatba ültetése terén, 
mivel még számtalan jogi és törvé-
nyes lépést kell megtenni.

Bár az ellenzéki szociáldemokrata 
tanácsosok (PSD) a tanulmány sza-
vazásra bocsátásának elhalasztását 
kérték, a voksolást mégis megtartot-
ták, miután a kivitelező cég képvi-
selője elmondta: mintegy másfél száz 
méterrel hajlandóak elköltöztetni a 
csúszdákat. Az élményfürdő megva-
lósíthatósági tanulmányát végül jóvá-
hagyta a képviselő-testület, amelynek 
RMDSZ-frakciója feltételekhez kötötte 
támogatását. A szövetség tanácsosai 
közölték: a bekötőút nyomvonala oly 
módon változzon, hogy a második 
szakaszban kialakítandó park meg-
őrizze összefüggő jellegét, illetve he-
lyezzék át a szabadtéri csúszdákat a 
lakóövezettől a lehető legtávolabb 
eső pontra. Az RMDSZ szerint továb-
bi módosításokra akkor nyílik majd 
lehetőség, amikor a konkrét elképze-
léseket az általános városrendezési 
tervhez igazítják.
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Rareș Vasilicáék
udvarhelyi építkezése

Különleges látogatók érkeztek a minap Székelyud-
varhelyre: tizenhat craiovai középiskolást látott ven-
dégül a Tamási Áron Gimnázium. A találkozót a Har-
gita és a Dolj megyei tanfelügyelőség „hozta össze” 
azzal a céllal, hogy a román és a magyar diákok test-
közelből ismerhessék meg egymás kultúráját, illetve 
a Tamási nebulói tanórákon kívül is gyakorolhassák 
az állam nyelvét.

Az interetnikus programnak nevezett kezdeménye-
zést nem holmi minisztériumi, nemzetállami délibá-
bok szülték, hanem a valóság: a magyar diákokkal 
meg kell ismertetni, szerettetni a román nyelvet, nem 
pedig tölcsérrel beléjük erőszakolni. A nemzetközi 
cserediákprogramokat idéző kezdeményezés öt-
letgazdája Manuela Nicoleta Stîngă Hargita megyei 
tanfelügyelő, aki – a találkozó valamennyi megvaló-
sítójával egyetemben – dicséretes módon felismerte: 
a székelyföldi diákoknak messze nem elég a vaskos 
tananyag bemagolása ahhoz, hogy becsületesen 
megtanuljanak románul. Ehhez még a lassacskán 
teret hódító speciális tanterv sem elég: minél több 
valós tapasztalat megélését kell elősegíteni, hogy a 
tömbben élő magyar fi atalok ha nem is tökéletesen, 
de magabiztosan kommunikáljanak románul.

Ezért lehetnek rendkívül hasznosak az udvarhe-
lyihez hasonló kezdeményezések – de ez csak az 
egyik „nyerő” vetület. Azt se feledjük, hogy az emlí-
tett program révén a craiovai diákok is különleges, 
talán életre szóló tapasztalatokat szerezhettek. Hi-
szen első látogatáskor még a szórványból érkező 
magyar fi atalnak is szokatlan, hogy a Székelyföl-
dön minden más: az utcán, az üzletekben magya-
rul beszélnek, és minden ki van írva magyarul is – 
mit szóljon akkor egy oltyán középiskolás? „Noha 
az elején féltem, hogy kínos csend lesz közöttünk, 
nagyon hamar megtaláltuk a helyünket a jó fogad-
tatásnak köszönhetően” – mondta a neves craio-
vai főgimnázium, az I. Károly-iskola egyik tanulója, 
aki szerint jók voltak a programok és a társaság 
is, ugyanakkor nagyon megfogta őt Székelyudvar-
hely kisvárosi hangulata, a régies típusú épületek. 
Hozzátette, sok más mellett néhány magyar szót is 
megtanult a helyiektől.

Sohasem tudhatjuk, lehet, hogy egy-két évtized 
múlva Rareș Vasilicáék közül kerül ki azon vezető 
politikusok egyike, akik pró és plusz: valóban meg-
mentik Romániát. És akkor talán számítani fog az a 
gyerekkori barátság, amelyek most köttettek az ud-
varhelyi srácokkal. Ugyanis az interetnikus program 
szervezői, résztvevői szerint noha a projekt egymás 
kultúrájának megismeréséről és egymás elfoga-
dásáról szólt, annál jóval több történt: barátságok 
szövődtek, a vendégek pedig már a craiovai viszont-
látást szervezik.

Persze könnyen megeshet, hogy sem az I. Károly, 
sem pedig a Tamási Áron diákjai nem váltják meg a 
világot. Azonban jelenleg csakis az eff éle alulról épít-
kezés ad reményt arra, hogy majd, valamikor tisztes-
ségesen megértjük egymást.
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 » A kivitelező cég kép-
viselője elmondta: mint-
egy másfél száz méterrel 
hajlandóak elköltöztetni a 
csúszdákat.

Az élményfürdő ellenzői aberrációnak nevezték, hogy a létesítmény nem tesz kárt a környék élővilágában

PÁVA
ADORJÁN

Új parkolóházak, elektromos buszok a kincses városban

Szintén lakossági tiltakozás közepette fogadta el a kolozsvári önkormányzat 
kedd délutáni ülésén, hogy új parkolóházak épüljenek a kincses város több 
negyedében. A Fehérvölgy (Albac) utca és Azuga sétány környékén (György-
falvi negyedben) épülő parkolóház két föld alatti szintet, egy alagsori szintet, 
földszintet, emeletet, illetve egy bejárható teraszt foglal majd magában. 
A terület rehabilitálása során az utakat, sétányokat felújítják, és akadály-
mentesítik, kiterjesztik a zöldövezeteket, játszóteret és szabadidős övezetet 
alakítanak ki. A Görgényi (Gheorghe Dima) utcában (Hajnal negyedben) épülő 
parkolóház két föld alatti szintet, földszintet és két emeletet foglal majd 
magában, az Edgar Quinet utcában (Monostori negyedben) épülő parkolóház 
két föld alatti szintből, földszintből és emeletből áll majd. A tanácsülésen 
ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy négy vadonatúj elektromos autóbusz-
szal bővül a kolozsvári tömegszállítási vállalat járműparkja. A buszokat az 
önkormányzat vásárolta a tömegszállítás korszerűsítését célzó programja ke-
retében. A képviselő-testület ülésén bejelentették, hogy 400 millió lejes, leg-
kevesebb 30 év alatt visszatérítendő kölcsönt vesz fel Kolozsvár önkormányza-
ta, ellenkező esetben a város fejlesztését célzó több projekt ellehetetlenül. A 
felvett összeg felhasználása legközelebb két év múlva kezdődhet el, hiszen az 
idei költségvetésből olyan projekteket valósít meg az önkormányzat, amelyek 
már folyamatban vannak, idén vagy 2020 végéig fejeződnek be. (Bede Laura)

 » RÖVIDEN

Új magyar óvoda várja ősztől a kolozsvári gyerekeket
Elkezdheti működését a kolozsvári tóközi református egy-
házközség által létrehozott óvoda a Maros utca 5. szám 
alatti ingatlanban, amelynek rendeltetését magánházról 
óvodára változtatta keddi ülésén a kolozsvári önkor-
mányzat. Az ingatlan egy 1000 négyzetméteres területen 
fekszik, amely kertet, sportolásra és szabadidő eltöltésére 
alkalmas övezetet is magában foglal. „A tanácshatározat 
lehetővé teszi, hogy ősztől teljes kapacitással beinduljon 
a magyar kormány támogatásával megvásárolt épületben 
a tóközi református egyházközség által működtetett óvo-
da. Minden esetben örvendünk, amikor közös munkánk 
eredményeként a kolozsvári magyar közösség érdekeit 
sikerül érvényesíteni a tanácsban. A határozathoz szük-
séges kétharmados többség kialakításában a helyi PNL 
tanácsosaival való koalíciós együttműködés segített” 
– nyilatkozta Horváth Anna, az RMDSZ frakcióvezetője 
az Oláh Emese alpolgármester sajtóirodája által kiadott 
közlemény szerint. 




