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A következő tíz évben több mint 
száz zöldövezetet létesítene, 
és több mint 100 ezer fát ültet-
ne Kolozsvár önkormányzata 
a 2030-ig érvényes integrált 
városfejlesztési stratégia szerint. 
A „zöld Kolozsvár” tervről a 
lakosság véleményét is kikérik.

 » PAP MELINDA

N agyot álmodott Kolozsvár ön-
kormányzata a következő tíz 
évre érvényes integrált város-

fejlesztési stratégia szerint. A témá-
ban szerdán délután tartott közvitán 
a városháza illetékesein kívül szak-
emberek és egyetemi tanárok osztot-
ták meg véleményüket a témáról, de 
számos lakos is bekapcsolódott. Emil 
Boc polgármester bevezetőjében arra 
hívta fel a fi gyelmet, hogy az Európai 
Unió nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 
a városok „zölddé” váljanak, így Ko-
lozsvárnak is követnie kell a trendet, 
főleg, hogy ez a lakosok életminősé-
gére, egészségére is jó hatással lesz. 
Épp ezért a Világbank szakértőivel 
közösen kifejlesztett integrált város-
fejlesztési terv nagy hangsúlyt fektet 
a meglévő zöldövezetek fejlesztésére 
és újak kialakítására, a belvárosban 
és a városnegyedekben egyaránt. 
„Elvesszük a sofőröktől és a gyalogo-
soknak adjuk, fákat ültetünk oda is, 
ahol soha nem voltak” – illusztrálta a 
tendenciát többek között a belvárosi 
útfelújításokra, faültetésekre utalva. 
Hozzátette, 2026-ra a tömegközleke-
dés is teljesen „zölddé” válik, a jár-
műpark fele már jelenleg sem szeny-
nyez, mondta Boc.

Ovidiu Cîmpean, a polgármesteri 
hivatal innovációs központjának ve-
zetője, mely a közvitát is szervezte, 
elmondta: a „zöld Kolozsvár” terv 

keretében száz új parkot alakítanak 
ki a városban és a metropolisövezet-
ben, több mint 100 ezer fát ültetnek, 
de nagyobb fi gyelmet szentelnek a le-
vegő, a vizek és a talaj minőségének, 
számos új műszert szerelve fel ennek 
mérésére.

Parkosítás ezerrel
Bár Marius Cristea, a stratégia kidol-
gozásában részt vevő Világbank kép-
viselője úgy vélte, Kolozsvár lakossá-
ga kevésbé van kitéve a hőségnek és a 
légszennyezésnek, mint a többi, főleg 
déli nagyváros, a szakértő egyetemi 
tanárok szerint nem áll fényesen. 
Cristea szerint a parkosítás a belvá-
rosból kiindulva halad majd a város-
negyedek, majd a metropoliszövezet 
irányába. Úgy vélte, a kincses város-
ban jelenleg is sok a „zöld folyosó”, a 
kommunizmusban épített negyedek-
ben is van zöldövezet, inkább az új 

építésű lakónegyedek állnak rosszul. 
Nem is annyira a zöldövezetek minő-
sége, inkább a megközelíthetősége 
okoz problémát, vélte.

Adina Croitoru, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem Földrajz Karának 
oktatója szerint a kincses városban 
főleg a tízemeletes tömbházakban 
bővelkedő negyedek – Mărăști, Mo-
nostor, Györgyfalvi egy része, a bel-
város – küzdenek a hőséggel, ezek 
esetében akár 5 Celsius fokos eltérés 
lehet a város jobb levegőjű részeihez, 
a Szamos-parthoz, a Fellegvárhoz és 
a Mikó-kerthez viszonyítva.

Nicolae Ajtai, a Környezetvédelmi 
Kar dékánja szerint bár 2014–2019 
között nem lehet nagy eltérést látni 
a légszennyezés tekintetében, hoz-
zátette azt is, hogy tavaly a négy mé-
rőállomásból három nem működött 
megfelelően. Mint kiderült, a szálló-
por koncentrációjának csak 16 szá-

A JELENLEGIHEZ KÉPEST SOKKAL TÖBB ZÖLDÖVEZETTEL SZÁMOL A KÖZVITÁRA BOCSÁTOTT ÚJ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Zöldre váltana a következő évtizedben Kolozsvár

Nem viccelnek. Emil Boc és Dan Tarcea alpolgármester fát ültet a felújítás alatt álló Béke téren
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zalékát adja a gépkocsiforgalom, az 
építkezések, útjavítások, fűtés, ipari 
termelés stb. szintén felelős ezért, 
így nem elég egyetlen tényezőn ja-
vítani. A nitrogén-dioxid rendkívül 
magas koncentrációjáért ellenben 
kizárólag az autósforgalom, a bel-
ső égésű motorok a felelősek, ez 
rendszerint meghaladja az emberi 
egészségre veszélyes határt, és a 
környezetre is káros.

„Kinyílnak” a patakok
Octav Olănescu építész, város-
fejlesztési szakértő a folyóvizek 
„megnyitását” javasolta a lakosság 
számára, ahogy az a Szamos-part 
felújításakor is történni fog. A 
hozzászóló lakosok szerint arról 
is gondoskodni kell, hogy ezeket 
kerékpárút kösse össze a különbö-
ző lakónegyedekkel. A közvitán a 
városvezetés a parkosítási terveit is 
ismertette, a már elkészült Tóköz 
negyedbeli park mellett ezek kö-
zött szerepel a Szamos-part helyre-
állítása, melynek során több mint 
2000 fát ültetnek. De a különböző 
negyedekben is parkosítanak, és 
a Malom-árkot is megnyitják több 
szakaszon, illetve a régi ígéretnek 
eleget téve a Vasutasparkot is rend-
be teszik. A Fellegvár helyreállítása 
szintén szerepel a tervek között, a 
tízhektáros közterületre jövő tavasz-
szal írnák ki a kivitelezési eljárást. 
A városvezetés a Bükk és a Hója 
erdőket is a kolozsváriak rendelke-
zésére bocsátaná, majd a metropo-
lisövezetre is kiterjesztve a parkosí-
tási tervet a Békás, Nádas, Kálvária 
és Cigánypatakot is elérhetővé ten-
né a lakosság számára.

A közvitáról készült felvétel, illet-
ve a bemutatott tanulmányok meg-
tekinthetők a városháza honlapján 
és Facebook-oldalán, ahol további 
hozzászólásokat várnak.

 » A Világbank 
szakértőivel 
közösen kifej-
lesztett integrált 
városfejlesztési 
terv nagy hang-
súlyt fektet a 
meglévő zöldö-
vezetek fejlesz-
tésére és újak 
kialakítására, a 
belvárosban és a 
városnegyedek-
ben egyaránt.

 » MUNKATÁRSUNKTÓL

Az elmúlt hónapok során világ-
szerte több mint 13 millió embert 

fertőzött meg az új típusú koronaví-
rus, több százezren életüket vesztet-
ték. Bizonyos szakemberek – például 
hálózatkutatók – azt állítják, már ko-
rábban tudták, hogy márciusban tel-

jesen leáll az élet a vírus miatt. Viro-
lógiai szempontból volt-e bármilyen 
előjele, hogy világjárvány fenyeget? 
Többek között erre a kérdésre keresi a 
választ ezen a héten a Székelyhon Tv, 
amelynek Nézőpont című műsora ez-
úttal dr. Molnár Géza virológust lát-
ja vendégül. A pénteken jelentkező 
kiadásban a kolozsvári járványügyi 

szakértő megválaszolja, laboratóri-
umban állították-e elő a vírust, vagy 
természetes úton jött létre, és részle-
tesen beszél a romániai járvány ügyi 
helyzetről, elmagyarázva, mi az oka 
annak, hogy a járványgörbe ellapo-
sodása után ismét megugrott a fertő-
zöttek száma az országban. A román 
egészségügyi minisztérium egykori 

államtitkára azt is kifejti a Székely-
hon Tv Nézőpont című műsorának 
július 17-ei kiadásában, hogy mikor 
várható a járvány második hulláma 
Romániában, üzen a kór létezését 
tagadóknak, ugyanakkor arra a kér-
désre is válaszol, hogy mikor szaba-
dulunk meg a tüdőgyulladást okozó 
vírustól.

Mikor szabadulunk a vírustól? Dr. Molnár Géza a Székelyhon Tv-ben
 » A szakértő 

elmagyarázza, 
mi az oka, hogy 
a járványgörbe 
ellaposodása 
után ismét meg-
ugrott a fertő-
zöttek száma az 
országban.




