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Tisztelt Árus Zsolt úr!

Köszönöm a beadványát, és engedje meg, hogy nagyrabecsülésemet fejezzem ki a magyar 
nyelv közigazgatási szinten történő használatáért tett erőfeszítései tekintetében. Kolozsvár 
önkormányzata az elmúlt években számos olyan intézkedést vezetett be, amely megkönnyíti és 
elősegíti az anyanyelvű ügyintézést magyar ajkú polgárai számára.

Több olyan projektről számolhatok be Önnek, amelyet alpolgármesteri mandátumom alatt 
sikerült Kolozsváron megvalósítani. Ezek a projektek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
felzárkózzunk az európai életszínvonalhoz, hogy mindannyiunk számára élhetőbb körülményeket 
teremtsünk, és hogy etnikai hovatartozásunktól függetlenül otthonosabban érezzük magunkat 
városunkban. A hivatali teendőkön kívül, amelyekkel napi szinten foglalkozom, léteznek olyan, 
kifejezetten nyelvi jogi témájú projektek is, amelyeket jómagam kezdeményeztem, bonyolítottam 
le. Ezeket a projekteket foglalnám össze röviden.

Az elmúlt években az addigiakhoz képest több és változatosabb felületen kommunikáltunk a
magyar lakossággal. Megjelentek a magyar nyelvű, lakbértámogatásról, a családon belüli áldozatok 
segítését célzó tanácsadóközpont szolgáltatásairól és a szelektív hulladékgyűjtésről szóló 
szórólapok. A polgármesteri hivatal honlapjának állandó felületei mellett ma már a Kolozsvári 
Városnapok honlapja és programfüzete, a turisztikai központ honlapja (folyamatosan frissülő 
programajánlatával), a Karácsonyi Vásár honlapja magyarul is létezik. 

A kis keresetű vagy alacsony nyugdíjból gazdálkodó magyar emberek számára 
anyanyelvükön nyújtunk segítséget a fűtéspótlék igénylése kapcsán. Emellett arra is van lehetőség, 
hogy az emberek magyarul kérjenek segítséget a heti rendszerességgel tartott fogadóóráimon, a 
városi és a megyei RMDSZ-es frakció tagjai közül pedig városnegyed-felelősöket neveztünk ki, 
őket is közvetlenül lehet megkeresni. 

Önkormányzati munkánk részeként a kolozsvári közszolgálati és kereskedelmi rádiók élő 
műsoraiban is elérhető vagyok: minden kedden reggel a Kolozsvári Rádió Hangoló című 
műsorában, havonta egy alkalommal pedig a Vendégóra című műsorában, kéthetente pedig a 
Paprika Rádióban kereshetnek meg a magyar emberek.



A fiatal generációról sem feledkeztünk meg, ők heti rendszerességgel, hétvégenként magyar 
szinkronos, ingyenes rajzfilmvetítésen vehetnek részt az önkormányzat által működtetett negyedbeli
filmszínházakban. Emellett a bölcsődei rendszer bővítésekor odafigyeltünk arra, hogy minden egyes
új vagy kibővített bölcsődében magyar bölcsődei csoportot is elindítsunk. Az iskolabusz rendszer 
kialakításakor arra is figyeltünk, hogy az elemi osztályos diákokat szállító buszok a Kolozsvár 
belvárosában található magyar tannyelvű iskolák előtt is megálljanak. 

Összegzésképpen arról szeretném tájékoztatni önt, hogy alpolgármesteri hatásköröm 
maximális kihasználásával próbáljuk bővíteni a nyelvi jogokat Kolozsváron. 

Tisztelettel,

Oláh Emese,
Kolozsvár alpolgármestere
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