
Kolozsvár 2015-ben az Európa Ifjúsági Fõvá-
rosa címet viselte. Az egész éves rendezvényso-
rozat keretében számos, különbözõ tematikájú
eseményt szerveztek, amelyek felpezsdítették 
a kincses város lakosságát, illetve a máshonnan
ide érkezõ fiatalokat. A Krónika napilap végig-
követte a programsorozatot, folyamatosan be-
számolt a rendezvényekrõl, újdonságokról,
ugyanakkor arról is több ízben szó esett, hogy
a szervezõknek, intézményeknek és hatósá-
goknak nem mindig sikerült megvalósítaniuk 
a beígért többnyelvûséget. 

Már a január 5-i szám címoldalán ez olvas-
ható: „Nem sok Európa jutott az Európa Ifjúsági
Fõvárosa projekt kolozsvári, szilveszter éjszakai
nyitányába. A rendezvényen ugyanis – a külföl-
di együttes angol nyelvû dalait leszámítva – ki-
zárólag román nyelvû szövegek hangzottak el,
sem angol, sem magyar, sem más nyelvû kö-
szöntés nem volt. Emellett a projekt nyitányát
jelzõ lézershow is a román trikolór színeiben
»pompázott«.” A vezércikkben Bálint Eszter így
fogalmaz: „Sajnos csak nevében volt európai 
a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fõvárosa projekt
szilveszteri nyitánya.” A Krónika a következõ
napokban idézi  Horváth Anna alpolgármestert
(Horváth: kisiklás volt az egynyelvûség. 2015. 
január 8.), január 19-én pedig a polgármester
nyilatkozatát (Többnyelvûséget ígér Emil Boc).

A továbbiakban a napilap több ízben is fog-
lalkozik nyelvhasználati kérdésekkel. Április vé-
gétõl például nemegyzser szó esik arról, hogy a
programsorozatért felelõs – több illetékes egyesü-
letet tömörítõ – Share Föderáció által indított, 
a kolozsvári etnikai közösségeket bemutató hon-
lapról teljes mértékben hiányoznak a magyar 
kisebbségre vonatkozó információk. (Töltõdik a
multikulturalitás. 2015. április 29.) A Krónika nyi-
latkozatokat közöl az ügyben (Multikulturális
honlap: Kovács Péter is háborog.2015. április 30.),
késõbb pedig a téma szerencsés végkifejletérõl,
azaz a magyar közösségrõl szóló menüpont meg-
jelenésérõl is beszámol. Az ügy kapcsán egy ve-
zércikk is született, amelynek szerzõje szerint
„rendkívül bosszantó, ha még a multikulturali-
tást hirdetõk is megengedhetik maguknak, hogy
nem megkerülhetetlen városalkotó tényezõként
kezelnek minket, hanem amolyan kényszerbõl
ide-oda telepítendõ töltelékanyagként”. (Páva
Adorján: Megosztva. 2015. április 29.)

A többnyelvûségrõl szóló cikkek mellett a
kolozsvári székhelyû napilap az év folyamán
több olyan eseményrõl is beszámolt, amely egy-
részt az Európa Ifjúsági Fõváros projekthez kap-
csolódott, illetve olyan rendezvényekrõl is tudó-

sított, amelyeket kifejezetten az egyéves program-
sorozat részeként szerveztek meg. Az olvasók
már januárban értesülhettek arról, hogy „egyna-
pos, Electric City elnevezésû zenei rendezvény
formájában »elõlegezi meg« a máris nagyon nép-
szerû bonchidai Electric Castle-t a fesztivált szer-
vezõ Boiler Events az idei Kolozsvár Európa Ifjú-
sági Fõvárosa 2015 programsorozat részeként.” 
A magyar rendezvények fontosságáról esett szó
azon a konferencián, amelynek következtetése
szerint „a gyakorlatban is kezd megmutatkozni 
a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fõvárosa programso-
rozat felvállalt többnyelvûsége” (Vélt és valós
multikulturalizmus. 2015. március 2.) A rendez-
vényen helyi és magyarországi politikusok, dip-
lomaták és egyesületek képviselõi is résztvettek.
Ugyancsak a kincses városi multikulturalizmus
témáját feszegeti a „Musai-Muszáj” civil csoport
által szervezett konferencia, amelyen elsõsor-
ban a kolozsvári többnyelvû helységnévtáb-
lákról esett szó. Az Európai Ifjúsági Fõváros
programsorozat részeként szervezték meg
szeptemberben a Cluj Dominoes elnevezésû
eseményt, amelynek keretében habtéglából ki-
alakított, több mint egy kilométeren keresztül
kígyózó dominósort döntöttek fel.

A tudósítások mellett a lap beszámolt a fi-
atalokat és civilszervezeteket célzó pályázati
lehetõségekrõl is. Tájékoztatott például arról,
hogy „százezer lej értékû pályázatot hirdet a
magyar civilszervezetek számára az RMDSZ
fõtitkársága a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fõvá-
rosa 2015 program magyar vonatkozású ren-
dezvényeinek támogatására”. (RMDSZ-támo-
gatás az ififõvárosnak. 2015. február 26.)  

Az év második felében kevesebb szó esik a
rendezvénysorozatról, a december 29-i lapszám-
ban azonban a szerkesztõség sort kerít az „évér-
tékelõre”. A programsorozat illetékesei egy ko-
rábbi sajtótájékoztatón arról számoltak be, hogy
„az év során a magyar ifjúsági szervezeteknek 
a magyar–román kapcsolatok terén áttörést sike-
rült elérniük”. Horváth Anna alpolgármester
szerint „miközben a román politikusokat to-
vábbra is lehetetlen rávenni a város nevének
többnyelvû feliratozására, a román ifjúsági szer-
vezetek magától értetõdõ természetességgel
vették tudomásul a magyar fiatalok anyanyelv-
használatra vonatkozó igényét”. A cikk kitér ar-
ra is, hogy 2015-ben „különösen sok, több mint
egymillió turista látogatott el a kincses városba”,
ami fõként annak tudható be, hogy Kolozsvár az
Európa Ifjúsági Fõvárosa címet viselte, ez pedig
nagyon sok fiatalt vonzott a megyeszékhelyre. 

Kõrössy Andrea
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