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❖ BEVEZETŐ


Az OTTHONOS KOLOZSVÁR PROGRAM koncepciója abból az őszinte 
meggyőződésünkből született, hogy mi, kolozsvári magyarok, pont úgy és 
olyanokként vagyunk jók ennek a városnak, amilyenek vagyunk. Kolozsvárnak 
viszont feladata úgy hozzánk simulni, hogy nekünk fel se tűnjön a magyar felirat, a 
rendezett vízpart, a gyerekülés a városi bicikliken vagy a dugók nélküli forgalom, 
mert mindezek már a kolozsvári hétköznapjaink magától értetődő részei.  

A városprogram megvalósítását az RMDSZ megújult tanácsosjelölti csapata vállalja fel. 

Konkrét, számonkérhető vállalásokat teszünk magyarként a sajátosan magyar ügyek 
vonatkozásában, kolozsváriakként pedig a közpolitikai ügyek szintjén. A program sikeres 
megvalósítása esetén, az  egymás iránti kölcsönös tisztelet jegyében  új alapokra 
helyezzük a magyar-román együttélés viszonyait. Respekttel tartozik mindenki: a viszony 
a tiszteletről szól, arról, hogy az államnak tisztelnie kell minden polgárát, hogy a 
románoknak tisztelniük kell a magyarokat, és nem veszélyforrásként tekinteni rájuk, a 
magyaroknak pedig tisztelniük kell a románokat. Mi a kölcsönös tiszteletben hiszünk, és 
ezt mondjuk el mindenkinek. Kiemeljük a politikai bizonytalanságból a legfontosabb 
közhasznú magyar projektek finanszírozását, Mátyás király múzeumot, Pákey Lajos 
városépítész szobrát. A programban foglalkozunk a közlekedés, a lakhatás, a zöld 
övezetek, a közegészségügy, a szociális ügyek, a bürokrácia leépítése, az online 
ügyintézés, a zajszennyezés, a számon kérhető gazdálkodás, a környezetvédelem és a 
válsághelyzetben lévő gazdaság ügyével. 


Belátjuk, hogy a program bizonyos részei még szakemberek véleményezésére szorulnak. 
Most és a jövőben sem fogunk mindenhez érteni, így célunk a szakértők bevonása és a 
velük való következetes együttműködés a várostanácsosi munkánk végzése során. 
Ugyanilyen leplezetlen őszinteséggel szeretnénk évről-évre beszámolni és felelősséget 
vállalni Önökkel szemben a jelen programban tett vállalásainkról. Őszinte szándékunk és 
elkötelezettségünk tanúbizonyságául szolgáljon jelen városprogram. 


Kolozsvár az otthonunk, és mi vagyunk a város lakói!  
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Csapatunk:

Polgármesterjelölt:


Csoma Botond – jogász, parlamenti képviselő, az RMDSZ Kolozs megyei 
szervezetének elnöke. 


Tanácsos-jelöltek:


Oláh Emese – jogász, Kolozsvár alpolgármestere


Rácz Béla Gergely – közgazdász, egyetemi adjunktus a Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Karán


Rácz Levente Zsolt – vegyészmérnök, városi tanácsos, a Parapharm és a Pro 
Ignis vállalatok igazgatója


Fugel Edina – közgazdász, családanya, az Antal Zsolt Alapítvány ügyvezető 
igazgatója


Andacs Zsolt Levente – az Országos Magyar Diákszövetség és a HÖOK 
Külhoni Régió elnöke. A kolozsvári fiatalok jelöltje


Szőcs Endre – pénzügyi közgazdász, vállalkozó, megyei tanácsos, a 
Thinkonomy társalapítója


Nistor Dániel – építőmérnök, a Kolozsvári Helyi Tanács urbanisztikai 
bizottságának tagja 


Buchwald Péter – volt szenátor, a Kolozsvár Társaság elnöke


Muszka-Pál Anna – Nusi óvó néni, az Anyó nyári óvoda egyik megálmodója 

Makkai László – nyugdíjas, az RMDSZ hídelvi körzetének elnöke  


Kira Miklós – nyugdíjas, SZKT tag 


Sarukán Emília – nyugdíjas, RMDSZ Nőszervezet tagja


Hegedűs Lajos – a Diakónia Keresztény Alapítvány országos koordinátora


Veress Enikő – tanár, szociológus, a Kolozsvár Társaság ügyvezető igazgatója
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I. A KOLOZSVÁRI MAGYAROK ÜGYEI  
1. A MAGYAR-ROMÁN EGYÜTTÉLÉS KÉRDÉSEI 

Problémák: 

• Kolozsvár Polgármesteri Hivatala nem tekint a magyar nyelvre kommunikációs 
nyelvként. Magyar nyelven nem kommunikál következetesen a város lakóival és a 
városba látogatókkal szóban (magyarul beszélő ügyfélszolgálati ablak, telefonszám 
működésének biztosítása az ügyintézésben), írásban (hivatali ügyintézést lehetővé tevő 
formanyomtatványok, weboldalak, mobilalkalmazások, buszjegyek stb.) és köztéri 
feliratain (utcanévtáblák, intézményfeliratok, üdvözlő feliratok, irányjelző táblák, buszok 
kijelzőin közzéttett szövegek stb.). 


• Aki kolozsvárra érkezik, nem érzékeli, hogy él itt egy magyar közösség. Kolozsvár 
Polgármesteri Hivatala láthatóan úgy kommunikál a lakosság és az idelátogatók 
irányába, hogy azoknak alig van esélyük megsejteni, hogy a múltban és jelenleg is 
élénk kulturális életet élő magyar közösség lakja és alakítja a várost. Nem használja a 
magyar nyelvet a turistáknak szánt köztéri táblákon, feliratokon, szórólapokon annak 
ellenére sem, hogy éppen Magyarországról érkezik a turisták nagyrésze. 


• A polgármesteri hivatal számára a támogatások megítélésekor nem szempont a 
többnyelvűség. Támogatáspolitikájában nem jelenik meg a román-magyar 
többnyelvűség szempontként. A többnyelvűség felvállalása a civil vagy gazdasági 
szereplők számára önkéntesen vállalt többletköltséget jelent.


• A magyar közösségnek nincsenek köztéri szobrai. Kolozsváron az elmúlt 100 évben 
egyetlen magyar személynek sem állított köztéri szobrot a román állam keretei között 
működő városi polgármesteri hivatal. Nem kell történésznek vagy demográfusnak lenni 
ahhoz, hogy ennek a gyakorlatnak a méltatlanságát belássuk, tekintve, hogy több tucat 
román személy kapott Kolozsvár közterein szobrot ebben a periódusban.


• Kolozsvár nem vált a román-magyar együttélés mintapéldájává. A város mindeddig 
nem vállalta fel a vezérszerepet abban, hogy a román-magyar együttélés erdélyi 
módszertanának progresszív úttörője legyen. Közös román-magyar projekteket kell 
kezdeményeznünk, ahol már a kitalálásban is egy román-magyar csapat vesz rész és 
olyan ötletekkel áll elő, amelyek által Kolozsvár Erdély többnyelvű fővárosává válik.
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Lehetséges megoldások: 

Csak akkor beszélhetünk nyelvi jogokról, ha a magyar nyelvhasználat nem eseti alkuk, 
személyes ismeretségek költséges eredménye, hanem mindenki számára kiszámítható, 
garantált, kézenfekvő lehetőség a hétköznapokban. Jelenleg Kolozsváron ilyen 
értelemben a magyarok anyanyelvhasználati jogairól csak az oktatás, a helységnévtáblák 
és az alpolgármesteri kabinet vonatkozásában beszélhetünk. Ez utóbbi által biztosított 
nyelvhasználati lehetőség sem tekinthető viszont valós nyelvi jognak, hiszen nem egy 
garantált jog a magyar alpolgármesteri pozíció, hanem a politikai erőviszonyok függvénye. 
A magyar nyelvhasználat biztosítása az alpolgármesteri kabinetre ugyanakkor 
indokolatlan terhet ró és távolról sem elégíti ki a magyar közösség jogos elvárásait. Ez az 
RMDSZ frakció és az RMDSZ szavazók számára egyaránt frusztráló. 


A román-magyar együttélés vitatott kérdéseit egészen biztosan nem lehet megoldani 
egycsapásra, mert hiányzik a városi tanács többségi tagjainak a támogatása. Ezért egy 
olyan – a kisebbségi léthelyzet lehetőségeihez igazított – stratégiára van szükség, amely 
két polgármesteri mandátum távlatában, 8 év alatt hoz látható változásokat. A hosszútávú 
és maradandó változás előfeltétele, hogy nem eseti megoldásokat, hanem rendszerszintű, 
fokozatosan fejlődő, a román lakosság és tanácsosok támogatását is élvező 
megoldásokat találjunk. Célként kell tekintsünk arra, hogy a magyar közösség számára 
közérdekű ügyek ne váljanak a politikai érdekellentétek martalékává és eseti alkuk 
függvényévé. 


• Többnyelvűség: legyenek magyar utcanévtábláink, turisztikai leírásaink, új 
projektek esetén legyen kötelező a román mellett a magyar nyelv használata is!  

A Kolozsvári Kulturális Központ/Centrul Cultural Clujean mintájára a városháza 
kezdeményezze egy kooptált (kiegészítő tevékenységet végző) civil szervezet 
létrehozását, amely a helyi pályázati pénzalapokból arra igényel támogatást, hogy 
magyar-román, román-magyar fordítói és szinkrontolmács munkát lásson el a hivatal és a 
hivatal által támogatott, engedélyezett projektek igénye szerint. Évről évre, a támogatás 
mértéke, a korábbi év fordítási igényeihez kéne igazodjon. 


• Kolozsvár legyen a román-magyar együttélés mintapéldája! 

Büszkén vállalja fel a város, hogy a román-magyar együttélés kihívásokkal jár és ezért 
bizonyos kérdésekről időről-időre vitatkozni kell, annak reményében, hogy közelebb 
kerülünk egymás álláspontjaihoz. A harmonikus együtt- és egymás mellett élés ne csak 
üres szlogen legyen, hanem valóság. Találjuk meg a konfliktuskezelés azon formáját, ami 
nem az önfeladás, az erőpolitika és kimondatlan politikai alkuk útján vezet harmóniához, 
hanem egymás megismerése és elismerése útján. Tudjunk beszélni a Baba Novac 
szoborról, a Házsongárdi temetőről, a magyar nyelv kiszorulásáról a város köztereiről az 
elmúlt évszázadban és napjainkban. A nyelvi kérdés vonatkozásában ez azt jelentené, 
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hogy teremtsük meg a magyar nyelvhasználatról való beszélgetés intézményes kereteit. 
Szervezzünk nyilvános, szakértői beszélgetéseket, konferenciákat, konzultációkat a 
román-magyar többnyelvűség kérdése tárgyában a polgármesteri hivatal részvételével, 
ahhoz, hogy a város vezetősége és lakossága is megismerje az európai jó példákat és 
hogy a kérdés a kibeszélés útján elveszítse konfliktustöltetét és tabujellegét. Ne 
számítson politikai, kisebbségjogi aktivizmusnak, hogy erről a kérdésről beszélünk, hogy 
a magyar nyelvhasználat igényét megfogalmazzuk. Ne kelljen feléljük politikai kapcsolati 
tőkénket ahhoz, hogy ezt az ügyet felvállalhassuk. 


• Emlékezéspolitika. Miénk (is) itt a tér! Legyenek a magyar közösségnek köztéri 
szobrai!  

Lépjünk ki a magyar intézmények, egyházak keretei mögül és tartsunk számot a város 
köztereire. Kiváló előmunkát végzett ezen a területen a Kolozsvári Magyar Napok, 
hozzászoktatva a magyarokat és románokat egyaránt ahhoz, hogy a város közterein van 
helye a magyar nyelvű programoknak, koncerteknek és általában a magyar kultúrának. 
Pákey Lajos, Kolozsvár valahai főépítésze, a New York szálló és a sétatéri kioszk 
tervezője megérdemli, hogy többnyelvű felirattal ellátott szoborral tisztelegjen a város 
munkássága és emléke előtt. 


• Ismerje meg Mátyás királyt a világ  

Mátyás király, vitán fölül Kolozsvár legnagyobb szülöttje. Méltó módon, éppen a város 
főterén áll lovasszobra. Ugyanakkor a különböző zavarba ejtő román, magyar és 
többnyelvű táblák, feliratok mindenben segítenek, csak abban nem, hogy megtudjuk, 
hogy ki is volt Mátyás, az igazságos. Meggyőződésünk, hogy egy, a románok és 
magyarok által más-másképpen sajátjuknak tudott történelmi hősnek, Kolozsvár nagy 
szülöttjének, indokolt volna egy négy nyelvű (román, magyar, német, angol) állandó 
történelmi tárlatot szentelni. Ugyanakkor szükséges volna a történelmietlen Funar-féle 
táblát egy ugyancsak négy nyelvű, a román és magyar közösség álláspontját egyaránt 
tükröző táblára cserélni. 


• Depolitizáljuk a közhasznú jelentőséggel bíró ügyeink városi finanszírozását  

A közhasznú rendezvények, tevékenységek, szervezetek finanszírozásának depolitizálása 
alapvető fontossággal bír ahhoz, hogy ne kelljen politikai tőkét és kapcsolatot arra 
felhasználni évről-évre, hogy a magyar közösség számára fontos projektek 
megvalósulhassanak. Ne kelljen lemondani a Pákey szobor ügyéről ahhoz, hogy a 
Kolozsvári Magyar Napok, a Kolozsvári Ünnepi Könyhét vagy a Diáknapok is megkapják a 
megvalósulásukhoz szükséges finanszírozást. Ehhez szükséges, hogy a 
támogatáspolitikát két külön szintre bontsák, kiemelve a közhasznúaknak minősített 
tevékenységeket, amelyek politikai lobbi nélkül évről- évre megkapják a működési 
támogatásukat. Szerencsés volna nem a politikai mandátumokhoz kötni a közhasznúsági 
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minősítés érvényének időbeli ciklusát, tehát inkább 5-6 éves periódusokra kéne előre 
megállapítani, hogy mely szervezetek, projektek részesülnek ilyen éves szubvencióban. 


• Magyar ügyek egysége a polgármesteri hivatalon belül. 

A polgármesteri hivatal építsen be a saját szervezeti felépítésébe egy olyan egységet, 
amely a magyar közművelődési igények kielégítését szolgálja. Magyarul beszélő és a 
magyar kultúrát jól ismerő, megfelelő képesítésű és tapasztalatú alkalmazottak 
tervezzenek programokat a Szabók bástyájába, a Sétatéri kaszinóba és más, a 
közművelődést szolgáló létesítményekbe. Amennyiben, ezt a jogos igényt a hivatal nem 
hajlandó teljesíteni bármilyen oknál fogva, támogassa a létrehozatalát egy a Kolozsvári 
Kulturális Központhoz hasonló finanszírozási logikára épülő magyar közművelődési 
alapítványnak. Ennek az alapítványnak az a feladata, hogy a hivatal alá tartozó struktúrák 
kompetencia és kapacitáshiányát kompenzálja a magyar kultúra és a magyar lakosok 
irányába.


Az RMDSZ frakció vállalásai:  

• Az RMDSZ, mint városi frakció politikailag és szakmailag felelősséggel tartozik a 
kolozsvári „magyar ügyek” alakulásáért. 


• Kezdeményezi a magyar-román többnyelvűség megvalósítását segítő, fordítói és 
tolmács munkákat ellátó, helyi közpénzből finanszírozott egyesület létrehozását. 


• Kezdeményezi, hogy Kolozsvár helyi tanácsa határozatban döntsön az új 57/2019-es 
Közigazgatási kódex értelmében a magyar nyelvhasználat biztosításáról az 
intézményfeliratok, az irányjelző turisztikai táblák, feliratok és az online ügyintézés 
(weboldal és mobilalkalmazások) esetén. 


• Minden új vagy megújuló megvalósítás esetében kéri, hogy az adott projekt, fejlesztés 
magyar nyelven is kommunikáljon a magyar lakosokkal. 


• Kezdeményezi, hogy a Házsongárdi temető kapujára az Erzsébet-hídhoz hasonlóan, 
háromnyelvű táblát tegyenek ki, amelyen a temető magyarul: „Házsongárdi temető”-
ként szerepel. 


• Kezdeményezi és megszervezi az interetnikus vita és párbeszéd intézményes kereteit. 


• Eléri, hogy Pákey Lajos városépítésznek köztéren, méltó emléket állítson a 
polgármesteri hivatal. 


• Kezdeményezi a Mátyás király szülőházának falára tett Funar-féle táblának a 
lecserélését. 


• Kezdeményezi egy állandó Mátyás-tárlat létrehozását, amely megfelelően tükrözi a 
román és magyar történelmi álláspontokat. 
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• Tárgyalásokat kezdeményez a magyar és más civil és egyházi szereplőkkel, illetve a 
polgármesteri hivatallal arról, hogy a város támogatáspolitikája tegye lehetővé a helyi 
közhasznúság minőségének elismerését, és a közhasznú projektek finanszírozásának 
depolitizálását. 


• Kezdeményezi a magyar közösség közművelődési igényeit kielégítő hivatali struktúra 
létrehozatalát. Elutasítás esetén kezdeményezi, hogy a hivatal anyagi támogatásával 
létrejöjjön egy kolozsvári magyar közművelődési alapítvány. 
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2. Oktatás és közösségünk intézményei 
Minden eszközzel támogatjuk, hogy a magyar oktatási hálózat működjön, versenyképes 
legyen és minden szülői, pedagógusi  és intézményi igényt megoldjunk, segítsünk. 
Kitérünk itt egyetemeinkre, civil szervezeteinkre, intézményeinkre, egyházainkra. Az 
RMDSZ az elmúlt években több olyan fontos intézkedést valósított meg, amelyek az 
oktatás és intézményeink előmenetelét segítették. 


Eddigi megvalósítások: 

• A kolozsvári magyar iskolák és tagozatok számíthattak ránk, biztosítottuk a 
működésükhöz és fejlesztésükhöz szükséges forrásokat, támogattuk a tervezett 
felújításokat.


• Bölcsődék építését és bővítését támogattuk azért, hogy minden kolozsvári magyar 
gyermek helyet kapjon bennük.


• Magyar bölcsődei csoportok indultak szerte a városban, így már 7 bölcsőde várja a 
kisgyermekeket.


• Az iskolabusz program a magyar diákokat is kiszolgálja.


• Több ezer magyar diák részesül tanulmányi, érdem- és szociális ösztöndíjban.


• A magyar diákok is ingyen buszbérletet kapnak. Egy háromgyerekes családnak ez 3420 
lej éves megtakarítást jelent.


• Újraindult a magyar IX. osztály az Onisifor Ghibu Elméleti Líceumban. Új 
épületszárnnyal bővül az iskola.


• Megújult a magyar tagozattal rendelkező, Monostor negyedi Octavian Goga Általános 
Iskola.


• A KMDSZ A kártyájával rendelkező magyar egyetemisták ingyenes közszállítási 
bérletben részesülnek Kolozsváron.


• Felújítjuk a Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskoláját. Erdély egyetlen magyar 
tagozattal is rendelkező hallássérült, illetve értelmi fogyatékossággal élő vagy autizmus 
spektrum zavarral diagnosztizált gyermekekkel foglalkozó intézmény támogatása 
számunkra prioritás.


Cél: 

• Feltérképezni a közintézményeink azon igényeit és problémáit, amelyekre az RMDSZ 
városi frakciója választ és segítséget tud nyújtani.
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• A Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, 
valamint az önkormányzat közötti együttműködési keret új, a város állandó fejlődését 
elősegítő tartalommal való feltöltése.


További problémák: 

• Bár 7 magyar bölcsődei csoport már létezik, nincs magyar bölcsődei és óvodai hely 
Kolozsvár minden negyedében, az otthonunk közelében.


• Sok esetben román iskolát választanak a vegyes házasságban született gyermekek 
szülei.


Az RMDSZ frakció vállalásai: 

• Minden negyedben lehetőség lesz magyar bölcsődei-, vagy óvodai csoportba iratni a 
gyermekünket.


• Tudatos kommunikációt fog végezni a vegyes családok irányába a magyar tannyelvű 
oktatás lehetőségeiről és előnyeiről. 


2.1. A Puck Bábszínház ügye  

Volt vezetői szerint az intézmény jelenlegi helyzete tarthatatlan. 


Probléma: 

• A két tagozattal rendelkező Puck Bábszínház vezetősége szándékosan sorvasztja el a 
magyar tagozatot, ellehetetleníti szakmai fejlődését, diszkriminatív és megalázó módon 
viselkedik a magyar társulattal szemben. 


• Olyanok döntenek a magyar tagozat működéséről és műsorpolitikájáról is, akik nem 
ismerik a magyar nyelvet, kultúrát és meseirodalmat.


Megoldási javaslat: 

• A magyar közösség érdekeit egy önálló, állami finanszírozású Kolozsvári Magyar 
Bábszínház létrehozása tudja megfelelően szolgálni. 


Az RMDSZ frakció vállalásai:  

• Az RMDSZ, mint városi frakció közösséget vállal a Puck Bábszínház magyar 
tagozatának törekvéseivel és problémáival.


• Támogatjuk egy önálló, állami finanszírozású Kolozsvári Magyar Bábszínház 
létrehozását.


• Részt vállalunk ennek megtervezésében és kivitelezésében is. 
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II. KOLOZSVÁRI KÖZPOLITIKÁK 
3. ÉLHETŐ VÁROS VS. FULDOKLÓ VÁROS 

Kolozsvár bedugult. Kolozsvár megtelt. Jelenlegi infrastruktúrájával élhető város helyett 
egy fuldokló városban élünk. Az elmúlt négy évben számos olyan próbálkozás volt, amely 
próbálja felvenni a harcot az ellen, hogy órákat töltsünk a forgalomban. Az 
RMDSZ kolozsvári frakciója rengeteg olyan tervet kezdeményezett az elmúlt négy évben, 
amelyet a városvezetés meg is valósított, de sok problémára továbbra sincs válasz. Ezek 
problematikáját járjuk körbe az alábbi fejezetben.


Továbbá, kiemelten fontos a kolozsvári lakónegyedek ügye, tematikája. Jelenleg a helyi 
szintű problémák globálisan, városi szinten, és aránytalanul vannak kezelve. Így fordulhat 
elő, hogy míg egyes negyedekben létezik az az infrastruktúra, amelyre szükségük van a 
lakóknak, más helyeken nincsenek parkok, játszóterek és nincsenek helyi 
kezdeményezések. Ezt a problémát helyi szinten kell megoldani, az RMDSZ frakciója 
javaslatokat tesz a megoldásra. 


A három fő üzenetünk: 

• Kisvárosok a nagyvárosban: kezeljük helyi szinten a negyedek problémáit, nevezzünk ki 
negyed-menedzsert és lakónegyedi testületeket, akik a közösség érdekeit ismerik és 
képviselik. 


• a tömegközlekedést, az infrastruktúrát, a bicikliutakat, a zöldövezetet, a lakónegyedi 
életszínvonal növelését fejleszteni kell.


• a városközpontot fokozatosan autómentesíteni kell. Parkolókat nem a 
városközpontban, hanem a negyedekben kell létesíteni. Arra szeretnénk a kolozsvári 
magyarokat ösztönözni, hogy válasszák a tömegközlekedést és az alternatív 
közlekedési módokat.
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3.1. Lakónegyedek helyzete - Kisvárosok a nagyvárosban 

Problémák: 

• Jelenleg a helyi szintű problémák globálisan, városi szinten vannak kezelve ahelyett, 
hogy a helyi közösség igényei szerint legyenek megoldva (például hiába van a városnak 
uszodája a Dónát negyed végén, ha egy Szamosfalván élőnek egy órájába kerül eljutni 
ide).


• A negyedi polgármesteri hivatalok csak adminisztratív testületként működnek, 
konzultációra, fórumra nincs lehetőség. 


• A helyi közösség igényei nincsenek felmérve, nem tudjuk, hogy a város különböző 
pontjain élő emberek hogy képzelik el a negyedük fejlődését, miként szerveznék meg 
saját közösségüket.


• Nincsenek helyi közösségi terek, ahol kisebb rendezvényeket, lakossági 
összejöveteleket lehetne tartani. 


• Az új negyedek még mindig káoszba fulladnak, az infrastruktúra és a tömegközlekedés 
hiányos. 


Lehetséges megoldások: 

• Nevezzünk ki negyed-menedzsert és lakónegyedi testületeket, akik a közösség 
érdekeit ismerik és képviselik, részesei az ottlakók mindnnapjainak. Fontos, hogy 
ezekben a testületekben képviselje magát az egyház, a negyedben működő civil 
szervezetek, a lakóközösségek, oktatási intézmények képviselői, a helyi magyar 
közösség képviselői, a helyi rendőrség, stb.


• A részvételi költségvetések negyedkre is legyenek lebontva, a civil támogatások helyi 
ügyekre is legyenek odaítélve. 


• Létesítsünk magyar csoporttal rendelkező bölcsődét és óvodát minden negyedben, 
elérhető távolságban az ott élőknek. 


• Minden negyedben közösségi tereket kell létrehozni, ahol kisebb rendezvényeket, 
lakossági összejöveteleket lehetne tartani. 


• A helyi identitás erősítése: vannak negyedek, amelyeknek saját történetük, kultúrájuk 
van. Ilyen például a Fellegvár, a hóstáti közösség negyedei vagy akár a 
kommunizmusban felépített tömbháznegyedek is. 


• Az újonnan épülő negyedek rendelkezzenek saját infrastruktúrával, bölcsődékkel, 
óvodákkal és iskolákkal, egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint 
bevásárlóközpontokkal, hogy minél kisebb távolságot kelljen ezen szolgáltatásokért a 
lakók megtegyenek. 
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3.2. Közlekedés  

3.2.1. Autóforgalom 

Problémák:  

a) A város autóforgalma egyre elviselhetetlenebb. 


b) A parkolóhelyek száma továbbra is alacsony a lakónegyedkben. 


c) Hiányoznak a megfelelő kerülőutak, alternatív útvonalak a negyedek között. 


d) A városközpontot fokozatosan autómentesíteni kell, parkolóházakat nem itt kell 
építeni. 


Lehetséges megoldások: 

• Parkolási lehetőségeket biztosítani a város bejáratainál, hogy a környező településekről 
érkezők otthagyhassák autóikat, és útjukat közszállítási eszközökkel folytathassák.


• Oktatói programokat szervezzünk gyerekeknek a közlekedésről, hogy a felnövő 
generáció nagyobb arányban válasszon alternatív tömegközlekedési módokat. 


3.2.2. Közszállítás 

Problémák:  

• Nincs biztosítva az éjszakai közszállítás. 


• A közszállítási járműveknek nincs mindenhol külön sáv biztosítva. 


• Nem kielégítő az iskolabuszok működése és rendszere. 


• Nem megfelelő minőségű és rendszerességű a metropolisz övezeti közszállítás. 


Lehetséges megoldások:  

• Elkészíteni és megvalósítani Kolozsvár közszállítási stratégiáját, ami a fenti problémákra 
megoldásokat tartalmaz. 


• A közszállítás minőségi fejlesztése és anyagi támogatása, hogy minél előnyösebb 
legyen az autó helyett ezt a közlekedési formát választani. 


• A közszállítási eszközök útvonalának kiterjesztése a cégek székhelyéhez, annak 
érdekében, hogy az alkalmazottak ne saját személygépkocsijukat használják.


• Parkolási lehetőségeket biztosítani a város bejáratainál, hogy a környező településekről 
érkezők otthagyhassák autóikat, és útjukat közszállítási eszközökkel folytathassák.
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• Átvizsgálni a negyedek összekötöttségeit, a félreesőbb negyedekből is több buszjáratot 
indítani csúcsidőben.


3.2.3. Bicikliutak és a bérelhető városi biciklik 

Problémák:  

• Nincs elég összefüggő bicikliút a városban. 


• A bérelhető városi biciklik nincsenek rendesen karbantartva.


• A bérelhető városi biciklik egyikén sincs gyerekülés. 


• A bérelhető városi biciklik használatbavételéhez nem lehet egy egyszerű bankkártyát 
vagy mobilalkalmazást használni (például a turisták sem tudják használni őket). 


• A metropoliszövezetek nem elérhetőek bicikliúton, sőt, egyenesen közveszélyes 
biciklivel közlekedni bizonyos útszakaszokon. 


• Nincs elég bicikliparkoló.  

• A jelenlegi bicikliutak nem alkalmasak a rollerezők és a görkorcsolyázók számára, ezért 
ők a járdán kell közlekedjenek. 


Megoldási javaslatok:  

• A város fejlesztésénél kikerülhetetlen szempontként kell kezelni a bicikliutak bővítését. 


• A metropolisz övezet településeivel együttműködve ki kell alakítani a településeket 
összekötő, gyerekek számára is biztonságos biciklis útvonalakat. 


• A városi biciklik egy részét el kell látni gyereküléssel. 


• A városi biciklik bérlését egyszerűbbé kell tenni, hogy a városba látogatók is könnyen 
igénybe vehessék . 


• Sűrűbben kell bicikliparkolókat kialakítani. 


• A felújított utcákat olyan bicikliutakkal kell ellátni, amelyek alkalmasak a rollerezők és a 
görkorcsolyázók számára is. 
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3.2.4. Gyalogos, családbarát közlekedés 

Célok:  

• Babakocsi-barát járdakialakítás.


• Tolókocsisok közlekedése köztereken, közintézményekben és közszállítási járműveken.


• Mozgássérült gyerekek számára is legyenek használhatóak a játszóterek.


• Vakok számára értelmezhető és biztonságosan használható utcák.


• Sétálóövezetek egybeolvasztása és kiterjesztése, akár bizonyos napokon 
gyalogosövezetté lehetne nyilvánítani az autóutakat. 


• Játszóterek modernizálása, tematikus kialakitás.


• Negyedi kicsi és nagy játszótereket takarítása.


Az RMDSZ frakció vállalásai a város közlekedési fejlesztésével kapcsolatosan:  

• Az RMDSZ, mint városi frakció politikailag és szakmailag felelősséggel tartozik a 
kolozsvári közlekedés alakulásáért. 


• Feltérképezi, hogy jelenleg mely helyeken jelent nehézséget tolókocsival, babakocsival 
vagy vakon közlekedni és kezdeményezi a beazonosított problémák megoldását. 


• Kezdeményezi és támogatja a sétálóövezetek további kiterjesztését.


• Szakmai véleményének kialakításához szakértőkkel fog együttműködni. 


• Előterjeszti az éjszakai közszállítás hiányának minél sürgősebb megoldását.


• Kezdeményezi a városi biciklik bérlésének újragondolását. 


• Kezdeményezi a bicikliparkolók kialakítását. 


• Kezdeményezi a városi biciklik gyereküléssel való ellátását.
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3.3. Zöld övezetek  

Célok: 

• A parkoknak és zöldfelületeknek nemcsak környezet-, hanem családbarátnak is kell 
lenniük. Saját játszótérrel kell rendelkezniük, amely a kánikulában vizes játszótérként is 
működhet. Ugyanitt biztosítani kell a kerékpárutakat és sportolási lehetőségeket. 


• Legyen a városnak faültetési programja. Például az utcákat csak úgy lehessen felújítani, 
hogy alkalmasak legyenek fák ültetésére. 


• Azok a cégek és lakóközösségek, amelyek zöldterület kialakítását vállalják, támogatás 
keretében ingyen vagy jutányos áron kapjanak virágokat, cserjéket. 


• Kibővíteni a „Fogadj örökbe egy zöldövezetet” programot. 


• A Szamos és a Nádas teljes kolozsvári szakaszán a vízpart legyen hozzáférhető a 
gyalogosok és a bicikliforgalom számára. 


• Adjuk vissza a vasutasparkot a kolozsváriaknak! A hivatal vállalja fel ennek a 
zöldövezetnek a megőrzését, karbantartását és fejlesztését. 


Az RMDSZ frakció vállalásai:  

• Az RMDSZ, mint városi frakció politikailag és szakmailag felelősséggel tartozik a 
kolozsvári zöld övezetek problematikájának előmeneteléért. 


• Faültetési programot kezdeményez. 


• Elutasítja a Szamos és Nádas kolozsvári szakaszainak olyan módon való fejlesztését, 
amely elzárja a város folyó vizeit a kolozsváriaktól. 


• Kezdeményezi és támogatja a folyóvizek teljes partszakaszának a gyalogos és biciklis 
forgalom számára való kialakítását. 


• Kezdeményezi és támogatja a vasutaspark közparkosítását és elutasítja az olyan 
fejlesztési terveket, amely nem zöldövezetként tenné használhatóvá ezt. 


3.3.1. Városi kertészet és közösségi kertek kérdése 

Kolozsváron nagy hagyománya van a kertészkedésnek. Régen létezett városi kertészet, 
amely a városimázsról gondoskodott, a hóstátiak termesztették és árulták a zöldségeket, 
mai napig tőlük szerezzük be a paradicsom-palántákat. Manapság sokan zárt terekben 
élnek, egyre nagyobb figyelem övezi a bio-termelést, közösségi kert-mozgalmak indultak. 
Az RMDSZ vállalja egy Városi kertészet létrehozását, amely felkarolja azon 
hagyományokat, tudást, amelyek kihalóban vannak. 
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Problémák:


• Nincsenek közösségi kertek, amelyek a negyedek színfoltjai lehetnének, ahol kertészeti 
tudást lehetne átadni a gyerekeknek.


• Sokszor olyan növékenyeket vásárolunk a nagykereskedésekben, amelyek nem tudnak 
alkalmazkodni az éghajlatunkhoz. 


Az RMDSZ frakció vállalásai:  

• Az RMDSZ, mint városi frakció vállalja egy Városi kertészet létrehozását, amely 
felkarolja azon hagyományokat, tudást amelyek kihalóban vannak. 


• A Városi kertészet olyan dísz- és kerti-növényeket termeszt, biztosít  a kolozsváriak 
számára, amelyek a Nádas és a Kis-Szamos völgyében, a mi időjárási viszonyainkhoz 
vannak szokva. 


•

3.4. Szociális ügyek 

Célok: 

• Eddig elindított szociális programok folytatása és bővítése. Például a családon belüli 
erőszak áldozatait segítő tanácsadó központ létesítése után szeretnénk elérni, hogy 
hamarosan menhelyet is nyithassanak a rászorulók számára.


• Szeretnénk bővíteni az oktatási intézményekben a szűrőprogramokat (pl. Diabétesz-
szűrőprogram).


• Szeretnénk útjára indítani az iskolákban az egészséges életmód programot, hogy a 
gyerekek egészségesen táplálkozhassanak.


• Új bölcsődék létesítését kezdeményezzük, több magyar csoporttal.


• Inklúzív játszótereket létesítenénk mindenhol, ahol a fogyatékkal élő gyerekek együtt 
játszhatnak korabeli társaikkal. Mnden negyedben szükség van erre.


• Minden játszóteret bekameráznánk, a gyermekek biztonsága végett.


• A hajléktalanok és szociálisan hátrányos helyzetű személyek  önálló életvitelének 
kialakulását segítenénk elő a  lakhatás  mellett egy széleskörű, integrált szociális 
szolgáltatási hálózat biztosításával.


• A kisnyugdíjasok számára is megfelelő ellátást nyújtó idősotthon létesítésére 
ösztönözzük az önkormányzatot.
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Az RMDSZ frakció vállalásai:  

• Az RMDSZ, mint városi frakció politikailag és szakmailag felelősséggel tartozik a 
kolozsvári szociális ügyek problematikájának előmeneteléért. 


• A fent említett célok megvalósítását kezdeményezi, majd végigköveti és beszámol ezek 
menetéről. 


• A Szociális kisokost széles körben terjeszti, online promoválja.


3.5. Online ügyintézés  

Célok:  

• Széleskörben használatossá tenni az online ügyintézést.


• A város jelenlegi online asszisztense nem kommunikál magyarul, ezért célnak tekintjük 
a rendszer lefordítását magyar nyelvre is. 


• Felgyorsítani a hivatali ügyintézést.


• Leépíteni a fölösleges bürokráciát. 


Az RMDSZ frakció vállalásai:  

• Az RMDSZ, mint városi frakció politikailag és szakmailag felelősséggel tartozik az 
online ügyintézés problematikájának előmeneteléért. 


• Olyan közigazgatási tevékenységet vállalunk, amely elősegíti az általános 
digitalizációhoz szükséges intézkedések meghozatalát. 
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