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Nemsokára elkezdődnek a 
kolozsvári Fellegvár felújításá-
nak munkálatai. Oláh Emese 
alpolgármester a beruházás 
legfontosabb céljairól beszélt a 
Krónikának, arról, hogy milyen 
változásokkal kecsegtetnek a kin-
cses város közkedvelt kiránduló-
helyének felújítási tervei, mivel 
gazdagodhatnak a kolozsváriak, 
milyen forrásokból akarják meg-
valósítani.

 » SIMÓ HELGA

M egújul Kolozsvár egyik büsz-
kesége, a Fellegvár: a hatósá-
gok tervei szerint hamarosan 

elrajtolnak a munkálatok, miután 
nemrég elfogadták a beruházás sarok-
számait. Oláh Emese alpolgármester 
a Krónika kérésére elmondta, hogy az 
önkormányzat célja egy kiváló minő-
ségű, szabadtéri események megszer-
vezésére alkalmas szabadidős övezet 
létrehozása, amely nem utolsó sorban 
a város egyik reprezentatív tere lehet, 
és amely egyaránt kiszolgálja a helyi-
ek és a turisták igényeit. A Fellegvár a 
kincses város kilátója, kirándulóhelye, 
ugyanakkor egy történelmi műemlék-
együttes – az egykori katonai erődít-
mény műemlék jellegét is erősítenék, 
hangsúlyosabbá tennék.

Mintegy 206 millió lejes
befektetés
A felújítási tervek szerint a Fellegvár 
több irányból is megközelíthető len-

ne. Az önkormányzat tulajdonába ke-
rülhet az ejtőernyős torony is, amely 
szerves részét képezi majd a Felleg-
vár felújítási terveinek. A terv mögött 
népes szakembergárda áll, a terület-
rendezéstől a régészetig több terület 
képviselőjét bevonták a munkába. 
A tervezőcsapat kiválasztására még 
2019 júliusában az önkormányzat öt-
letbörzét hirdetett meg, amely kere-
tén belül egy nemzetközileg elismert 
zsűri döntött arról, hogy melyek a leg-
jobb tervek a Fellegvár felújítására.

Az áprilisi tanácsülésen elfogadták 
a felújítási munkálatok sarokszámait. 
„Ez csupán az első lépés annak érde-
kében, hogy meg tudjuk kezdeni a fel-
újítási munkálatokat. Szükség van egy 
kiterjedt kisajátítási eljárásra, majd 
pedig az övezeti városrendezési tervek 
elfogadására, ezt követően hirdethet-
jük meg a kivitelezési közbeszerzési 
eljárást, aminek időtartama 24 hónap 
lenne” – avatott be a részletekbe az 
alpolgármester. A terv gyakorlatba ül-
tetése mintegy 206 millió lejes befekte-
tést jelent, amit uniós alapokból kíván 
fedezni az önkormányzat.

Visszakerül a Sissi-szobor, nem 
számolnak a Funar-kereszttel
Mivel az egykori vár jelenleg csak 
a Szamos-parti lépcsőn közelíthető 
meg, az egykori Erzsébet (Emil Ra-
coviță) úti és a Fellegvári (General 
Drăgălina) úti feljáratot is helyreál-
lítanák, és egy új gyalogfelüljárót is 
létrehoznának az Ilona (Copernicus) 
utcában. „Az Erzsébet híd felőli sé-
tányt eredeti állapotában állítanánk 
helyre, így az egykori pihenőhelyet is 
rendbe tennénk, ahol Erzsébet (Sissi) 

osztrák császárné és magyar királyné 
mellszobra állt. A jelenleg a Szépmű-
vészeti Múzeumban őrzött büsztöt 
ismét visszaadnánk a nagyközönség-
nek” – fejtette ki az elöljáró. Az egy-
kori sétány helyreállítását az is indo-
kolja, hogy kevésbé meredek, mint a 
lépcső, és a kanyargós ösvény bejárá-
sa jobb rálátást biztosít a városra.

Az idők során felhúzott támaszfala-
kat is megszüntetnék ott, ahol lehet, 
hogy láthatóvá váljanak az eredeti 
sziklafalak. A régi sétányok helyreál-
lítása mellett újakat is kialakítanak, 
mintegy összekötve a meglévőket, be-
járhatóvá téve a domboldalt – ezeken 
nem lesznek lépcsők, hogy tolószék-
kel, biciklivel is közlekedni lehessen 
rajtuk. A szálloda alatti fősétányt 
újragondolják, a kerítés helyét szik-
latömbök veszik át, melyek jobban 
illeszkednek a környezetbe és pihenő-
helyként is szolgálhatnak. A kör alakú 
kilátó, illetve a domb alatti játszótér 
megmarad, de felújításon esik át.

Oláh Emese arra is kitért, hogy a 
tervekben nem szerepel a Gheorghe 
Funar volt polgármester által a Fel-
legvárra állíttatott kereszt – arról még 
nem született döntés, hogy egysze-
rűen lebontják, vagy pedig elköltöz-
tetik más helyszínre. Jelenleg a leg-
nagyobb gondot a földcsuszamlások 
jelentik, ezért szükség van a dombol-
dal megerősítésére, a tervekben erre 
is biztosítanak műszaki megoldást. 
Mivel a Fellegvár egy része magántu-
lajdonban van, így egyes területeken 
szükség lesz kisajátításokra is annak 
érdekében, hogy az elfogadott ter-
veket meg tudja valósítani az önkor-
mányzat.
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Oltakozás
maneleritmusra

Talán sokan felkapták a fejüket, amikor Valeriu Gheor-
ghiţă katonaorvos ezredes, a koronavírus-járvány vissza-
szorítását célzó romániai oltási kampány koordinátora 
azt mondta: egyáltalán nem zárja ki, hogy egyéb közis-
mert nevek mellett a fülrepesztően éles, törökös-balkáni 
hangzásvilágú „gengszterlakodalmas” műfaj, a manele 
legismertebb romániai „sztárjait” is bevessék mozgósító 
arcként, meggyőzendő a lakosságot, hogy minél többen 
és minél gyorsabban jelentkezzenek az oltásra. Félreté-
ve a műfajjal szemben a legtöbbünkben érthető mó-
don meglevő zsigeri ellenszenvet és az eltartott kisujjú 
értelmiségi sznobériát, meg kell állapítani, hogy jelen 
helyzetben bizony akár még ettől az eszköztől sem kell 
ódzkodni. Hogy miért, azt éppen maga Gheorghiţă fo-
galmazta meg szimpatikus és a politikum által minden 
bizonnyal sűrű fogcsikorgatás közepette fogadott ártat-
lan őszinteséggel: mivel az állami intézmények nagy 
része nem örvend túl nagy hitelességnek a romániai 
emberek körében. Közben viszont az oltás iránti érdek-
lődés lanyhulóban, ezért valahogy fel kellene kelteni az 
érdeklődést iránta.

Hozzátehetnénk, hogy a katonaorvos megfogalma-
zása még eufemisztikusnak is nevezhető, főleg annak 
fényében, ahogy eddig viszonyultak a kormányzati il-
letékesek az oltási kampányhoz. De ha sikerül a bizo-
nyos, alacsonyabb iskolázottságú román rétegek kö-
rében igencsak népszerű maneleénekeseket rábírni, 
hogy a műveikben visszatérő motívumnak számító le-
győzendő ellenséget a koronavírus „személyében” je-
löljék meg, így mozgósítva rajongóikat, akkor tegyék. 
Eddig ugyanis román részről kevés pozitív ösztönző 
intézkedést tapasztalhattunk.

Miközben ugyanis Magyarország erre az útra lépett, és 
már négymillió beoltott után nagyrészt megnyílik a világ 
az oltási igazolvánnyal rendelkezők számára – szaba-
don járhatnak színházba, sportmérkőzésekre vagy akár 
strandra, állatkertbe –, Romániában legfeljebb a karan-
tén alól mentesülnek a beoltottak, ha sárga besorolású 
országból térnek haza, illetve megúszhatják a teszte-
lést, ha egyéb betegség miatt orvoshoz kell menniük. 
Ezen túlmenően azonban míg Magyarország – többek 
között az alternatív vakcinabeszerzésnek is betudha-
tó magasabb átoltottságnak köszönhetően – a pozitív 
ösztönzést alkalmazza, a kizárólag az uniós beszerzés-
re hagyatkozó, részben emiatt is a beoltottak arányát 
tekintve a sereghajtók között kullogó Románia inkább 
a kollektív bűnösségét. Legalábbis Florin Cîțu miniszter-
elnök korábban azt közölte, nem készülnek semmilyen 
kedvezményt biztosítani a beoltottak számára. Csupán 
azzal próbált mindenkit ösztönözni a kormányfő, hogy 
ötmillió beoltott után június elsejétől lazítások várhatók, 
tízmillió után pedig szinte teljesen visszatérhet a normá-
lis élet – például a maszktól is elbúcsúzhatunk.

Kétségtelen tény persze, hogy utóbbi módszer is le-
het eredményes, de mégis, a két megközelítés között 
ég és föld a különbség, hiszen utóbbi esetén a beoltot-
tak frusztrációja is tovább nő, ami azért mérsékelten 
alkalmas motivációs tényezőnek. Ezt érezhetik már 
bukaresti kormányzati körökben is, ezért is jelenthette 
be félszájjal Klaus Iohannis államfő, hogy amint vár-
hatóan május végére vagy júniusra annyi oltóanyag áll 
majd rendelkezésre, hogy aki akarja, jóformán azon-
nal beoltathatja magát, valószínűleg valamilyen ked-
vezményben részesülnek azok, akik már felvették az 
oltást. Ami nagyon helyes, hiszen ők tevékenyen hoz-
zájárultak szűkebb környezetük, illetve az egész közös-
ség egészségének megóvásához, a normális élet visz-
szatérésének felgyorsításához. Az, hogy ez bármilyen 
formában diszkriminatív lenne azokkal szemben, akik 
nem hajlandóak beoltatni magukat, a jelenlegi, milliók 
egészségét és életét veszélyeztető járványhelyzetben 
egyszerűen nem elfogadható „érv”.

A járvány leküzdése érdekében pedig bármilyen esz-
köz bevethető annak elérésére, hogy minél többen beol-
tassák magukat – a jelek szerint például meglepően so-
kan fogékonyak arra, hogy előzetes regisztráció nélkül, 
egyszerűen csak az utcáról besétálva, vagy az autós ol-
tópontokra behajtva oltassák be magukat, még akkor is, 
ha ezekben az esetekben hosszú ideig sorba kell állniuk.

Ha ez az út a normalitás mihamarabbi visszatérésé-
hez, akkor ezt is minél szélesebb körben lehetővé kell 
tenni a hagyományos, regisztrációs rendszer mellett.

BALOGH
LEVENTE

VEZÉRCIKKFUNAR-KERESZT NÉLKÜL, SISSI-SZOBORRAL KÉPZELIK EL KOLOZSVÁR BÜSZKESÉGÉT

Felújításra vár a Fellegvár
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Kikapcsolódás. Új élményekkel gazdagodhatnak a Fellegváron sétáló kolozsváriak a felújítás után

Határozatot fogadott el szerda este 
az országos vészhelyzeti bizott-

ság, amely felhatalmazza az egész-
ségügyi és az oktatási minisztériu-
mot, hogy közös miniszteri rendeletet 
adjanak ki az oktatás biztonságos 
körülmények között történő újrakez-
déséhez. (A rendelet tegnap megszü-
letett). Ahol nincs karantén, az isko-

lanyitáskor tiszteletben kell tartani 
bizonyos feltételeket, a járványügyi 
szabályok szigorú betartásával. Pél-
dául engedélyezni kell a 8., 12. és 13. 
osztályokban, valamint a szakkép-
zés és a posztliceális oktatás utolsó 
évfolyamain az összes tanuló napi 
szintű fi zikai részvételét a tanórákon 
minden olyan tanintézetben, amely 

olyan településen működik, amelyet 
nem vontak karantén alá. Lehetővé 
kell tenni a felzárkóztató órák fi zikai 
jelenléttel történő megszervezését 
is. Sajátos nevelési igényű tanulók 
számára lehetővé kell tenni, hogy év-
folyamtól függetlenül napi rendsze-
rességgel, fi zikai jelenléttel vegyenek 
részt a tanórákon. (Krónika)

Minden végzős visszatérhet az iskolába




