
A város magyar lakosságára való tekintettel szorgalmazzuk az anyanyelvhasz-nálat  teljes körű kiterjesztését a közigazgatásban és a közszolgáltatások minden területén.
Alapvető célkitűzéseink: 
• Kolozsvár közigazgatási kerületeinek a kialakítása, ami  számos közér-

dekű  hivatali  szolgáltatás könnyebb  elérhetőségét (pl.  kényelmesebb 
ügyintézés, különféle hivatalos okmányok kibocsátása) és a városköz-
pont tehermentesítését eredményezné.

• A közművesítés kiterjesztése az új lakónegyedekbe, különféle közösségi 
szolgáltatások biztosítása.

• A  városi tömegközlekedés kiterjesztése a környező  településekre (ha-
sonló viteldíjjal és járatsűrűséggel), partnerségben az illető helységek 
önkormányzataival.

• Területek kijelölése újabb köztemetők céljából. 
•  Programok kidolgozása a lakosság köztisztasági  és környezetvédelmi 

tudatosságának erősítésére.
• A rendészeti tevékenység szigorítása a köztisztaság és a környezetvéde-

lem területén. 
•  A Kolozsváron és környékén található zöldövezetek, kirándulóhelyek 

védelme és felújítása, új zöldövezetek kialakítása, a városi vízfelületek 
kiemelt védelme.

VII. fejezet: Jog és méltányosságAz MPP Kolozs megyei szervezete határozottan kiáll a magánszemélyektől, civil szervezetektől  és  az  egyházaktól  elkobzott  ingatlanok  és  ingóságok  teljes  körű visszaszolgáltatásáért. Ennek érdekében önkormányzati képviselete fellép a hatá-lyos  jogszabályok  maradéktalan  betartása  érdekében. Alapvető  célunk a  méltá-nyosság és az esélyegyenlőség biztosítása a magyar nemzeti közösség számára a helyi önkormányzat teljes hatáskörében. 
Alapvető célkitűzéseink: • Minden diszkriminatív és jogfosztó cselekményt figyelemmel követünk, 

és ezekről tájékoztatjuk az illetékes hatóságokat és a közvéleményt. 
• Szorgalmazzuk az illetékes szakhatóságok határozatainak érvénybelép-

tetését, a helyi szintű akadályok kiküszöbölését, különös tekintettel az 
egyházi ingatlanokra, valamint a hóstáti földészek tulajdonára.

Mindezek megvalósításában a Magyar Polgári Párt kolozsvári és Kolozs megyei szervezete  minden  jó  szándékú  ember  együttműködésére  számít.  Programunk megvalósításához választóink támogatását kérjük.
Kolozsvár, 2008 májusa

A Magyar Polgári Párt kolozsvári szervezete

A Magyar Polgári Párt
 kolozsvári választási programjaA Magyar Polgári Párt (MPP) kolozsvári szervezetének programja a választás lehetőségének megteremtése jegyében született, az állampolgári igény-ként  megfogalmazódott  demokratikus  önszerveződés,  valamint  a  korlátozatlan nemzeti jogok kinyilvánítása és gyakorlása érdekében. Az MPP programja a konzervatív, jobbközép, nemzeti és keresztény értékrend-ben gyökerezik,  ezen értékrendszerek szellemiségét képviseli az erdélyi magyar közéletben és  politikában.  Ennek következményeként  a nemzet,  mint közösségi életünk legátfogóbb kerete, a család, mint társadalmunk alapköve, valamint a ke-reszténység,  mint  vallási  és  szellemi  értékrendünk  meghatározója  programunk eszmei alapját képezik.Az MPP nemzeti közösségünk demográfiai és gazdasági megerősödését, vala-mint versenyképes fejlődését alapvető célkitűzésnek tekinti. Kolozsvár számára a város és vonzáskörzete infrastruktúrájának fejlesztését és korszerűsítését szorgal-mazzuk, szem előtt tartva az élhető környezet szükségességét. Nemzeti  értékeit,  örökségét,  kultúráját  és  hagyományait  ápoló  és  fejlesztő, számban gyarapodó és gazdaságilag erősödő kolozsvári magyar közösséget aka-runk. 

I. fejezet: KultúraKolozsvári  magyar  közösségünk  méltán  büszke  nemzeti  örökségére,  éppen ezért  kulturális  értékeink  megőrzése,  ápolása és  fejlesztése  alapvető  célkitűzé-sünk. Olyan művelődési események támogatását szorgalmazzuk, amelyek nemzeti öntudatunk  megerősödését  szolgálják,  ugyanakkor  elősegítik  a  magyar  kultúra megismertetését és terjesztését.
Alapvető célkitűzéseink: 
• A kolozsvári magyar épített örökség  megőrzése és védelme:  Kolozsvár történelmi belvárosának védelme; a magyar közösség  érzékenységét sértő hamis tartalmú  táblák eltávolítása; a magyar történelem, a művelődési és tudományos élet  nyilvános  megjelenítése  köztéri  műemlékek,  szobrok,  valamint  utcanevek, többnyelvű táblák és feliratok formájában; a Házsongárdi temető műemlékjellegé-nek elismertetése és értékeinek ápolása.
• Kulturális intézményeink működtetése, művelődési életünk fejlesztése: a közművelődési  események méltányos és átlátható támogatása helyi  köz-pénzekből; a színházi élet változatosabbá tétele a közönség igényeinek figye-lembe vételével. 
• A kolozsvári és Kolozsvár környéki magyar népi hagyományok megis-

mertetése köz- és magánjellegű intézmények által:  a magyar népművé-szet  hangsúlyosabb  bemutatása  szakmúzeumi  keretek  között;  új  intézmé-nyek létrehozása (tájházak, néprajzi park stb.)
• Ifjúsági kulturális rendezvények támogatása: ifjúsági fesztiválok, zenei és különféle művészeti rendezvények.



II. fejezet: Oktatás és tudományA kolozsvári  magyar  nemzeti  közösség  önazonosságának  megőrzésében,  ha-gyományai  ápolásában,  kultúrájának fejlesztésében, valamint  nemzeti  öntudatá-nak megerősítésében az anyanyelvű oktatás központi szerepet tölt be. Nagy múltú oktatási intézményeink nemzedékeken keresztül biztosították a jól felkészült, ala-pos tudással felvértezett, öntudatos polgárokat a közösség gyarapodása és fejlődé-se érdekében. 
Alapvető célkitűzéseink: 
• Magyar bölcsődei hálózat kialakítása és a meglévő óvodai hálózat fej-

lesztése.
• Az egyházi és állami tulajdonú magyar oktatási intézmények anyagi és 

szakmai támogatása.
• A magyar oktatás támogatása a városnegyedi iskolákban: a tanerők ösz-tönzése, a többnyelvűség intézményesített biztosítása és a közösségi élet fel-lendítése által.
• A magyar nyelvű szakiskolai, inasiskolai és szaklíceumi oktatás kiszéle-

sítése és a szakirányú felnőttképzés fejlesztése.
• A Kolozsváron működő tudományos műhelyek tevékenységének méltá-

nyos támogatása.

III. fejezet: GazdaságA kolozsvári magyar nemzeti közösség hagyományaiból kiindulva, alkotóerejét, szervezőkészségét és tudásalapját figyelembe véve Kolozsvár egyik meghatározó gazdasági szereplője kíván lenni. Ennek érdekében az MPP e közösség gazdasági versenyképességének növelését elsődleges feladatának tekinti. Ösztönözzük és tá-mogatjuk az olyan terveket, amelyek az európai uniós, a romániai és a magyaror-szági fejlesztési programok pénzügyi forrásait hivatottak eredményesen felhasz-nálni. 
Alapvető célkitűzéseink:
• A helyi kis- és a közepes méretű vállalkozások számára barátságos üzle-

ti  környezet  megteremtésének ösztönzése:  előnyös  pályázási  feltételek, valamint helyi adókedvezmények biztosítása.
• A kolozsvári magyar mezőgazdasági őstermelők értékesítési erőfeszíté-

seinek a támogatása. 
• A közbeszerzési pályázatok szélesebb körben történő meghirdetése, be-

leértve a helyi  magyar sajtót;  a  pályázati  rendszerek átláthatóbbá és 
méltányosabbá tétele.

IV. fejezet: Szociális és egészségügyi kérdésekÖsztönözni kívánjuk annak a szociális védőhálónak a kiépítését és fejlesztését, amely hatékonyan kezeli a kolozsvári magyar közösség szociális és egészségügyi gondjait,  igyekszik  javítani  létfeltételein.  Az  MPP  kolozsvári  szervezete  minden 

olyan kezdeményezést és programot támogat, amely a kolozsvári magyar közösség szociális  intézményrendszerének  a fejlesztésére  irányul.  Az  előbbiek érdekében fontosnak tartjuk az e téren már hagyományokkal és tapasztalattal rendelkező ma-gyar történelmi egyházakkal és civil szervezetekkel való együttműködést.
Alapvető célkitűzéseink: 
• A szociális és egészségügyi intézmények kiemelt támogatása: szociális di-ákotthonok, öregotthonok támogatása helyi forrásokból;  a fogyatékkal élők  érde-keinek képviselete és életkörülményeinek javítása; a magyar közösség tagjai szá-mára orvosi alap- és szakellátást biztosító szakintézetek létrehozásának szorgal-mazása. 
• A magyar nyelvű szakellátás ösztönzése az egészségügyi intézmények-

ben; magyar családorvosok és szakorvosok adatbázisának létrehozása 
és nyilvánossá tétele.

• Árvaházakban felnőtt fiatalok közösségbe való beilleszkedésének a tá-
mogatása.

• Helyi szintű programok támogatása önkormányzati eszközökkel nagy-
családok és fiatal, kisgyermekes házaspárok számára. 

• Az állami és önkormányzati alapokból épült lakások méltányos elosztá-
sának a biztosítása.

V. fejezet: Ifjúság és sportJövőnk letéteményese az ifjúság, ezért fontosnak tartjuk az élhető jövő emberi megalapozását  és  a  nemzeti  önazonosság  biztosítását.  A  beolvadási  folyamatok megfékezését és visszafordítását a magyar nyelvű ifjúsági kultúra megismertetésé-vel és terjesztésével látjuk megvalósíthatónak. Továbbá az „ép testben ép lélek” szellemében hangsúlyt fektetünk az ifjúsági sportélet fellendítésére. 
Alapvető célkitűzéseink: 
• A magyar ifjúsági szervezetek teljesítményalapú támogatása.
• Szakosodott szabadidős tevékenységek és programok fellendítése. 
• Magyar nyelvű sportiskolai tagozat létrehozásának szorgalmazása.
• A kiemelkedő eredményeket elérő helyi magyar sportolók megismerte-

tése, népszerűsítése, valamint erkölcsi és anyagi támogatása.

VI. fejezet: Városrendezés, városfejlesztés, környezetvédelemKolozsvár dinamikusan fejlődő központ, amelynek vonzáskörzetébe számos te-lepülés tartozik. A város beépített területének, valamint  a lakosság szükségletei-nek rohamos növekedése a város igazgatásának, valamint közműhálózatának az átszervezését  igényli.  Ennek tudatában az MPP a helyi  közszolgáltatások éssze-rűbb biztosítását, a zsúfoltság enyhítését, a lakhatóbb környezet kialakítását szor-galmazza. Mindez előfeltétele az egészséges és biztonságos életkörülmények meg-teremtésének és hosszú távú fenntartásának. 


