
mintegy 40 civil szervezetbõl álló Pont
csoport keretében egy fiatal magyar csa-
pat találta ki, hogy az önkormányzat se-

gítségével Kolozsvár pályázzon az Európa Ifjúsági
Fõvárosa  címre, amit az Európai Ifjúsági Fórum
ítél oda. Kizárólag önkormányzatok pályázhatnak,
és a tiszteletbeli címmel nem jár anyagi támogatás.

A pályázatírásba már több ifjúsági szervezet is
bekapcsolódott (Kolozsvári Magyar Diákszövetség,
Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum, Sapientia Kolozs-
vári Hallgatói Önkormányzata, Kolozsvári Diákta-
nács). Fiatalok százai dugták össze a fejüket, hogy
kitalálják: milyen hagyományos vagy új progra-
mokkal kell feltölteni a pályázatot? Ekkor dõlt el
az is, hogy közös ernyõszervezetet kell létrehozni,
amit fiatalok mûködtetnek, és amelyik aztán a
projekt koordinálását, implementálását végzi. Ez
volt a 2013-ban bejegyzett SHARE Kolozsvár Fö-
deráció, amely alapító tagjai között tudta a legna-
gyobb diák- és ifjúsági szervezeteket.

Attól kezdve, hogy 2012-ben Kolozsvár elnyer-
te a várva várt címet, a 2015 – Európa Ifjúsági Fõ-
városa titulust. Ekkor következett a konkrét ter-
vek, mechanizmusok kidolgozása, további szerve-
zetek bevonása, a koordinációs csapat kialakítása.
Kolozsvár önkormányzata helyi tanácsi határozat-
tal az implementálási és koordinálási feladatokat
már hivatalosan is átadta a SHARE  Föderációnak.

A tervek a MEGOSZTÁS – SHARE-alapelvre
épültek. A cél az volt, hogy a Kolozsvár 2015 pro-
jekt révén a kulturális és generációk közötti sokfé-
leség, tudás és tapasztalat megosztása valósuljon
meg, annak érdekében, hogy sajátos helyzetünk-
bõl fakadó elõnyünket felelõsségteljes módon20
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Több mint háromszáz
nemzetközi esemény
színhelye volt a város;
közülük legalább húsz
olyan ifjúsági 
szervezeté, amelyek 
európai vagy 
világszinten fogják
össze a fiatalokat.
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használjuk fel. Meg akartuk osztani másokkal is Kolozsvár kultúráját, hiszen váro-
sunk az évezredes történelmû, soknemzetiségû Erdély központja. A tervek között
szerepelt: barátságokat építeni, megértést elõsegíteni és olyan jövõbe mutató európai
ifjúsági fejlesztéseket elindítani, melyek a következõ generációk javára válhatnak.

Célként fogalmaztuk meg a fiatalok és az ifjúsági szervezetek szerepének megerõ-
sítését, aktív részvételük támogatását a felelõsségteljes és befogadó városfejlesztés-
ben. Mindezt a tér, a kultúra, az erõ, a munka, az öröm, a vízió és a közös európai
értékek megosztásával, valamint az ifjúság önállóságának megerõsítésérõl, érdekkép-
viseletérõl, mobilitásáról, a strukturált párbeszédrõl és az információcserérõl folyta-
tott dialógus révén. 

Értékteremtõ Kolozsvár

Egy év alatt közel ezer magyar ifjúsági esemény volt a 2015-ben lezajlott 3500-ból;
ezekbe több mint egymilliószázezer résztvevõt vontak be több mint hatezer önkén-
tes segítségével. A nyolcvan magyar civil szervezet vagy közintézmény által szerve-
zett eseménybõl szeretnék kiemelni néhányat. 

2014 novemberében fogadtuk az Európai Ifjúsági Fórum küldöttgyûlését, ami
azért fontos egy Európai Ifjúsági Fõváros életében, mert ez az entitás ítélte Kolozs-
várnak a megtisztelõ címet. Kolozsvár kivételesen szerencsés helyzetben volt, mert
itt mutatkozott be és itt találkozott elõször Navracsics Tibor, az Európai Bizottság if-
júságért is felelõs biztosa az európai ernyõszervezettel. 

2015 kezdetét már nagy elõkészületek elõzték meg, hisz az önkormányzat szer-
vezésében ünnepeltük a szilvesztert és az ifjúsági fõvárosi év megkezdését egy fõté-
ri nagykoncerttel. 

Elsõ alkalommal került sor olyan találkozóra, amelyre a kolozsvári ifjúsági szer-
vezeteket hívtuk össze, ahol tapasztalatot lehetett cserélni, ismerkedni és
találkozni… Ez volt a Youthmeeting, illetve egy speciálisan magyar szervezetek szá-
mára is kialakított Youthmeeting.hu. Ennek keretében a magyar intézményi vezetõk
is támogatásukról biztosították a fiatalokat. A kolozsvári önkormányzati vezetés mel-
lett Schanda Tamás államtitkár-helyettes is bátorította a fiatalokat, és tolmácsolta a
magyarországi Emberi Erõforrások Minisztériumának üzenetét. 

Kiemelkedõ est volt a Mátyás születésnapja alkalmából szervezett kulturális mû-
sor is, amely keretében fiatalos és kreatív szellemben adóztunk Mátyás király emlé-
kének. Négy slammer (André Ferenc, Horváth Benji, Keresztesi Dávid, Vass Ákos),
két vizuális mûvész (Banga Szilárd, Lamaskier) és egy DJ (Fishman) állt össze a le-
gendás király 572. születési évfordulója alkalmából, hogy újraértelmezzék Mátyás
hagyatékát. A produkció Mátyás király különbözõ aspektusait, „arcait” hívatott be-
mutatni és értelmezni, a történelmi adatoktól a személyét övezõ kultuszon át a róla
keringõ mesékig.  

2015-ben igyekeztünk minél több Kárpát-medencei magyar fiatalt és ifjúsági
szervezetet is Kolozsvárra hozni, ezáltal a magyar közösség részvételét is növelni.
Ennek egyik állomása volt a Magyar Ifjúsági Konferencia kolozsvári ülése, amelyen
kilenc különbözõ régióból vettek részt fiatalok, és két napon át tervezték a közös
együttmûködés további lépéseit. 

Történelminek is nevezhetõ események házigazdája is volt Kolozsvár, hiszen 64
év után elsõ alkalommal szerveztek Magyarország határain kívül Országos Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciát, OTDK-t. Ez a magas rangú tudományos tehetséggondo-
zó esemény adott lehetõséget a fiatal kutatóknak és egyetemistáknak, hogy bemutas-
sák tudományos munkáikat. A Fizika, Földtudomány és Matematika szekcióban pél-
dául hétszáz részvevõ hallgatott meg több mint 350 elõadást.  
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Évfordulók is színezték az ifjúsági fõvárosi évet. A Bogáncs Néptáncegyüttes egy-
hetes programmal ünnepelte harmincéves fennállását; a Perspektíva diáklap pedig
húszéves évfordulót tartott. 

A Kolozsvári Városnapok alkalmával a szokásosnál is jobban odafigyeltek a fiata-
lok bevonására, mind az esti koncerteken fellépõk válogatásánál, mind a programok
összeállításánál. A városháza pedig öt nyelven tette közzé az online programot. 

A tehetséggongozó magyar programok közül érdemes még megemlíteni az Apá-
czai Csere János magyar nyelv és irodalom nemzetközi tantárgyversenyt, amelyik a
középiskolás tehetségeknek adott bemutatkozási lehetõséget. 

Igyekeztünk a hagyományos programokat is különlegessé tenni. Gondolok a
KMDSZ Diáknapokra, amelyre elsõ alkalommal külföldi diákokat is vártak; a kolozs-
vári diákélet emblematikus rendezvényén ausztriai, szlovákiai, csehországi és ma-
gyarországi fiatalok vettek részt a diákolimpián. A Kolozsvári Ünnepi Könyvhéten a
közszállítási vállalattal közösen Ha olvasol, ingyen utazol! felhívással indítottunk
kampányt. Júniusban a Kolozsvár sosem alszik (Cluj Never Sleeps) program kereté-
ben 150 órányi eseményt sûrítettünk 24 órába; volt szabadtéri színház elõadás, báb-
elõadás, rooftop party, mûvészeti installáció, salsa party és még hõlégballon is.  

Jött a nyár, kezdõdött a fesztivál-szezon. Electric Castle mellett 2015-ben Electric
City is volt Európa Ifjúsági Fõvárosáben, majd a Jazz in the Park adott hangulatot a
városnak. Sporteseményekbõl sem volt hiány. Ezek közül  kiemelkedett az Európai
Ifjúsági Tájfutó Bajnokság, ami – amellett, hogy hivatalos európai bajnokság volt –,
remek lehetõséget adott a sportolóknak, hogy  megismerjék kincses városunkat. A fe-
lekezeti ifjúsági szervezetek közremûködésének köszönhetõen hat olyan rendezvény
zajlott, amelyen többezer ember vett részt. Ilyen volt az Országos Katolikus Ifjúsági
Találkozó vagy a Várom az Urat! keresztyén zenefesztivál is. 

Talán az egész év legnagyobb eseménye az UNTOLD-fesztivál volt, amikor 240
ezren szórakoztak a négy nap alatt; és olyan emlékezetes koncerteken vehettünk
részt, mint Avicii, David Guetta vagy Armin van Buren. Ezen is biztosítottuk a több-
nyelvû kommunikációt; voltak magyar feliratok, szabályzatok, térképek; és persze
magyar weblapon is tájékozhattak az érdeklõdõk. 

A Kolozsvári Magyar Napok alkalmával a Deák Ferenc utca és a Fõtér sarkán If-
júsági Pavilont építettünk, amit fiatal kolozsvári építészeti hallgatók terveztek meg;
õk építették fel önkéntesek segítségével; s a különleges helyszínt négy napon át ifjú-
sági szervezetek programjaival töltöttük fel. A romániai magyar cserkészek is jubile-
umi évhez érkeztek, és Kolozsvár mellett tartották meg a SZINTE – Jubileumi Cser-
késztábort, amely egyik jó példája annak, hogyan hívtak meg magyar programra
résztvevõnek román fiatalokat is. A Szent István napjait felelevenítõ táborban egy
román cserkészcsapat is részt vett. 

Több mint háromszáz nemzetközi esemény színhelye volt a város; közülük leg-
alább húsz olyan ifjúsági szervezeté, amelyek európai vagy világszinten fogják össze
a fiatalokat. Ilyen volt például a V4+ Ifjúsági Konferencia, amelyik a Visegrádi 4-bõl,
illetve ezek szomszédos országaiból hívott meg fiatalokat. A Magyar Tudomány Nap-
ja alkalmával Erdélyben az EME szervezett színvonalas programot, amelyben ki-
emelt szerepet kapott a fiatal tehetséggondozás és tudományos élet bemutatása is. 

Kolozsvár@Budapest 

A földrajzi távolságot áthidalandó – az Igen, tessék! partnerségében – létrehoztunk
egy irodát, amelyik Budapesten népszerûsítette az Európai Ifjúsági Fõvárost a
Mathias Corvinus Collegiumban. Ez idõ alatt 30 programot tartottunk – 170 sajtó-
megjelenéssel – a magyarországi médiában, több mint 33 000 résztvevõt vontunk be,22
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és 166 ezernél is nagyobb volt a közösségi oldalunkon az elérések száma, 90 partnert
sikerült megszólítani, és több mint tízezer szóróanyagot kiadni. Programjai közül
megemlítendõ a megnyitó alkalmával szervezett Bánffy Miklós mûvészi pályaképe
könyvbemutató, a Metamorphosis Transylvaniae kiállítás, a Ritkán Látott Kolozsvár-
kiállítás, az Európai Zsidó Kultúra Napja, a Kolozsvár-nap a Design Terminálban, a
Márton Áron-filmbemutató az Uránia filmszínházban vagy a Maszek balladák a Ma-
gyarság Házában. 

Többnyelvûség

Öt hivatalos nyelvet vállaltunk fel a pályázatban: a román, magyar, angol és né-
met mellett a francia is jelen volt. 

A többnyelvûség egyik alapjául a logó szolgált, amelyik tartalmazta a város há-
rom nevét: Kolozsvár/Cluj-Napoca/Klausenburg. Ennek köszönhetõen minden olyan
felületen látható volt a város sokszínûsége, ahol ezt a logót használták, például a ko-
lozsvári reptér reklámhordozóin is. Voltak ugyan problémák és nehézségek az alkal-
mazás kezdetekor – a szilveszteri programon az önkormányzat figyelmen kívül hagy-
ta ezt –, a magyar ifjúsági szervezetek gyors és hatékony reakciója azonban ráébresz-
tette a városvezetést és adminisztrációt, mennyire fontos ez. 

Szokássá vált már az is, hogy a Youthmeetingeken, ahol a kolozsvári román és
magyar ifjúsági szervezetek találkoznak, mindig legyen magyar felszólaló, aki teljes
beszédet tart magyar nyelven, igyekeztünk ezt elfogadottá és természetessé tenni ro-
mán fiatalok számára is. 

További cél: az ifjúsági közösségek megerõsítése 

Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fõvárosa – a cím örökre a városé marad.
Hiszen már az Ifjúsági Szervezetek Országos Gáláján is sok kolozsvári projekt ka-

pott díjat. Emellett a Kolozsvár sosem alszik megkapta a „Legnépszerûbb kulturális,
mûvészeti fesztiválja” díjat a ClujLife Community Conference #2 keretén belül. Az
UNTOLD-Fesztivál megkapta a 2015 Legjobb Nagy Zenei Fesztivál díját (Best Major
Festival díját) az európai fesztiválok díjátadójának keretében. A romániai Ifjúsági- és
Sportminisztériummal pedig már a Románia Ifjúsági Fõvárosa címen dolgozunk.

Emellett pedig folytatódnak a 2015-ben elkezdett projektek is, hisz a november-
ben bemutatott K+ tehetséggondozó projekt keretében januárban egy Közösségi Te-
ret is átadtunk a fiataloknak – az Unió utca 3. szám alatt. A kolozsvári Magyar Ifjú-
sági Központ terve is halad elõre, 2015-ben stratégiai megállapodást írt errõl alá az
Emberi Erõforrások Minisztériuma képviseletében Novák Katalin államtitkár ass-
zony, a Magyar Ifjúsági Központ – MIK Egyesület és az Új Nemzedék Központ. A
központ megvalósítása több mint 60 magyar ifjúsági szervezet partnerségében halad
elõre. 

Mindezek által pedig sok hasznos tapasztalatot szerzett a város, ami az Európa
Kulturális Fõvárosa címnél meghatározó lehet. 

23

2016/5


