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Tiltakozni készülnek kolozsvári 
polgárok szombaton, miután 
egy közeli ingatlanberuházás 
folyományaként aszfaltos út 
„jelent meg” a Hója-erdőben. 
A civilek attól tartanak, hogy a 
közkedvelt kirándulóhely az in-
gatlanbefektetők és a Szászfenes 
felé vezető gépkocsiforgalom 
áldozatává válik.

 » PAP MELINDA

A lig csitult el a Petőfi  (Avram 
Iancu) utcai „koporsószál-
loda” miatti közfelháboro-

dás, máris újabb ingatlanbefektetés 
borzolja a kedélyeket Kolozsváron. 
Szombaton, március 20-án a kincses 
város számos lakója készül tüntetni 
a város közkedvelt kirándulóhelye, 
a Hója-erdő védelmében. A kör-
nyékbeliek által kutyasétáltatásra, 
szalonnasütésre használt erdőben – 
melynek bejáratánál a falumúzeum 
is található – a napokban ugyanis 
aszfaltréteg tűnt fel az addig többnyi-
re csak a kirándulók által használt 
földúton. Így a korábbi tapasztalatok 
alapján a civilek attól tartanak, hogy 
az utat egy környékbeli lakóparkot 
építő ingatlanbefektető használná az 
építőanyagot szállító teherautóinak, 
de félő, hogy az aszfalt megjelenése 
a Szászfenes felé irányuló, rendkívül 
nagy gépkocsiforgalom egy részét is 
ide „terelné”, tönkretéve ezzel a ko-
lozsváriak kedvelt kirándulóhelyét.

Közbelépést követelnek
A veszélyre Adrian Dohotaru, a 
Fenntarthatóan Szervezett Társa-
dalom (Societatea Organizată Sus-
tenabil) civil szervezet ügyvezető 
igazgatója hívta fel a fi gyelmet, aki 
szombaton 11 órára tüntetést hirde-
tett a helyszínre, melyet beszédesen 
„a kolozsvári ingatlanbefektetési 
káosz elleni menetelésnek” neve-
zett el. Mint írta, a falumúzeum 
bejáratától induló menet a járvány-
ügyi óvintézkedések betartásával és 
megfelelő távolságtartással halad 

majd, és egy tömeges túrázáshoz 
fog hasonlítani.

A civil aktivista a kolozsváriak-
hoz intézett nyílt levelében rámutat, 
hogy a Hójában lévő út leaszfaltozá-
sával egy ingatlanbefektető anyagi 
haszna miatt elvész Kolozsvár egyik 
„zöld tüdeje”. Dohotaru szerint az 
ügy akár büntetőeljárást is maga 
után vonhat, ugyanis, mint kiderítet-
te, a beruházó nem kapta meg az út 
kialakításához szükséges engedélyt 
az erdőt felügyelő erdészeti hivatal-
tól. Felszólította az érintett intézmé-
nyeket, a kolozsvári polgármesteri 
hivatalt, a Kolozs megyei prefektúrát 
és a megyei önkormányzatot, hogy 
akadályozzák meg az erdő tönkre-
tételét. Utóbbinak ugyanis még ke-
resztbe is tesz a beruházás, mutatott 
rá, hiszen a megyei tanács a falumú-
zeum bővítését tervezi, parkká ala-
kítva az erdő egy részét, és hasonló 
ígéreteket „lobogtatott” újraválasz-
tása előtt Emil Boc kolozsvári pol-
gármester is.

Nyolcemeletes tömbházak 
épülnek
Utóbbi most igyekszik kivonni magát 
a botrányból, ugyanis mint kiderült, a 

terület, melyen a Donath Park fölötti 
lakópark épül, a szomszédos, Kolozs-
vár alvóvárosának számító Szászfe-
neshez tartozik, az ingatlanegyüttes 
megépítésére pedig a község korábbi 
polgármestere bólintott rá mandá-
tuma utolsó napjaiban. A Cluj24 hír-
portál információi szerint a Vasile 
Salanță üzletember tulajdonában 
lévő 28 000 négyzetméteres területen 
nyolc tömbház épülne, a legmaga-
sabb közülük nyolcemeletes lenne, 
de mindegyik elérné az öt vagy annál 
több szintet. A 691 lakáshoz egy 707 
férőhelyes parkoló is tartozna, de a 
2008-ban jóváhagyott terv szerint az 
egykori legelő egy részét zöldövezetté 
és játszótérré alakítanák.

A Cluj24 szerint a lakópark építte-
tője, a Someșul Cald Producție cég 
már le is aszfaltozta a Hójába veze-
tő út egy részét, holott a szászfene-
si polgármesteri hivatal azt állítja, 
hogy erre nem kapott engedélyt. A 
beruházó, Vasile Salanță a hírportál-
nak azt mondta, hogy az utat átenge-
di majd a szászfenesi polgármesteri 
hivatalnak, ugyanis ezt a feltételt 
szabták neki ahhoz, hogy naprakész 
övezeti városrendezési tervet (plan 
urbanistic zonal) bocsássanak ki a 

TÜNTETNI IS KÉSZEK A ZÖLDÖVEZETET VESZÉLYEZTETŐ ÚT ÉS INGATLANBEFEKTETÉS ELLEN A PREFEKTUSHOZ FORDULÓ POLGÁROK

Megmentenék a Hója-erdőt a kolozsvári civilek

Ez a jövő? Már lekövezték a Hójában az utat, egy részén aszfalt is van
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területre. Állította, hogy minden 
engedélye megvan a lakópark fel-
építéséhez, az építkezési engedélyt 
tavaly év végén szerezte meg.

Nem építkezhetnének
Adrian Dohotaru szerint azonban a 
gigaprojektnek akad szépséghibá-
ja, ugyanis az addig többnyire csak 
kirándulók és juhászkutyák által 
látogatott területre nincs érvényes 
övezeti városrendezési terv (PUZ), 
ráadásul a kaotikus építkezésekről 
híres Szászfenes község általános 
városrendezési terve (plan urba-
nistic general) is lejárt, ahogy a 
domboldal ezen részére szóló PUZ 
is. A civil aktivista erre hivatkozva 
az építkezési engedély visszavo-
nását kérte Tasnádi Szilárd István 
frissen kinevezett Kolozs megyei 
prefektustól. Az RMDSZ-es tiszt-
ségviselő az Actual de Clujnak úgy 
nyilatkozott, hogy előbb a prefek-
túra különböző alosztályai vizsgál-
ják meg az ügyet, csak utána tárják 
elé annak részleteit. Hangsúlyozta, 
minden panasznak be kell járnia a 
törvényes utat, épp azért, hogy a 
felek ne vádolhassák részrehajlás-
sal a törvényesség betartása felett 
őrködő kormányintézményt.

A megfelelő hatósági fellépés és 
az ügy kivizsgálása amiatt is fon-
tos lenne – állítják a civilek –, mi-
vel félő, hogy a Hójában lévő utat 
nemcsak a lakóparképítésben részt 
vevő teherautók használnák, ha-
nem a Szászfenesen lakó kolozsvá-
riak is. A megyeszékhely alvóváro-
sának számító község és Kolozsvár 
között ugyanis naponta több ezer 
gépkocsi teszi meg a pár kilométe-
res távot, a főúton kialakult hatal-
mas dugók miatt az autók egy része 
most a Donath lakópark felé veze-
tő úton próbál bejutni a városba, 
megnövelve ezáltal a Grigorescu 
negyed forgalmát. A civilek attól 
tartanak, hogy az újabb lehetőség 
megjelentével sokan közülük a Hó-
ja-erdő felé veszik az irányt, végleg 
tönkretéve Kolozsvár egyik utolsó 
csendes, kikapcsolódásra alkal-
mas részét.

 » Adrian Doho-
taru a kolozsvá-
riakhoz intézett 
nyílt levelében 
rámutat, hogy a 
Hójában  lévő út 
leaszfaltozásával 
egy ingatlanbe-
fektető anyagi 
haszna miatt 
elvész Kolozs-
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tüdeje”. Szerin-
te az ügy akár 
büntetőeljárást 
is maga után 
vonhat, ugyanis 
a beruházó nem 
kapta meg az út 
kialakításához 
szükséges enge-
délyt az erdésze-
ti hivataltól. 

 » SZÉCHELY ISTVÁN

Az év eleje óta elvégzett célzott 
laboratóriumi vizsgálatoknak 

majdnem fele a brit vírusváltozat je-
lenlétét igazolta az országszerte be-
gyűjtött mintákban, és február má-
sodik felétől ennek az előfordulási 
aránya 18 százalékkal nőtt – derül ki 
az Országos Közegészségügyi Intézet 
frissen közzétett elemzéséből. Egye-
lőre az igazolt koronavírus-fertőzések 
számához képest nagyon kevés szek-
venálást végeznek országszerte, így 
a különböző, aggodalomra okot adó 
vírusvariánsok (variant of concern 
– VOC) – a brit, dél-afrikai és brazil 
– előfordulásának inkább az aránya 
lényeges, mintsem a száma.

Az év elejétől március 14-ig összesen 
849 célzott laborvizsgálat eredményét 

küldte el négy hazai laboratórium az 
intézetnek, ezek közül 385 (45,3%) 
pozitív volt valamelyik VOC-ra. A leg-
több, azaz a 385-ből 381 esetben a brit 
variáns jelenlétét igazolták a minták-
ban, továbbá 2-2 esetben a dél-afri-
kai, illetve a brazil variáns jelenlétét. 
Március első hetében mutatták ki a 
legtöbb pozitív eredményt a változa-
tokra (166 eset), igaz, az nem derül ki 
az elemzésből, hogy akkor több szek-
venálást végeztek-e a laboratóriumok.

Az ország 26 megyéjéből származó 
mintákban igazolták már a brit ví-
rusvariáns jelenlétét, ami az intézet 
elemzése szerint széles körű terjedést 
feltételez. Annál is inkább, mivel ez a 
megoszlás leginkább csak a megyék 
tesztkéréseit tükrözi (ahonnan nem 
kértek célzott tesztelést, ott nincse-
nek VOC-pozitív esetek), így az in-

tézet megállapítása szerint minden 
valószínűség szerint sokkal széles-
körűbb a brit vírusvariáns terjedése. 
Ezt erősíti ugyanakkor az is, hogy a 
pozitív esetek 62 százalékában sem-
milyen járványügyi összefüggést nem 
talált a fertőzés forrására vonatko-
zóan az egészségügyi szakhatóság. 
Mindössze az esetek 29 százalékában 
állapították meg, hogy az illető a brit 
vírusvariáns által megfertőződött 
személlyel állt kapcsolatban, további 
alig több mint két százalék esetében 
pedig külföldi utazással volt kapcso-
latba hozható a megfertőződés, az 
esetek öt százalékában pedig nem 
kaptak információkat a fertőzöttektől.

A vizsgált esetekben a brit variáns 
előfordulása a férfi ak körében volt 
gyakoribb, a 45–54 év közti korosz-
tályban, de a vizsgálat készítői felhív-

ják a fi gyelmet arra, hogy ez alapján 
nem lehet általános következtetéseket 
levonni, ez csupán a mintabeli ará-
nyokat tükrözi. A brit változat által 
megfertőződöttek közül 10-en vesztet-
ték életüket, mindannyian 63 évesnél 
idősebbek voltak, nyolcvan százalé-
kuknak alapbetegségei voltak, két be-
tegnek nem, de koruk (71, 91) alapján 
ők is a veszélyeztetett csoportba tar-
toztak – ismerteti az elemzés. Egyéb-
ként a három variáns valamelyikével 
megfertőződött 385 személy közül 16 
már megkapta a koronavírus elleni 
vakcinát: heten az első oltás, kilencen 
pedig a második oltás után betegedtek 
meg. Utóbbiak közül heten átlagban a 
második vakcina beadása után három 
héttel mentek el tesztre – volt, aki 11, 
de olyan is, aki 34 nappal az oltás után 
–, amely igazolta a fertőzést.

Növekszik a brit vírusváltozat országos előfordulási aránya
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