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Örökbe lehet fogadni egy parkot
Cégek, egyesületek, lakótársulások jelentkezését várja az önkormányzat
• Átruházná a parkok, 
zöldövezetek fenntar-
tásának felelősségét a 
marosvásárhelyi város-
vezetés olyan cégekre, 
egyesületekre vagy 
lakótársulásokra, ame-
lyek vállalnák ezt a fela-
datot. A Fogadj örökbe 
egy parkot! program 
hamarosan elkezdődik.

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi városháza 
honlapján (www.tirgumures.
ro) ma már ki lehet tölteni azt 

a kérdőívet, amelyben a zöldöve-
zetekkel, parkokkal, játszóterekkel 
kapcsolatos kérdésekre keresi a vá-
laszt a városvezetés. Egyebek közt 
azt szeretné tudni, hogy a válaszadók 
melyik parkot, játszóteret használják, 
itt milyen pozitív és negatív dolgokat 
tapasztalnak. De arra is kíváncsi, 
hogy melyik park, játszótér rendbeté-

telét tartják fontosnak. Portik Vilmos 
alpolgármester nemrég jelentette be, 
hogy a városháza szakigazgatóságá-
val együtt körbejárták a játszótereket, 
feltérképezve, hogy hol mit kell javí-
tani, esetleg cserélni. Arra biztatta a 
városlakókat, hogy amennyiben a 
gyerekek által használt tereken gon-
dokat észlelnek, jelezzék a primaria@
tirgumures.ro oldalon, hogy gyorsan 
ki tudják azokat javítani.

Támogatókra várnak

Ehhez a kérdőívhez kapcsolódik 
a városvezetés Fogadj örökbe egy 
parkot! kezdeményezése is. A Szé-
kelyhonnak Soós Zoltán polgár-
mester a terv kapcsán elmondta, azt 
szeretnék, ha a magáncégek, egye-
sületek, lakótársulási közösségek 
is kivennék részüket a város szépí-
téséből, felvállalva egy-egy park, 

zöldövezet létrehozását, karban-
tartását. „A legutóbbi felmérések 
szerint Marosvásárhelyen az egy 
főre eső zöldövezet 22 négyzetméter, 
míg az Egészségügyi Világszervezet 
ajánlása szerint ez 50 négyzetmé-
ter kellene legyen, az európai átlag 
pedig 23 négyzetméter. Ráadásul a 
lakónegyedekben nagyon sok zöld-
övezetet, parkot felszámoltak vagy 

elhanyagoltak. Azt szeretnénk, ha 
a cégek, lakótársulások támogat-
nának minket annak érdekében, 
hogy élhetőbb legyen a város. A 
Fogadj örökbe egy parkot! program 
keretében lehetőségük van felvál-
lalni egy meglévő zöldövezet, park 
rendbetételét, akár egy újabb park, 
zöldövezet létrehozását” – mondta 
a városvezető. A városi önkormány-
zat a tervek szerint már májusi soros 
ülésén elfogadja a Fogadj örökbe 
egy parkot! programot szabá-
lyozó határozattervezetet, 
amelyben leközlik azokat a 
zöldövezeteket is, amelyek 
támogatóra várnak. Az ér-
deklődő cégek, lakótársu-
lások pedig kiválaszthatják 
azt, amelyik székhelyükhöz 
legközelebb van, és vállalhat-
ják rendbetételét, karbantartását. 
Hasonló kezdeményezés volt már 
korábban több romániai városban 
is, többek között Kolozsváron, ahol 
2013 óta cégek és civil szervezetek 
támogatásával tartják rendben, 
szépítik a kisebb-nagyobb parkokat. 
Marosvásárhelyen a vár melletti kis 
játszóteret hozták létre jó pár évvel 
ezelőtt egy barkácsáruház segítségé-
vel, és sokáig a cég tartotta karban 
az eszközöket, kaszáltatta a füvet is.

A Szentgyörgy téri park 
és kis játszótér az egyik 
legelhanyagoltabb az egész 
városban
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