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CIVIL ESZKÖZÖKKEL TÖREKSZIK EGY ESZTÉTIKUS KOLOZSVÁR KIALAKÍTÁSÁRA A VÁROSSZÉPÍTŐ EGYLET

Virágos erkélyek, zöldövezetek versenye

Örökzöld ötletekkel is lehet nevezni a városszépítő egylet versenyére Kolozsváron

Amit szabad Jupiternek. Lucian Bode belügyminiszter (bejelölve) a kolozsvári Untoldon

A kincses város legszebb virá-
gos erkélyét és ablakát keresik a 
Kolozsvári Városszépítő Egylet 
által meghirdetett versenyen. 
Az ötödik alkalommal megszer-
vezett vetélkedő arra ösztönzi a 
lakókat, hogy közvetlen környe-
zetük gondozásával élhetőbbé, 
esztétikusabbá varázsolják 
a kincses várost – mondta el 
lapunknak Gergely Balázs, a 
szervezet elnöke. A versenyre 
október 3-ig jelentkezhetnek az 
érdeklődők több kategóriában.

 » DEÁK SZIDÓNIA

I smét versenybe szállhatnak a 
kincses város legszebb virágos 
ablakai, erkélyei, homlokzatai a 

Kolozsvári Városszépítő Egylet által 
meghirdetett projekt keretében. Az 
ötödízben megszervezett Virágos 
Kolozsvár versenyre október 3-ig 
lehet nevezni célja, megmutatni a 
városlakók és lakóközösségek által 
gondozott zöldövezeteket. „A projekt 
Kolozsvár meglévő értékeit leltározza 
fel, és arra ösztönzi a lakókat, hogy 
közvetlen környezetük gondozásá-
val élhetőbbé varázsolják a kincses 
várost” – mondta el lapunknak 
Gergely Balázs, a Kolozsvári Város-
szépítő Egylet elnöke. Hozzátette, a 
szervezetet azért hozták létre, hogy 
civil eszközökkel törekedjenek egy 
esztétikusabb városkép kialakí-
tására. Ennek az elképzelésnek a 
része a Virágos Kolozsvár verseny, 
amelynek idei kiírása a koronaví-
rus-járvány akadályozta pályázati 
fi nanszírozások miatt a korábbi 

kiadásaitól eltérően, ősszel valósul 
meg – hívta fel a fi gyelmet Gergely 
Balázs. Elmondta, az elmúlt évek-
ben a vetélkedő nagy népszerűség-
nek örvendett a kincses város és 
Kolozs megye lakossága körében, 
több száz ablak, erkély borult vi-
rágba, és a külvárosi részek, tömb-
házak előtti zöldövezetek is meg-
szépültek. „A projekt hatására egy-
re több erkélyen látni virágokat, a 
visszajelzések alapján nagyon sok 
nevező van, aki a szomszédja ha-
tására csatlakozik a felhíváshoz. A 
jó példa ragadós elve alapján úgy 
gondoljuk, ha nem is villámgyorsan, 
de lépésről lépésre látványos eredmé-
nyeket érhetünk el, és Kolozsvár pár 
éven belül tényleg egy virágos város-
sá válik” – fogalmazta meg Gergely.

A Virágos Kolozsvár versenyben 
minden kolozsvárinak és Kolozs 
megyeinek lehetősége nyílik bene-

vezni saját virágos projektjével a 
következő kategóriákban: legszebb 
homlokzat, legszebb erkély, leg-
szebb kert, legszebb Kolozs megyei 
ablak, erkély vagy kert, legszebb 
fűszernövénykert, gyógynövénykert 
vagy városi zöldségeskert. A pá-
lyázatnak legtöbb öt virágos fény-
képet kell tartalmaznia, amelyet a 
www.varosszepito.ro oldalra kell 
feltölteni, vagy üzenet formájában 
el lehet küldeni az egyesület Face-
book-oldalára is. A nyertes pályá-
zók nevét október folyamán hozzák 
nyilvánosságra, majd ezt követően 
ünnepélyes díjátadóra kerül sor. A 
pályázatok elbírálása során a zsűri 
fi gyelembe veszi a virágok és fű-
szernövények elrendezését, a szín-
használatot, az ültetett növények 
sokféleségét, valamint azt, hogy az 
elrendezés mennyire van összhang-
ban környezetével.

 » „A jó példa 
ragadós elve 
alapján úgy gon-
doljuk, lépésről 
lépésre Kolozs-
vár tényleg egy 
virágos várossá 
válik” – fo-
galmazta meg 
Gergely Balázs, a 
Kolozsvári Vá-
rosszépítő Egylet 
elnöke.
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 » D. SZ.

Nemcsak a fesztiválozók, hanem 
Lucian Bode belügyminiszter is 

maszk nélkül tartózkodott a hétvégén 
a tegnap hajnalban zárult Untoldon 
– osztotta meg a Facebook közösségi 
oldalon az Europol rendőrszakszer-
vezet, amely elmarasztalta a tárcave-
zetőt. A szervezők korábban azt ígér-
ték, a hatodik alkalommal Kolozsvár 
belvárosában megtartott elektroni-

kus zenei rendezvényt a járványügyi 
előírásoknak megfelelően tartják: a 
naponta több mint 70 ezer látogatót 
számláló eseményen kötelező lesz 
maszkot viselni. Ezzel szemben a kö-
zösségi médiában napvilágot láttak 
olyan felvételek, amin több száz ember 
zsúfolódik össze a koncerteken, maszk 
és távolságtartás nélkül tombolnak. 
A rendőrszakszervezet bejegyzésében 
szereplő fényképen látszik, hogy a hi-
vatalos felvételeken Bode maszkban 

jelenik meg, ezek elkészülte után már 
az arcvédő a kezében van, úgy társa-
log. „Ez bizonyítja, hogy Romániá-
ban a törvény másként vonatkozik az 
»ügyeskedőkre« és a »balekokra«. Míg 
egyeseknek lehetőségük van fesztivált 
szervezni több tízezer résztvevővel, 
akik egymás hegyén-hátán tolonganak, 
addig a szülőknek nem engedélyezik, 
hogy a tanévkezdés alkalmából belép-
jenek az iskola területére” – jegyzi meg 
a szakszervezet ironikusan. Felteszik a 
kérdést: mit válaszoljanak a rendőrök, 
ha bírságolásra kerül a sor, és az illető 
nekik szegezi a kérdést, vajon a belügy-
minisztert is megbüntették?

Amint arról beszámoltunk, több 
száz bírságot róttak ki a hatóságok a 
zenei esemény résztvevőinek. A fesz-
tivál kapcsán évről évre nagyobb az 
elégedetlenség a városlakók körében, 
akik a zajszennyezés miatt tiltakoztak, 
és jelenleg is petícióban kérik a város-
vezetéstől a fesztivál elköltöztetését. 
Ezenkívül sokan felrótták, hogy a ko-
ronavírus-járvány negyedik hulláma 
idején az elöljárók engedélyezik a több 
mint száz országból naponta 75 ezres 
tömeget a belvárosba vonzó Untold 
fesztivál megszervezését, az iskolában 
pedig kötelező a védőmaszk.

A belügyminiszter maszk nélkül az Untoldon

 » „Ez bizonyít-
ja, hogy Romá-
niában a törvény 
másként vonat-
kozik az »ügyes-
kedőkre« és a 
»balekokra«.”

 » INNEN-ONNAN

A Himaláját hódítaná meg újra
Varga Csaba váradi hegymászó

Az ötödik nyolcezres csúcs meg-
hódítására indult tegnap Varga 
Csaba nagyváradi hegymászó. 
A „tisztán” pótlólagos oxigén és 
magashegyi teherhordók nélkül 
mászó Varga rövid, gyors tem-
pójú expedíciót tervez, pár hetes 
akklimatizációs időszak után, 
szeptember végén, október elején 
veszi célba a Himalájában található 
Dhaulagiri-hegység 8167 méteres 
csúcsát – számolt be Facebook-ol-
dalán az M5 tévécsatorna Hazajáró 
című műsora. A Nepálban fekvő 
Dhaulagirit, amely a világ hetedik 
legmagasabb csúcsa, eddig egyet-
len magyar hegymászónak, Erőss 
Zsoltnak sikerült elérnie „tisztán”. 
Mint arról beszámoltunk, Varga 
Csaba legutóbb idén tavasszal 
szerette volna megmászni  a Mount 
Everestet, azonban meghiúsult a 
csúcstámadási kísérlete, lavina és 
a rossz időjárás miatt vissza kellett 
fordulnia a hegymászónak. Varga 
Csaba 2013 óta sorra hódítja a világ 
legmagasabb csúcsait. Eddig a 
világ négy legmagasabb pontján 
feszíthette ki a magyar zászlót, és 
ő az egyik legeredményesebb aktív 
magyar magashegyi alpinista.

Romániában járt hétvégén 
a pápa a New York Times szerint
A New York Times amerikai 
napilap Facebook-oldala szerint 
nem Magyarországon, hanem 
Romániában járt vasárnap Ferenc 
pápa, vélhetően abba a gyakori 
tévedésbe estek, hogy összekever-
ték Budapestet Bukaresttel. A bakit 
azóta korrigálták. A belinkelt cikk 
címében amúgy helyesen Magyar-
ország szerepel. A poszt nagyjából 
15 órát volt látható, a kommentek-
ben többen is fi gyelmeztették a 
szerkesztőket a tévedésre, de csak 
hétfőn 10 óra után javították. A té-
vedésre Varga Judit, Magyarország 
igazságügyi minisztere irányította 
rá a fi gyelmet a közösségi portá-
lon. „Budapest még mindig nem 
Bucharest. Ha bárkinek a jövőben 
kedve támadna hiteles hírforrás-
ként hivatkozni a New York Times-
ra, akkor jusson eszünkbe, hogy 
ennek az újságnak a 17 millió (!) 
követővel rendelkező Facebook-ol-
dala szerint Ferenc pápa a tegnapi 
napot Romániában töltötte. És ez 
nem vicc…” – írta Facebook-be-
jegyzésében a tárcavezető. Mint 
ismeretes, a katolikus egyházfő 
az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus (NEK) zárómiséjére ér-
kezett a magyar fővárosba. Egyéb-
ként nem ez az első alkalom, hogy 
a két főváros nevét összetévesztik, 
az évek során a könnyűzenei élet 
legnagyobb sztárjai, elsőként a 
2009-ben elhunyt Michael Jackson, 
majd a Metallica rockegyüttes, 
Lenny Kravitz amerikai énekes, a 
brit Morcheeba együttes tévesztette 
össze Bukarestet Budapesttel.




