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VEZÉRCIKK

Teljes átalakuláson esik át a 
következő két évben Kolozsvár 
belvárosa, várhatóan júliusban 
elkezdődik ugyanis a Farkas 
utca és tíz másik környező utca 
felújítása. A munkálatok tovább 
béníthatják a Bel-Magyar utca 
korszerűsítése miatt már most 
nehézkes gépkocsiforgalmat.

 » PAP MELINDA

F orró nyárra számíthatnak a ko-
lozsváriak, és nemcsak a meleg 
miatt, a következő időszakban 

ugyanis a belváros számos utcájában 
elkezdődnek a korszerűsítési munká-
latok. A Farkas (Mihail Kogălniceanu) 
utca gyalogosok és autósok által egy-
aránt használt osztott térré (shared 
space) történő alakítása mellett szá-
mos kisebb utcát tesznek gyalogosö-
vezetté. A belvárosi felújítási folyamat 
nem kis fejtörést okozhat majd a gép-
kocsivezetőknek, tekintve, hogy már 
a Bel-Magyar, később Kossuth Lajos 
(Bulevardul 21 Decembrie 1989) utca 
korszerűsítése miatt is hatalmas for-
galmi dugók keletkeznek.

Ovidiu Cîmpean, a városháza fej-
lesztési igazgatója a Kolozsvári Tele-
víziónak (TVR Cluj) úgy nyilatkozott, 
hogy a Babeș–Bolyai Tudományegye-
tem (BBTE) főépületének és számos 
iskolának, kulturális intézménynek 
otthont adó Farkas utca és még tíz 
másik belvárosi utca felújítása várha-
tóan júliusban kezdődik el. Már alá-
írták a szerződést a kivitelezővel, és 
jelenleg az építőtelepek megszervezé-
se, a különböző szolgáltatókkal való 
egyeztetés zajlik. A kivitelezési idő két 
év, a korábbi fi nanszírozási ciklusban 
nyertesnek kikiáltott európai uniós 
projekttel 2023-ra el kell készülni.

A Media9 hírportál beszámolója 
szerint a tíz belvárosi utcát a maros-
vásárhelyi AstorCom vállalat újítja fel. 
A vásárhelyi cég több mint 37 millió 
lejért vállalta a munkálatokat, melyek 
értékét eredetileg 38,5 millió lejre be-
csülték. A Farkas utca átalakítása mel-
lett az építőtelep a környező utcákra is 
kiterjed, osztott térré alakul az Egye-

tem (Universității) utca is. Emellett a 
Színház (Emmanuel de Martonne), 
a Bolyai János, a Minorita (Hermann 
Oberth), a Kovács Dezső, a Sámi (Gaál 
Gábor), a Bethlen (Baba Novac) utca is 
új arculatot kap, akárcsak a Heltai (Ti-
motei Cipariu) tér Szabók bástyája és 
várfal környéki szakasza. A munkála-
tok a Főtérre is „kifutnak”, a projektbe 
ugyanis a Szentegyház (Iuliu Maniu) 
utca felújítása is beletartozik.

Kevesebb autó, több fa
A Farkas és a környező utcák felújí-
tására a kolozsvári polgármesteri hi-
vatal külön tervpályázatot írt ki, me-
lyet a helyi Mossfern építészeti iroda 
nyert. Macalik Arnold építész, a cég 
képviselője a nyertes kihirdetése 
után a Főtér hírportálnak úgy nyilat-
kozott, hogy a számos intézménynek 
otthont adó Farkas és Egyetem utcát 
osztott térként képzelik el, melyen 
a gyalogosok és a gépkocsivezetők 
osztoznak – utóbbiak ugyan behajt-
hatnak az utcába, de csak rövid idő-
re állomásozhatnak ott, a környéken 
minden parkolóhelyet felszámolnak.

Az elképzelés szerint a felújítás után 
a Farkas utcában és környékén keve-
sebb lesz az autó, több a fa, jobban 
érvényesülnek a műemlék épületek, 
és a belváros ezen része élhetőbbé, 
bensőségesebbé válik. Az egyetem 
előtti részre pihenőhelyet terveznek, 
kőpadokat helyeznek ki, míg az utca 
végében, a református templom köze-
lében egy kisebb ligetet alakítanának 
ki, és kőburkolat sem lenne, hangsú-
lyozva a környező épületek középkori 
hangulatát.

Visszakerülhet a Mária-oszlop
Hatalmas átalakításon esne át az Egye-
tem utca is: a terv szerint felszámolnák 
a piarista templom előtti parkolót – 
helyén kisebb terecskét alakítanának 
ki. Ennek közepébe visszahelyeznék 
a Mária-oszlopot, melyet a kommu-
nista hatalom száműzött a Szentpé-
teri templom mögötti zöldövezetbe. A 
tervezők szerint megérdemelné, hogy 
visszakerüljön eredeti helyére, hiszen 
a nagyszebeni után ez Erdély második 
legrégebbi köztéri szobra. 1744-ben 
állíttatta Kornis Antal főkormányszé-

ki tanácsos és felesége, Petki Anna a 
több évig tartó pestisjárvány elmúl-
takor való hálaadományként. Anton 
Schuchbauer osztrák szobrászművész 
készítette, az oszlop tetején egy Szűz 
Mária-szobor áll. A szobrot 1957-ben 
restaurálták‚ majd a ferences temp-
lomban raktározták el. 1961-ben került 
ki a Szentpéteri templom mögötti zöl-
dövezetbe, a járókelők számára alig 
látható helyre.

Háttérbe szorulnak a gépkocsik
A tíz belvárosi utca felújítása várha-
tóan megnehezíti a kolozsvári gépko-
csiforgalmat, mely amúgy is nehéz-
kes a Bel-Magyar utca folyamatban 
lévő felújítása miatt. A kincses város 
egyik fő útvonalának számító su-
gárúton buszsávot is létrehoznak, 
hogy előnyösebb helyzetbe juttassák 
a tömegközlekedési eszközöket. Az 
alternatív közlekedési eszközöknek 
kedvez az is, hogy az út szélén ke-
rékpársávot is kialakítanak, kerék-
párkölcsönzőket helyeznek ki. Az 
aszfaltburkolat mellett a közvilágítás 
is megújul, kiszélesítik a járdákat, 
új burkolatot és köztéri bútorzatot 
kapnak. Az úttest mellé töltőállomá-
sok is kerülnek elektromos járművek 
számára – szintén a zöldközlekedés 
reményében –, de a gépkocsiforga-
lom mérésére szolgáló szenzorokat is 
felszerelnek, új jelzőlámpák lesznek. 
A legnagyobb változás a Szentpéte-
ri templom előtti részen várható, itt 
ugyanis felszámolják a parkolót és 
kis teret alakítanak ki fákkal, padok-
kal. A tervet készítő Planwerk terve-
zőiroda szerint ezen a részen is lesz 
buszsáv és kerékpárút.

A városvezetés elképzelése szerint 
a belvárosi utcák korszerűsítésével 
háttérbe szorul az autós közlekedés 
Kolozsvár központjában, és a gya-
logosok, az alternatív közlekedési 
eszközöket használók – bicikli, rol-
ler stb. – kerülnek előnyösebb hely-
zetbe, de az új buszsávok révén a 
tömegközlekedési eszközöket hasz-
nálók is jól járnak. Nem titkolt cél, 
hogy minél többen mondjanak le az 
autóról, és térjenek át a tömegközle-
kedésre, ezt szolgálja a belvárosi par-
kolók felszámolása is.
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KEZDŐDIK A FARKAS UTCA ÉS KÖRNYÉKÉNEK FELÚJÍTÁSA, ELŐNYBEN A GYALOGOSOK

Megújul a kolozsvári belváros Érettségi, avagy mi nincs 
a tarisznyában

„Érettnek” nyilváníttatik július 9-re egy újabb nem-
zedék, pontosabban azok a fi atalok, akik sikeresen 
veszik az akadályokat a tegnap kezdődött záróvizs-
gákon. Mint azt jól tudjuk, akadály van és volt bő-
ven az érettségire való felkészülés és a megméret-
tetés milyensége tekintetében. De nem csak. Más 
kérdés, azonban szorosan ide kapcsolódik, hogy 
valóban a fi atalok „érettségét” méri-e a záróvizsga, 
avagy már csak nevében hordozza az „érettség” fo-
galmát, közben kiüresedett kifejezéssé vált.

Sokan vetik fel joggal, valójában mire is készí-
ti fel a hazai közoktatás a gyerekeket, fi atalokat. 
Vajon túlnyomórészt arra, hogy sikerrel túlesse-
nek az érettségin? A vizsgára való készülés során, 
akárcsak a hosszú-hosszú iskolaévek alatt ugyanis 
sok esetben olyan lexikális tudásadagokat kellett 
felhalmozniuk, amiknek a későbbiekben aligha 
veszik hasznát. És ahogy lezárul a megmérettetés, 
a legtöbben röpke pár hét múlva elfelejtik, miként 
kell a megadott szempontok mentén jellemezni 
Rebreanu Ion című regényének főhősét, vagy hogy 
melyik évben köttetett meg a pozsareváci béke. 
Arra viszont sajnos aligha készíti fel a fi atalt az ok-
tatás, hogy milyen szempontokat fi gyelembe véve 
keresse kvázi sikeresen boldogulása útját, hogy ne 
kelljen hosszasan, eredménytelenül tévelyegnie 
a munkaerőpiacon. Sajnos azzal a tudással sem 
tarisznyálja fel, hogy képes legyen mihamarabb 
kideríteni, milyen úton induljon el ahhoz, hogy leg-
inkább megvalósíthassa önmagát – úgy, hogy egy-
részt megkeresse mindennapi kenyerét, másrészt 
Isten adta tálentumait se hagyja veszni, olyasmivel 
foglalkozhasson, amihez rátermettsége van.

Tegyük hozzá: iskolarendszerünk gyakorta nem 
veszi fi gyelembe, hogy minden gyermek az élet 
más-más területén tehetséges, hogy akiből jó ma-
tematikus lesz, az talán nem tud ügyesen kosaraz-
ni és fordítva, vagy hogy akinek érzéke van a pénz 
kezeléséhez, annak nem föltétlenül kell brillíroz-
nia verselemzésből. A realitás talaján maradva, 
tanügyünk ezer rákfenéjének tudatában naivitás 
lenne elvárni az iskolarendszertől, hogy a boldo-
gulás felé vezető gyakorlati lépésekre érdemben 
felkészítse a gyerekeket. Azt is tudjuk, hogy a fi a-
taloknak majd az érettségit követően így is, úgy is a 
saját bőrükön kell megtapasztalniuk, miként lehet 
a „víz színén maradni”, bizony saját maguknak kell 
kitapogatniuk, hogy a rögös utak közül melyiken in-
duljanak el, és miért.

Mindazonáltal, annyi talán elvárható lenne a ti-
zenkét évig tartó oktatástól, hogy segítse, ne pedig 
akadályozza a gyereket abban, amiben az tehet-
séges. Az is elvárható lenne normális esetben az 
iskolától, hogy bár részben felkészítse a fi atalokat, 
mi várhat rájuk az „élet sűrűjének” valóságában. 
Ami, ugye, valamivel összetettebb tudás, mint egy 
regényhős jellemzése vagy a pozsareváci béke. Az 
iskolaéveket lezáró, érettséginek nevezett meg-
mérettetés milyenségétől pedig szintén elvárható, 
hogy bár „köszönőviszonyban” legyen mindazzal, 
ami a vizsgák után vár a fi atalokra.
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Útban vannak. A Bel-Magyar utca felújítása nem kis fejtörést okoz autósoknak, gyalogosoknak a kincses városban

 » RÖVIDEN

Hosszabb lehet a tanév 2022 őszétől
A 2021–2022-es tanév szerkezete már végleges, ám 2022 
őszétől növelni kell a tanítási időszakot – vallja Sorin 
Cîmpeanu oktatási miniszter. A tárcavezető a Digi24 hírtele-
vízió vasárnap esti műsorában beszélt a témáról, és jelezte, 
ő korábban javaslatot tett arra, hogy már a 2021–2022-es 
tanévtől hosszabb ideig tartson a tanítás, de javaslatát 
lesöpörték az asztalról, mondván, kiszámíthatóságra 
van szükség. „Megteszünk mindent, érveket hozunk fel, 
amelyeket a tanárok, a szülők, a gyerekek, a döntéshozók 
is elfogadnak, hogy 2022 őszétől hosszabb legyen a tan-
év. Időre van szükség a veszteségek pótlására” – fogalma-
zott a tanügyminiszter. Ez azt jelenti, hogy rövidebb lenne a 
nyári vakáció. Elmondása szerint a romániai 34 hetes tanév 
az egyik legrövidebb Európában, egy 12 éves ciklusban szá-
molva egy németországi diák két és fél évvel többet tanul, 
mint romániai társa.




