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MOZGALOM INDULT A MAROSVÁSÁRHELY MELLETTI KÖZSÉGBE TERVEZETT PANELEK ELLEN, NEMMEL SZAVAZÁST ÍGÉRNEK A TANÁCSOSOK

Koronkai összefogás a tömbházmentes faluért
Erdély-szerte közismert jelenség, 
hogy a nagyvárosok vonzáskörze-
tében található falvak előbb-utóbb 
urbanizálódnak: jobb esetben 
egyfajta kertvárossá válnak, azon-
ban számos ingatlanfejlesztő falu-
képromboló panelek felhúzásával 
hozná ki a maximumot befektetésé-
ből. Hasonló történhet Marosvásár-
hely szomszédságában is, ám a ko-
ronkaiak nem hagynák annyiban: 
Tömbházmentes Koronka néven 
mozgalom indult a községközpont-
ban a település vidéki arculatának 
megőrzéséért. A faluban lakossági 
fórumot is szerveztek, amelyen a 
megjelentek egyhangúlag az eről-
tetett urbanizáció ellen foglaltak 
állást.

 » SZUCHER ERVIN

Kisebb tömbháznegyed építésének 
híre borzolja a kedélyeket Koronkán. 
Két marosvásárhelyi beruházó hat, 

egyenként öt-ötszintes panelt szeretne 
építeni a már évekkel ezelőtt felvásárolt 
telkén. Az Energovert Prodcom Kft .-be 
tömörült vállalkozók korábban is próbál-
koztak, akkor hétszintes panelekkel „gya-
rapították” volna a város segesvári kijára-
tánál fekvő falut. Akkor is, most is a lakók 
többsége nemet mondott településük erő-
szakos urbanizálási kísérletére. Ritka az a 
közügy, amelyben az 1990 után „felduz-
zadt” községközpontban ekkora egyetér-
tés lenne.

Nem ezért költöztek falura
„Őslakosok” és betelepültek, magyarok 
és románok, az RMDSZ és a vele gyakran 
szemben álló pártok képviselői egysége-
sen állnak ki a falukép módosítása ellen. 
A Marosvásárhelyről kiköltözött Floarea 
Ursulescu személyében szószólójuk is 
akadt a helyieknek. A jogász végzettségű 
asszony Corunca fără blocuri (Tömbház-
mentes Koronka) névvel széles körű pol-
gári mozgalmat indított a vidéki tömbház-
építés ellen. Mint mondja, a falu az a hely, 
ahol az emberek a kakas kukorékolására 
ébrednek, a kertben röpködő és ciripelő 
madarakat hallgatják, a riasztóberende-
zést pedig a házőrző kutya jelenti. „Ha 
tömbházak látványára vágynánk, nem 

költöztünk volna vidékre. Az érvényben 
lévő általános urbanisztikai terv szerint 
Koronkán legfeljebb földszintes, emeletes 
és manzárdos családi házakat lehet építe-
ni” – fejtette ki lapunknak véleményét a 
hölgy. A községházán rendezett közvitán 
elhangzottak alapján Floarea Ursulescu 
reméli, hogy választottjaik is hasonlóan 
vélekednek, illetve eszerint szavaznak az 
elkövetkezendő tanácsüléseken.

Mint várható volt, az úgynevezett in-
gatlanfejlesztési terv legvehemensebb 
ellenzői a környék lakói. Mindannyian 
1990 után vásároltak telket és építettek 
takaros családi házakat az E60-as főút és 
a régi falu között. „Nem vagyunk beruhá-
zásellenesek, de a legtöbben azért költöz-
tünk ki a városból, mert megelégeltük a 
tömbházrengeteget. Másrészt ez a kétsá-
vos utca helyenként még két autónak is 
szűk, nemhogy egy majdani lakónegyed 
teljes forgalmának. Ráadásul a Kastély 
utca nem szélesíthető” – érvelt a lapunk-
nak nyilatkozó Zólyomi Csaba, aki többi 
szomszédjával egyetemben a saját tel-
kéből mondott le néhányméteres sávról, 
hogy utcát nyissanak. A Vásárhelyről ki-
költözött férfi  leszögezte: tőszomszédként 
nem egyezik bele, hogy tömbházak kerül-
jenek a kerítése túlsó oldalára. Szerinte 
ha az önkormányzat rábólint a befektető 
tervére, veszélyes precedenst teremt. Hol-
nap-holnapután a koronkaiak arra éb-
redhetnek, hogy más is, aki rendelkezik 
egy tízáras területtel, gondol egyet, és két 
kertes ház közé panelt emel. Zólyomi elfo-
gadhatatlannak tartja, hogy egy település 
arculatát azok alakítsák, akiknek semmi 

közük az adott helységhez, telket vásárol-
nak, tömbházakat zsúfolnak össze, elad-
ják őket, majd továbbállnak.

A tanácsosok nemmel szavaznak
„Szó se róla, hogy ilyen elrugaszkodott 
elképzeléseket támogassunk” – jelentet-
te ki Daniel Cheşa, a Nemzeti Liberális 
Párt tanácsosa, aki az esetleges beru-
házás jóváhagyása esetén ház-, illetve 
panziótulajdonosként szintén a tömb-
háznegyedben találná magát. Többszö-
rösen érintettként nem érti, egyesek a 
pénzszerzés kedvéért miért próbálnak 
beavatkozni egy számukra idegen falu 

életébe. Ugyanakkor az sem tiszta számá-
ra, miként lehet hat tömbházat felhúzni 
a mindössze 1,3 hektáros területre úgy, 
hogy az épületek között zöldövezet is 
maradjon. Cheşa arról is beszélt lapunk-
nak, hogy a terület tulajdonosai rendkí-
vül arrogánsan léptek fel, őt és az általa 
megfogadott napszámost a rendőrségen 
jelentették fel, mert időnként le meri ka-
száltatni az évek óta üresen álló telkükről 
a méteres magasságú burjánokat. Sze-

rinte a koronkai községvezetésnek tanul-
nia kell a múlt hibáiból, amikor egyrészt 
„szemet hunyt” mindenféle jóváhagyás 
nélküli építkezések fölött, másrészt egész 
falurészekre úgy bocsátott ki urbanisztikai 
engedélyeket, hogy nem vette fi gyelembe 
az infrastrukturális követelményeket. A 
Koronkán elburjánzott ingatlanbizniszek 
nemcsak a valamikor takaros és rendezett 
falu képének ártottak, de perekbe torkollt 
jogi konfl iktusokat is szültek.

A Krónika megkeresésére László Sán-
dor RMDSZ-es önkormányzati képviselő is 
a helyi tanács támogatásáról biztosította 
a községközpont lakóit. „Száz százalék, 
hogy a tömbházépítési terv a tanácsban 
elbukik – legalábbis abban az övezetben, 
amelyben a beruházók szeretnék. Sem a 
környék lakói, sem a régi koronkaiak nem 
szeretnék tömbházakkal telezsúfolni a te-
lepülésünket” – fejtette ki a 2016 és 2020 
között alpolgármesteri tisztséget is betöltő 
László. Arra a felvetésre reagálva, hogy az 
önkormányzat nemleges döntése esetén a 
vállalkozók perre mennének, a tanácsos 
leszögezte, hogy a helyi választott testület 
az egyetlen felhatalmazott szerv, amely a 
lakók nevében eldöntheti, hogy urbanisz-
tikai szempontból a faluban hol mit sze-
retne. „Az a környék, ahova a beruházók 
blokkokat építenének, egy aránylag új 
kertes házas övezet, amely jól illeszkedik 
a régi faluképhez. A tömbházakról viszont 
semmiként nem mondható el ugyanaz” – 
tette hozzá László Sándor. Azt is fontosnak 
tartotta kiemelni, hogy a falu arculatát ron-
tó beruházást nemcsak a környékbeliek, 
hanem a távolabb lakók sem támogatják.

Rég oda a tömbházmentesség
Ha sikerül is a helyieknek megakadá-
lyozni a Kastély utca tömbházakkal tör-
ténő „beültetését”, Koronka valószínűleg 
mégsem marad sokáig tömbházmentes 
falu. Másfél évtizeddel ezelőtt, 2006-ban 
Nagy Márton polgármestersége alatt a 
községháza hét négy-négy emeletes pa-
nel építését hagyta jóvá a Sapientia-egye-
tem és a Csereerdő közötti sávon. Bő egy 
esztendővel ezelőtt, 2019 végén, az or-
szágútról a „régi” faluba vezető út men-
tén lévő 3,5 hektáros területre három két-
két emeletes tömbház építésére írta alá 
az engedélyeket Takács Szabolcs jelen-
legi polgármester. A „fejlesztő” ugyanide 
egy kisebb bevásárlóközpontot és több 
családi házat is építene. A beruházás, 
amely újabb terhet jelentene az amúgy 
is szűkös úthálózatnak, egy körforgalom 
kiépítését is magában foglalná.

 » „Száz százalék, hogy a 
tömbházépítési terv a tanács-
ban elbukik – legalábbis abban 
az övezetben, amelyben a beru-
házók szeretnék. Sem a környék 
lakói, sem a régi koronkaiak 
nem szeretnék tömbházakkal 
telezsúfolni a településün-
ket” – fejtette ki László Sándor 
RMDSZ-es tanácsos.

 » KRÓNIKA

Összegyűlt a minimális gyermeklétszám 
a szászfenesi magyar előkészítő osz-

tály beindításához – adta hírül pénteken az 
RMDSZ. A szövetség tájékoztatása szerint 
Albert Zoltán, a Kolozsvárral szinte össze-
nőtt nagyközség RMDSZ-es alpolgármeste-
re csütörtökön délután a helyi polgármes-
teri hivatalban találkozóra hívta azokat a 
szülőket, akik érdekeltek a magyar osztály 
beindításában. Már a találkozón sikerült a 
szükséges gyermeklétszámot elérni ahhoz, 
hogy ősszel elindulhasson a magyar elő-
készítő osztály Szászfenesen. Albert Zoltán 
közölte, bár az osztály beindítása hosszú 

folyamat eredményeként valósulhat meg, 
bíznak benne, hogy további akadályok nél-
kül sikerül véghez vinni a projektet. „A ké-
relmet már továbbítottam az iskola vezető-
sége felé. Ugyanakkor ahhoz, hogy minden 
zökkenőmentesen történjen és biztosan 
beindulhasson a magyar osztály, továbbra 
is várjuk a beiratkozási kérelmeket. Minden 
szászfenesi szülőt arra biztatok, hogy írassa 
a település iskolájába gyermekét” – nyilat-
kozta az alpolgármester.

A találkozón részt vett Rés Éva, az 
RMDSZ Kolozs megyei tanácsosa is, aki 
szintén Szászfenesen lakik, éppen ezért 
nagyobb fi gyelemmel követi a községben 
élő magyar közösség mindennapjait. „A 

kampányban is több alkalommal beszél-
tünk arról, hogy az óvodai csoportok mel-
lett szükség lenne magyar bölcsődére és 
iskolára is. Most egy lépéssel közelebb 
kerültünk ezeknek a létrehozásához” – 
jelentette ki Rés Éva. A megyei tanácsos 
egyúttal megköszönte a református és a 
katolikus egyház vezetőinek a közremű-
ködést, és arra biztatta a jelenlévő szü-
lőket, bízzanak abban, hogy szeptember-
ben beindulhat a magyar osztály.

Az első feltétel a magyar előkészítő bein-
dításához az, hogy legkevesebb 10 gyerek 
legyen, aki beiratkozik a majdani osztály-
ba. A kezdeményezők szerint ugyanakkor 
a legjobb az lenne, ha a mostani minimá-

lis létszámot sikerülne növelni, hogy akár 
15–20 gyerekkel kezdődhessen a tanév, 
mert akkor a következő években is egysze-
rűbben indulhat majd előkészítő osztály. 
További információért Albert Zoltán alpol-
gármesterrel kell felvenniük a kapcsolatot a 
szülőknek.

Bár a 2011-es népszámlálás alapján Szász-
fenesnek 22 ezer lakosa van, a nagyközség 
lélekszáma becslések szerint meghaladja a 
30 ezret. A Kolozsvár alvóvárosának számí-
tó település – ahol a lakosság 14 százaléka 
vallotta magát magyarnak – az elmúlt évti-
zedben rohamtempóban kiépült, lakossága 
pedig megsokszorozódott, ezért az ország 
legnagyobb községének számít.

Magyar előkészítő osztály indulhat az ország legnagyobb községében

Sokan egy helyen. Már így is leterhelt a koronkai infrastruktúra
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