HORVÁTH ANNA

A NYERTES GENERÁCIÓ
FELLEGVÁRA
Kolozsvár alpolgármesterét Ugron Hanna kérdezte
Az Európa Ifjúsági Fõvárosa címet a strasbourgi Európa
Tanács mellett mûködõ Európai Ifjúsági Fórum adományozza egy évre. A címet elõször Rotterdam kapta meg
2009-ben. Azóta Torino (Olaszország), Antwerpen (Belgium), Braga (Portugália), Maribor (Szlovénia), Szaloniki (Görögország) és Kolozsvár viselte egy
évig. 2016-ban Gandzsa (Azerbajdzsán), 2017-ben Várna (Bulgária), 2018-ban pedig a portugáliai Cascais
(Portugália) ad otthont a kezdeményezésnek.
A címre pályázó kolozsvári fiatalok célja az volt, hogy
2015-ben egész éves programsorozat keretén belül oszthassák meg gondolataikat, tereiket, kultúrájukat, erejüket, örömüket és jövõképüket Európával. A program koordinálásának feladatát találóan, a 31 ifjúsági szervezet által létrehozott Share Föderáció nevet viselõ ernyõszervezet kapta, amely az önkormányzattal szorosan
együttmûködve célul tûzte ki, hogy az ifjúsági események, találkozók és konferenciák európai központjává
tegye egy évre Kolozsvárt, ugyanakkor a városba látogató turisták számát növelje.
A programsorozat eredményeirõl, elszalasztott lehetõségeirõl, deklarált, illetve valós sokszínûségérõl, valamint
az eddig levonható tanulságokról és az európai cím
ürügyén beindult folyamatokról érdeklõdtünk Kolozsvár
alpolgármesterétõl.

Ugron Hanna: Közel három hónapja már, hogy
Kolozsvár átadta a 2012-ben neki ítélt és 2015-ben
nagy büszkeséggel viselt Európa Ifjúsági Fõváros
címet az azerbajdzsáni Gandzsának. Szeretnél
most ott lenni?
Horváth Anna: Persze, szívesen ellátogatnék az
azeri városba, de lehet, hogy nem ez a legmegfelelõbb idõpont erre az utazásra.
Természetesen, kíváncsi vagyok Gandzsa ifjúsági fõváros programjára, annál is inkább, mivel

Kolozsvár magában
hordozza a nagyváros
rengeteg elõnyét,
de mégsem nõtt
akkorára, hogy
felhalmozza
a metropoliszok,
fõvárosok hátulütõit.
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ez az elsõ olyan év az Európai Ifjúsági Fõvárosok még meglehetõsen friss történelmében, amikor egy Európai Unión kívüli ország városa viseli ezt a címet. Egyébként
2013 óta Gandzsa önkormányzati és ifjúsági képviselõi többször is látogattak már
Kolozsvárra, több kolozsvári fiatal kapott lehetõséget Azerbajdzsánba utazni, és a két
önkormányzat között is volt már példa hatékony együttmûködésre, kommunikációra közös ifjúsági projektjeink kapcsán. Kolozsvár számos európai város önkormányzati képviselõje és ifjúsági vezetõje közötti találkozónak adott helyet a tavaly, említhetjük itt akár az Európai Ifjúsági Fõvárosok Hálózatának találkozóit, amelynek keretén belül olasz, portugál, görög és bolgár városok döntéshozói, ifjúsági képviselõi
folytattak párbeszédet. Ezek az események jó példái a tavalyi év azon eredményeinek, amelyeknek a helyi médiában nem volt különösebb visszhangjuk, de hosszú távon sokat jelenthetnek Kolozsvár nemzetközi kapcsolatainak, európai hálózatainak
építésében.
Örülök, hogy éppen most és itt, Kolozsváron beszélgetünk ezekrõl a folyamatokról, egy igen zsúfolt év és nagyon tanulságos Európai Ifjúsági Fõváros programsorozat lezárulta után, és nem valahol máshol, még a folyamat legelején. A mi feladatunk
már az, hogy visszatekintve tanuljunk a hibákból, és az elért eredményekre alapozva folytassuk a munkát, használjuk ki a 2015-ben nyílt új lehetõségeket, fenntartsuk
a fiatalok még nem lankadó lelkesedését, továbbvigyük és fejlesszük mindazokat a
programokat, amelyek értékesnek bizonyultak.
U. H.: Említenél néhányat ezek közül?
H. A.: Tovább szeretnénk vinni többek között a Kolozsvár sosem alszik programot,
a Day15 projektet vagy az Ifjúsági Részvételi Költségvetést. Ezen kívül számos olyan
kisebb-nagyobb ifjúsági kezdeményezés van, amit örömmel láttam viszont a január
végén zárult önkormányzati kulturális programok támogatási pályázati felhívására
benyújtott projektek között. És ugyanakkor abban bízom, hogy viszontlátunk a jövõben olyan rendezvényeket is, amelyek a 2015-ben történteknek köszönhetõen fenntarthatóvá váltak, alternatív forrásokra leltek, vagy a széles körû együttmûködésnek
köszönhetõen összeolvadtak, megerõsödtek, esetleg beleolvadtak egy-egy nagyobb
horderejû programsorozatba.
A közkedvelt, de korábban kevésbé kihasznált köztereket (Tûzoltótorony, Fellegvár, Postakert, Hója-erdõ) új életre keltõ programok közül is számos átörökíthetõ az
elkövetkezõ évekre – és ennek érdekében az önkormányzat sokat tud tenni. Ugyanakkor az is pozitív hozadéka az ifjúsági fõváros évének, hogy megerõsödtek azok a
fiatalokból álló kezdeményezõ csoportok is, amelyek különbözõ virtuális és helyi
kampányokkal, izgalmas és eredeti programokkal népszerûsítik Kolozsvárt a külföldi turisták körében.
U. H.: Valamikor 2015 elején azt nyilatkoztad, hogy szerinted az ifjúsági fõváros
éve egyszerre von majd el és mozgósít energiákat az Európa Kulturális Fõvárosa pályázat, illetve program elõkészítésébõl. Hogy érzed most, melyik volt a döntõ?
H. A.: Úgy gondolom, hogy az ifjúsági fõváros program jóval több volt egyszerû
tesztnél, ugyanakkor mégis azt mondom: az elmúlt évet lehet egyfajta felkészülésnek
is tekinteni, ami jelentõsen hozzájárul a kulturális fõváros program megvalósításának folyamatához. Bár az ifjúsági fõváros program céljaiban is, megvalósításában is
nagyban különbözik az Európa Kulturális Fõvárosétól, egy egészéves, európai kitekintésû, a civil társadalmat a döntéshozókkal és az üzleti szférával való együttmûködésre sarkalló program erõs tapasztalati tõkét jelentett a kolozsvári szervezõk és
résztvevõk számára egyaránt. Hasonló tapasztalata más, versenyben lévõ romániai
városnak nincs.
Közben azt se felejtsük el, hogy azóta az Európa Kulturális Fõvárosa program
újabb szakaszához érkeztünk, azaz – Kolozsvár, Temesvár, Bukarest és Nagybánya

mellett – a romániai verseny döntõjébe jutott. A kolozsvári csapat ezért most a pályázat kiegészítésén, feljavításán dolgozik, hiszen a következõ megmérettetés augusztus-szeptemberben lesz, majd végleges eredmény 2016 szeptemberére várható.
Ebben a munkafolyamatban a múlt évi programsorozat során szerzett tapasztalatok
sokat jelenthetnek.
Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy jól kiépített európai kapcsolati hálózatrendszer sokat nyomhat a latba a zsûri végleges döntését illetõen. Ennek kitûnõ elõfeltétele Kolozsvár tavaly megugrott nemzetközi hírneve, a virtuális platformokon való
megjelenése, amely szintén segíthet a cím elnyerése érdekében.
U. H.: Egy ekkora horderejû program megvalósításának édes-keserû ízét kóstolgatva, mit gondolsz: jól jön Kolozsvárnak még egy ilyen kihívás? Szükségünk van az Európa Kulturális Fõvárosa címre is?
H. A.: Az Európa Kulturális Fõvárosa program hatalmas esélyt jelenthet nemcsak
Kolozsvár infrastrukturális fejlõdésének, épületeink – mûemlékeink, színházaink,
más alkotói színtereink – megújulására, hanem civil szervezeteink, intézményeink
pezsgõ életének európai szintû megmutatására is. Ami még lényegesebb, hogy az Ifjúsági Fõváros évében beindult folyamatok – a magyar nyelv nyilvános térben való
használatának kiterjesztése, közösségi programjaink támogatásának erõteljes növekedése – új lendületet kaphatnak a cím elnyerése által.
Kolozsvár Európa Kulturális Fõvárosa pályázatának igazi tétje annak a tavaly beindított folyamatnak a folytatása, amely a nyilatkozatok, elvek szintjérõl a mindennapok szintjén való gyakorlatba ültetésre kívánja emelni a többnyelvûséget, a valós
multikulturalizmust. Itt, Kolozsváron nagyon messzirõl indulunk a többnyelvûség
politikai szintû felvállalását illetõen, de úgy gondolom, hogy maximálisan ki kell
használnunk a magyar érdekképviselet szintjén azt, amit már sikerült kiharcolnunk:
az ifjúsági fõváros évének döcögõ, sokat vitatott, és sokszor jogosan elmarasztalt, de
végül mégis közszájón forgó és deklaráltan állandóan jelen lévõ többnyelvûségének
témáját.
2015-ben sok kolozsvári fiatal azon dolgozott, hogy Európának megmutathassa
városunk nemzeti sokszínûségébõl származó értékeit. Ez hasznos gyakorlat volt a kolozsvári közösségek számára is, akiket így rávezethetünk arra, hogy a békés egymás
mellett élés gyakorlata mellett immár plusz értéket is lássanak a sokszínûségben.
Tavaly mind a román, mind a magyar közösség érezhette, hogy a kulturális sokszínûség erõforrás, amivel kevés európai város rendelkezik, akár gazdasági szempontból is a város javára válhat.
A Kolozsvár Európa Kulturális Fõvárosa cím újabb lehetõség tehát egy olyan nagy
kaliberû programsorozat megvalósítására, melynek keretén belül a legradikálisabb
román véleményformálók, politikusok sem mernek majd nyíltan szembemenni a
többnyelvûséggel. A cél pedig az, hogy a többnyelvûséget minél több szinten és területen meggyökereztessük.
U. H.: A tavalyi év eredményeit értékelve rendszerint kiemeled, hogy a program
nagy mértékben segítette a többnyelvûség ügyét. Szerinted még milyen, a város magyar közössége számára fontos „ügyeket” mozdított elõre az ifjúsági fõváros?
H. A.: Ezt valóban lényegesnek tartom. Nagyobb áttörést sikerült elérnie az Ifjúsági Fõvárosban és a Share Föderációban együttmûködõ magyar és román ifjúsági
szervezeteknek a nyilvános magyar nyelvhasználat terén, mint az elmúlt húsz év politikai próbálkozásainak. Ne feledjük azt sem, hogy ezt a címet egy magyar fiatalokból álló csoport kezdeményezte és nyerte el a városnak 2012 novemberében.
Ugyanígy, számos kulcsfontosságú projektet magyar szervezetek kezdeményeztek
és koordináltak, legyen szó akár az ifjúsági részvételi költségvetésrõl, az Európai
Unió Szociális Alapja által támogatott Új Nemzedék Központ fiatalokat segítõ szak-
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mai képzésrõl, az elsõ ízben határon túl megszervezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról, a Kárpát-medencei Magyar Ifjúsági Konferenciáról vagy a II. Visegrádi Nemzetközi Ifjúsági Konferenciáról.
Így lett mára már természetes az, hogy például a jegyautomaták vagy egyes kültéri reklámfelületek többnyelvûek. Úgy gondolom, hogy ez nem lett volna elérhetõ
az ififõváros szellemisége nélkül.
Az önkormányzat tavaly jelentõsen megemelte a költségvetés kulturális és ifjúsági programokra szánt részét, hiszen míg 2012-ben még mintegy 2,5 millió lejrõl beszélhetünk, ez a keretösszeg 2015-re elérte a 10 milliót; ugyanakkor pedig a magyar
szervezeteknek sikerült olyan partnereket is bevonni, mint a magyar kormány, amely
jelentõs összegekkel járult hozzá a magyar ifjúsági szervezetek kezdeményezésének
sikerességéhez. A Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fõváros Központot mûködtetett
Budapesten a Mathias Corvinus Collegiumban is.
A tavalyi év másik jelentõs hagyatéka a K Plusz Program, melynek köszönhetõen
az idén Kolozsvár szívében megnyílt K+ Közösségi tér, amely színes képzési programokkal és magas színvonalú szakmai eseményekkel várja Kolozsvár okos, kreatív,
vállalkozó kedvû és életszeretõ magyar fiataljait, céljának tekinti a város tehetséges
fiataljait felkutatni és segíteni.
Az Európai Ifjúsági Fõváros évében bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk – civil szervezetek, egyházak, önkormányzati magyar képviselet, magyar oktatási és kulturális intézmények – együtt tenni azért, hogy a kincses város az új, nyertes generáció fellegvára legyen.
Megemlíteném itt még azt, hogy a projekt 5400 önkéntese közül mintegy 2000
magyar fiatal volt. Ezeknek a fiataloknak az egész évre kiterjedõ lelkes tevékenysége
azt mutatja, sok magyar fiatal aktívan szerepet vállal a város életében, és igen, ez az
a hely, ahol jól érzik magukat, ahol érdemesnek látják jövõt tervezniük.
Egy kevésbé számszerûsíthetõ, de lényeges eredmény a helyi önkormányzat és az
ifjúság közötti kapcsolat szorosabbra fûzése volt, amelynek eredménye majd a jövõben teljesedik ki igazán.
Számomra a program legfontosabb célkitûzése azonban kétségkívül az volt, hogy
a kolozsvári magyar fiatalokat meggyõzzük: jó magyar fiatalnak lenni itt, Kolozsvár
élhetõ város.
U. H.: Szerinted miért jó most, 2016-ban, Kolozsváron magyar fiatalnak lenni?
H. A.: Kolozsvár belvárosában tulajdonképpen egy hatalmas, tavasztól õszig terjedõ fesztivál zajlik. Színes, pezsgõ élete van ennek a városnak, rengeteg lehetõséget
nyújt, anélkül, hogy – mint Bukarest vagy akár Budapest – elidegenítené az itt lakókat. Kolozsvár magában hordozza a nagyváros rengeteg elõnyét, de mégsem nõtt akkorára, hogy felhalmozza a metropoliszok, fõvárosok hátulütõit.
A jelenlegi trendek, országosak és regionálisak egyaránt, Kolozsvárnak kedveznek. Egyre több fiatal, egyre több befektetés, egyre több lehetõség van. Ma jó Kolozsváron élni, jó kolozsvárinak lenni. Egyre több magyar fiatal jön ide, egyre több lehetõség van a magyarok számára, és ma jó kolozsvári magyarnak lenni. Nekünk együtt
azért kell tennünk, hogy Kolozsvár az okos, kreatív, vállalkozó kedvû és életszeretõ
magyar fiatalok városa legyen, ahol jól érzik magukat és biztonságban tudják jövõjüket. Kolozsvár ma már egy új város – nemcsak épületeiben, hanem hangulatában,
szokásaiban és életvitelében is megújult város. Én azt szeretném, hogy a kincses város az új, nyertes generáció fellegvára legyen.

