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Miután az Ecsetgyár Wild Card for a Head Start 
nevű művészcsoportjának együttműködési fel-
hívását a Szociális Lakásokat MOST! csapata el-
fogadta, úgy döntöttünk, hogy az e havi lapszám 
témája a „smart city” lesz. Ezt a lapszámot a QR – 
Questioning Reality fesztivál keretében mutatjuk 
be november 13-án, a Tranzit Házban. Persze, ezen 
kívül a lapszámban szó lesz még más témákról is, 
a fenyegető kilakoltatásoktól az új település- és 
metropoliszövezeti fejlesztési stratégiáig. Végül, 
de nem utolsó sorban pedig ne feledjetek játszani 
a LAKHATÁS LOTTÓJÁN sem!   

Bizonyára sok kolozsvári találkozott már vala-
milyen formában a smart city vagy az intelligens 
város kifejezéssel. Legtöbbször talán a kolozsvári 
önkormányzat képviselőitől hallhattuk ezeket 
a szavakat. 2017-ben például, a polgármester az 
egyik bemutatójában használta ezeket a kifejezé-
seket, miközben az önkormányzat terveit ismer-
tette az intelligens város és a digitális átalakulás 
terén. Nos, itt felmerül néhány kérdés: annak függ-

vényében, hogy hol és milyen körülmények között 

lakunk jár ki nekünk a biztonsághoz, a tiszta környe-

zethez, a hőszigeteléshez, a döntéshozókkal való 

kapcsolattartáshoz, a központra szorítkozó inter-

nethez és adekvát közszállításhoz való hozzáférés?    

Más szóval, a kolozsvári smart városban hány-
szor állt szóba veletek a polgármester, az alpol-
gármester, a tanácsosok vagy legalább Antónia, a 
virtuális hivatali ügyintéző, amikor benyújtottá-
tok szociális lakáskérelmeteket?  

Könnyebben tudjátok fizetni az albérletet, az in-
gatlanra felvett hitelt amióta intelligens városban 
éltek? Vagy egyszerűbb a parkoláshoz való hozzá-
férésetek amióta digitális parkolóhelyazonosító 
működik és smsen keresztül lehet fizetni érte?  

közjavakból, melyek egészségügyi szolgáltatáso-
kat is tartalmaznak, azok a személyek, akiknek 
nehézséget okoz megvenni a szükséges gyógysze-
reket? Hülyének kell érezze magát az, aki vala-
milyen oknál fogva nem tudja használni a smart 
város javait, és nem válhat a Boc által emlegetett 
„smart polgárok” egyikévé? (lásd a 27. diát, din 
https://www.sli-deshare.net/ITCamp/cluj-smart-
city-emil-boc) 

Ugyanezeket a kérdéseket kellene magának fel-
tegye az Asociația Romănă pentru Smart City. Hal-
lottatok már róla? Ha van internethozzáférésetek 
itt – https://romaniansmartcity.ro/ – olvashattok 
arról, mit csinál. Nagyon aktív a maga „ökoszisz-
témájában” (a városfejlesztés egy másik mágikus 
terminusa). Többek között a romániai intelligens 
városok közötti versenyt támogatja. Mivel ez a 
téma mindnyájunkat érint, nézzétek meg a Smart 
City Magazin – https://smartcitymagazine.ro/
acasa/ – oldalát, ahol meg lehet vizsgálni a smart 
narratíva nyelvezetét, azt, hogy miként hoz létre 
általa új szociális különbségeket (például: Smart 
City Románia – Intelligens Közösség), illetve az-
által, hogy a profittermelő smart iparágágakat 
támogatja. Olyan szektor ez, amely mára a posz-
tindusztriális kapitalizmus szerves részévé vált.

Szociális Lakásokat MOST! 

Amióta létezik az online időpontfoglalás, egy-
szerűbben hozzáfértek a sportpályákhoz? Történt 
valami érdemleges, miután a légszennyezést je-
lentettétek? Hát a pataréti hulladéktároló szeny-
nyezésének jelentése után? Mennyi idő alatt értek 
otthonról a munkába, amióta az autóbuszjáratokat 
elektronikus órarend alapján lehet követni?   

Volt már lehetőségetek használni a Központban 
vagy a Sétatéren a wirelesst? Gyakran látogattok 
el Kolozsvár smart utcájára, hogy éljetek a lehető-
ségekeivel? Gyakran ültök a város USB-padjain? 
Tudjátok, mi a Cluj Innovation City? 

Nyilván, alapvetően jó, ha egy intelligens város-
ban élünk. Nem tagadjuk, hogy a digitalizálás és 
a technológia sokunk életét megkönnyíti. Ismer-
jük az új európai stratégiák tendenciáit is, mint 
amilyen a „Zöld és Digitális Európa”. Csakhogy 
az egyenlőtlenség egyenlőtlenség marad a zöld és 

digitalizált társadalomban is, amennyiben a tömegek 

változatlanul ki vannak szolgáltatva a munkahelyi 

kizsákmányolásnak, a súlyos lakásszegénységnek 

abban a városban, ahol a minimálbérért dolgozók 

nem tudják önállóan fenntartani magukat. 

Vélhetően a városházának és a megyei tanács-
nak van tudomása arról, hogy a zöld és a digitá-
lis átmenetnek szociálisan is igazságosnak kell 
lennie, ezért maguk is fel kellene tegyék ezeket 
a kérdéseket: Kinek van hozzáférése az intelli-
gens város javaihoz? Mi történik azokkal a sze-
mélyekkel, akiknek nincs hozzáférésük ezekhez 
a javakhoz? Mi legyen azokkal, akiknek a smart 
city kifejezésről az jut az eszükbe, hogy az ő prob-
lémáikat az önkormányzat nem veszi figyelembe?        

Mi történik azokkal, akiknek nemhogy az ott-
honról végzett munkának vagy az online oktatás-
nak megfelelő gyorsaságú internethozzáférésük 
nincsen, hanem még a tévékábelt is kihúzzák a 
konnektorból, hogy a villanyszámlájuk kevesebb 
legyen? Mi lesz azokkal, akik a város legszennye-
zőbb részein élnek? 

Miként férnek a smart technológiák javaihoz 
azok a személyek, akik nem tudják megfelelően 
kifűteni a lakásukat? Miként részesülnek a smart 
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A Nimeni nu e ilegal (Egy ember sem illegális) a 
romániai menekültek és bevándorlók helyzetével 
szolidáris tudósító oldal. Segíteni akarunk a me-
nekülteknek az itt maradásban vagy a továbbme-
nésben vagy a visszafordulásban az államhatárok 
politikai megszorításai közepette. Az „Egy ember 
sem illegális” annak „az önrendelkezésért folyta-
tott mozgalomnak” része, „amely megkérdőjelezi a 
migráció feletti kontrollt, amely teljes mértékben 
elveti a létező határpolitikákat és határkorlátozá-
sokat. Elítéljük a rassz alapú profilozást, a fogva 
tartást és a deportálást, a represszív-büntető gépe-
zetet, a rendfenntartó erők brutalitását és a mig-
ránsok kizsákmányolását.” https://bit.ly/3CWkCjQ    

Május 21-én újabb, a palesztin néppel szolidari-

tást vállaló tüntetésre került sor. A résztvevők a 
Sejk Dzsarrában zajló kilakoltatások és a Gázai 
Övezetben végrehajtott mészárlás ellen szólaltak 
fel. Kolozsvár is csatlakozott ahhoz a több millió 
emberhez, akik világszerte utcára vonultak a ke-
let-jeruzsálemi és a gázai igazságtalanságok miatt. 
Az Erdélyi Palesztinok Egyesülete és a Szolidaritás 
Románia–Palesztina a Főtérre kivonulva fejezték 
ki szolidaritásukat a Sejk Dzsarra negyed kila-
koltatással fenyegetett lakóival, valamint a Gá-
zai Övezetet ért izraeli bombázások áldozataival. 
„Azért vonultunk utcára, hogy az izraeli állam és 
a palesztin nép közötti konfliktus körüli médiab-
lokádot megtörjük, hogy rávilágítsunk az izraeli 
hadsereg által elkövetett atrocitásokra, amelyeket 
a gázai, ciszjordániai és kelet-jeruzsálemi palesztin 
civilek ellen elkövetnek.” https://bit.ly/3CTC0WJ 

A június 26-27. közötti hétvégén került sor az 
Autonóm Könyv- és Brosúrapiacra (Târgul Autonom 

de Carte și Zine, TACZ) a DiY Filaret 16 nevű tér-
ben. Az autonóm piac az alternatív és független 
kiadványokról szóló beszélgetéseknek adott teret. 
Két napon át különböző csoportok által kiadott 
brosúrák, magazinok és könyvek, plakátok, ké-
peslapok és más anyagok kerültek forgalomba 
Bukarestben. Bemutatókra és beszélgetésekre 
is sor került a kiadványok kapcsán. „A független 
kiadói kezdeményezéseket szeretnénk ösztönöz-
ni, hogy az uralkodó modellekkel szembeni kriti-
kus alternatívát, autonóm terek létrehozásának 
szükségességét hangsúlyozzuk.” Az első TAC-ra a 
Szabad Oldalak Kiadó megszervezésében került 
sor Kolozsváron, 2019 novemberében, a Tranzit 
Házban. Az első bukaresti rendezvényről bővebben 
itt: https://bit.ly/3CVSFJ1 

Hírek, kiadványok, rendezvények 
Szeptember 14-én több zapatista küldött érke-

zett Chiapasból Bécsbe, ahonnan három hónapos 
körútra indultak a térségben, hogy „megismer-
jék a helyi küzdelmeket és tanuljanak belőlük, de 
azért is, hogy megosszák velünk saját zapatista 
gyakorlataikat és elveiket”. Útjukról bővebben az 
O declarație pentru viață (Una declaración por la 
vida) brosúrában olvashattok: https://pagini-libere.
ro/brosuri/o-declaratie-pentru-viata-si-alte-tex-
te-ccri-ezln/ 

A Feminista irodalmi napok második alkalmára 
szeptember 16-18. között került sor. A pandémia 
miatt viszont a belépés csak oltásigazolvánnyal 
volt lehetséges. „Reméljük, hogy jövőre, a harma-
dik alkalom megszervezésekor nyitott eseményt 
tudunk szervezni, melyre minél többen eljönnek 
majd.” Az idei irodalmi napok egy az Identitás és a 
feminista diskurzus c. beszélgetéssel indult, ame-
lyik a következő kérdésekre összpontosított: „Mi 
a feminista irodalom és a nők által írt irodalom 
viszonya? Hogyan látjuk, hogy ragadjuk meg fo-
galmilag ezt a viszonyt? Ki írhat feminista irodal-
mat?” A többi 20+ meghívott szintén tartott online 
és/vagy élő felolvasásokat, beszélgetéseket. A szer-
zőkön kívül részt vettek még az Idea, a Hecate, a 
Black Button Books, a Pagini Libere kiadók és a 
Cutra folyóirat. A rendezvény partnerei a „Lite-
ratură și feminism” (Irodalom és feminizmus) és 
az Editura FrACtalia voltak: https://bit.ly/3qbIDjz 

Október 18-24. között az Art200 Nemzetközi Que-
er Filmfesztiválra is sor került a bukaresti Eforie 
Moziban. A filmvetítéseket Q&A szekciók követték. 
Olyan nagyjátékfilmek szerepeltek a programban, 
mint a Retrospectivă: Istorii de Noapte, a rövidfil-
meket pedig a Queer Vegan, a Rainbow Families, a 
Migrantx Queer, a Margini și periferii szekciókban 
vetítették, beleértve azokat is, amelyeket az idei 
Queer Filmes Tábor alatt készültek. Október 25 – 
31. között pedig a fesztivál az online térben foly-
tatta programját a CorpFluid előadás premierjével, 
a queer vers- és prózaműhelyek olvasmányaival, 
valamint a Madzine 2 bemutatásával, melyet a Mad 
Pride Románia közreműködésével valósítottak 
meg. Eközben mind Jászvásáron, mind Kolozsváron 
és Temesváron sor került helyi eseményekre, ame-
lyeket a Rise OUT, a Pride Románia és az Identity 
Education szerveztek: https://bit.ly/2YniSkI  

A Szabad Oldalak Kiadónál (Editura Pagini Li-
bere) megjelent a Panait Mușoiu által 1936-ban 
fordított Walden, avagy élet az erdőben (Henry 

David Thoreau). A kiadó a közismert szöveg első 
román fordítását szerkesztette újra, valamint ké-
panyagokkal látta el: https://pagini-libere.ro/carti/
walden-sau-viata-n-padure-henry-david-thoreau/

Bertold Brecht Rettegés és ínség a Harmadik Bi-

rodalomban előadása, hat részben: „Munkások és 
munkanélküliek, tanítók és orvosok, szomszédok 
és szomszédasszonyok. Bírók és ügyészek, halá-
szok és tejesek, szülők és gyerekek. Cselédek és 
szakácsnők, rendőrfelügyelők és paramilitáris ala-
kulatok tagjai, zsidó feleségek és nem zsidó férjek. 
Parasztok és sofőrök, üzletemberek és öreg nácik, 
meggyőződéses ateisták és gyakorló keresztények. 
Mind gyanúval viseltetnek egymás iránt, minden 
ember fél a másiktól. A bíróságon vagy otthon, a 
kórházban vagy a gyárban, luxusban vagy nyomor-
ban, a boltban vagy a lágerben, az ünnepek vagy a 
halálunk alkalmából, mind külön-külön és együtt 
mind, egymás ellen fordulva és megrémülten alá-
vetik magukat a faji és szakszervezetellenes tör-
vényeknek és a háborút szolgálva dolgoznak.” Az 
előadás a színmű a 24 jelenetéből 13-at mutat be, új 
fordításban és 6 részben; ezt november 5-15 között 
lehetett online követni YouTubeon és a Platfor-
ma de Teatru Politic (Politikai Színházi Platform) 
SoundCloud profilján: https://soundcloud.com/
teat.../episodul-1-crucea-de-creta. 

2021. szeptember 1-jén a kolozsvári Stephenson 
utca 15 szám alatt élő hét család kapott végrehaj-

tói értesítést otthonuk lebontásáról. Az értesítés 
két informális építmény lebontását célozza és két 
család kilakoltatásával járna: 11 személy, ebből 5 
gyerek, egy mozgássérült és egy egyedülálló anya. 
A többi család ugyanazon cím alatt egy lakásban él 
zsúfoltan. A Szociális Lakásokat MOST a RomaJust 
szervezet segítségével két fellebbezést nyújtott 
be a kolozsvári törvényszékre 2021. szeptember 
3-án: az egyik a kényszervégrehajtás ellen leb-
bezett fel, a másik pedig a kényszervégrehajtás 
ideiglenes felfüggesztését kérte. Az Európai Roma 
Jogok Központjának (ERRC) közreműködésével az 
ügyet előterjesztettük az Emberi Jogok Európai 
Bíróságához (ECHR) is. 

Három évvel ezelőtt pert indítottunk az önkor-
mányzat ellen azért, hogy kárpótolja a Patarétre 

telepített családokat, akiket a szemétlerakattól 
kevesebb mint 1000 méterre épült szociális laká-
sokba helyeztek át. Sajnos ezt a pert folyamatosan 
halogatják. Legutóbb a környezetszakértő a hely-
színvizsgálatra vonatkozóan újabb határidőt kért 
a bíróságtól: 2022.02.02.

Cristina Bodolan

A buta várostól az intelligens városig: mi a smart city?
„[T]öbb mint 100.000 diák jár állami és magá-

negyetemeinkre, olyan tény ez, amely Kolozsvár 
legkiemelkedőbb versenyelőnyét jelenti mind a je-
lenre, mind a jövőre nézve. El fognak tűnni a repe-
titív és unalmas előadások, helyettük az innováció 
kerül előtérbe. A legátfogóbb kutatói, innovációs 
és IT projekt előkészítésén dolgozunk, a Cluj Inno-
vation City, egy 500 millió eurós beruházás, amely 
egy a város tulajdonát képező 200 ha területre 
épül, és amely 20.000 új munkahely létrehozásá-
nak, ill. 100.000 lakástulajdonosnak biztosít majd 
teret.” (Emil Boc, Smart City Karaván, 2019) 

Miért az az érzésünk, hogy amikor a városi elöl-
járók smart cityről és digitalizálásról beszélnek, 
voltaképpen a szociális és gazdasági jogaink újabb 
megcsonkítására készülnek? A baj nem magával a 

technológiával van, hanem azzal, ahogyan ezeket 
az elképzeléseket gyakorlatba ültetik.     

Nem könnyű dolog kritikát megfogalmazni, 
hiszen könnyen el lehet hessegetni a smart city 
narratívát kikezdő ellenvetéseket azzal, hogy 
azok technológiaellenesek. Viszont éppen ez a 
probléma gyökere; igen gyakran találkozunk 
egyfajta smart-washing jelenséggel, melynek a 
célja lényegében nem a mi jólétünk javítása, ha-
nem egy olyan mesébe illő történetet táplál, amely 
egyfajta mázként, lepelként működik és elkendőzi 
a városainkban előforduló igazságtalanságokat: 
Antónia, a virtuális hivatali ügyintéző bevezeté-
se a városházára abban a kontextusban történt, 
hogy a szociális lakásokra vonatkozó kritériumok 
nem pusztán a lakhatáshoz való jog elvét sértet-

ték, hanem még jogszabályellenesek is voltak; meg 
hát, ott vannak az USB bejárattal ellátott padok, 
az elektromos autók töltőállomásai, a növényön-
töző szenzorok Kolozsvár „első smart utcájában”, 
vagy akár az elektromos „zöld tüdő” ötlete abban 
a városban, ahol a zöldövezetekből óriási hiány 
van, ahol a környező erdőket új ingatlanberuházói 
projektek miatt irtják. 

A smart city, vagy az intelligens város olyan 
kulcsszavak, amelyek annak az új városvezeté-
si modellnek a kellékei, amely a dezindusztria-
lizációs és a közkiadáscsökkentő hullámok után 
jelent meg világszerte. Az intelligens város alatt 
az a városmodell értendő, amely nem reked meg a 
múlt ipari sajátosságainál és annak politikáinál, 
hanem továbblép és alkalmazkodik. Vagyis hala-
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Pataréti Smart city  
 Kolozsvár, a smart város, melynek költségvetése 
mindössze 430 millió euró, alulmaradt a tervezett 
700 millió euró értékű Transylvania Smart City 
projekthez képest.  

Aki smart, annak a szerencséje is bolond. No, vár-
junk csak! Neked sem lehetetlen itt lakást venned, 
hogy neked is járjon, ami jár, sőt, előbb veheted 
meg, mint azok a kolozsváriak, akik lemaradnak! 
Egy magán sugárút, elektromos buszok, telegon-
dola, helikopterleszálló, drónállomás, ahonnan a 
csomagokat házhoz szállítják, két tó, amfiteát-
rum, a hotelről és lakáshotelről nem is beszélve, 
hipermarket, szupermarket, őrök és megfigyelő 
rendszerek. Minden lehetséges, mivel a hiteled 
már közvetlenül a fejlesztőktől veheted fel, akik 
– ezek szerint – már pénzügyi intézményekként 
is működnek, és hogy neked jó legyen, arra is volt 
gondjuk, hogy egy sor romániai és külföldi vállal-
kozással, valamint külföldi beruházási alappal 
társuljon. 

Miért éppen Kolozsváron, kérdezed? Ștefan 
Berciu, a fejlesztő, válaszol: „mivel a kolozsvári 
lakáskereslet mellett, mely Emil Boc vezetése alatt 
elképesztően növekedett, a lakások és a lakhatás 
jövőjének irányába kívánunk elmozdulni.”

A fejlesztő honlapján, többek között, a következő 
sorokat olvashatjuk: „Amellett, hogy egy olyan 
városban található, amely egyetemi város és nyi-
tott a munkavállalók előtt, ennek a környéknek a 
közelében van a repülőtér is, ami más álomúticé-
lokhoz közvetlen hozzáférést jelent. Az ide költöző 
lakóközösség saját tornateremmel rendelkezhet, 
bevásárló központtal, és más kereskedelmi cso-
mópontokhoz is gyors hozzáférést kínál.”    

„Amikor szünetre van szükségünk, a 
természet sajátos színeivel és illatjaival 
frissít fel. A felfrissülés érdekében mo-

zoghatunk is, tehetünk néhány kört a futópályán, 
vagy jógázhatunk a szabadban. Éppen a fizikai 
és pszichés jólétünket szem előtt tartva a kör-
nyék többféle zöldövezetet és parkot kínál majd, 
játszóteret a gyerekek számára és kinti tornára 
alkalmas eszközöket. A tó partján úgy lehet majd 
piknikezni, hogy nem kell elhagyni az otthon kör-
nyékét, a házi kedvencek számára pedig külön 
teret rendezünk be.” Tudod amúgy, hol fog meg-
épülni ez a Transylvania Smart City? A pataréti 
hulladéklerakattól 700 méterre.    

„2021. júniusában a kolozsvári helyi tanács jó-
váhagyta a szamosfalvi negyed szélére tervezett 
ingatlanprojektnek, Dél-Kelet Európa legnagyobb 
ingatlanprojektjének övezeti területrendezési ter-
vét (PUZ). A Transylvania Smart City beruházás 
haszonélvezői: Realtopfarma Rt., Merlin Const-
rucții Kft., S.D.C. Imobiliare Kft. és Kt.  Chester 
Group Investments Kft. A megaprojekt finanszíro-
zását az említett tulajdonosok önrészéből, illetve 
külső források bevonásával tervezik, több külföldi 
beruházó is érdekelt a projektben. A mesterterv 
a terület funkcionálissá tételét foglalja magában, 
a forgalom megszervezését és behatárolását, az 
urbanizációs folyamat 6 szakaszát, melyből az 
első a terület (4,6 ha) felparcellázása és urbanisz-
tikai szabályozása A Dezmér és Kolozsvár közötti 
Borzás dombra tervezett projekt a legújabb tech-
nológiák révén kívánja biztosítani az alacsony 
energiafogyasztást, a zöld energiagenerálást.”[1]  

Eközben a WeltImobiliare oldalán ugyanannak 
a területnek egy részére vevőt kereső hirdetés 
olvasható: „Ipari telek, 6500 m², 70 m, Platánok 
utcája, ipari övezet.”[2]

A hirdetések mellé vegyük még hozzá Emil Boc 
2021. márciusi nyilatkozatát is: „Az ambiciózus, 
de realista célkitűzés az, hogy 2030-ig a Patarét 
szűnjön meg létezni.” Az utalás azokra az építmé-
nyekre vonatkozik, ahol roma személyek laknak. 
Többek között azokra a modulházakra, amelyeket 
éppen a városháza építtetett a toxikus hulladéktá-
rolótól kevesebb mint 1000 méterre, és amelyekbe 
ugyancsak a városháza költöztette be azokat az 
embereket, akiket erőszakosan kilakoltatott a Co-
astei/Karjala utcából 2010-ben. Akkoriban hajlék-
talanoknak szánt szociális lakásoknak nevezték 
őket. Újabban „lakótereknek” hívják. 

2021 nyarán, a városháza arra készült, hogy vég-
rehajtsa a modulházakból való első kilakoltatáso-
kat is. 2-3 éve néhány kisgyerekes fiatal család be-
költözött a volt szomszédjaik helyére, miután azok 
kiköltöztek a modulból. Ugyanazokról a fiatalok 
van szó, akiket a városháza tíz évvel ezelőtt, 2010-
ben 10 éves korukban lakoltatott ki a szüleikkel 
együtt ide, a Patarétre. Akkor, a városháza azt 
mondta, nem talált más helyszínt, ahová átköltöz-
tethette volna őket az időközben központibbá lett 
környékről, csak a hulladéklerakat mellett. Most 
innen is kilakoltatnák őket anélkül, hogy más 
lakást biztosítanának a számukra. Vajon ezeknek 
az újabb kilakoltatási kísérleteknek van-e valami 
közük a pataréti városfejlesztési projekthez? És mi 
lesz a régi Dallasszal? Hát azzal a több mint 700 
személlyel, akiknek többségét szintén a városháza 
telepítette át a Cantonului utcába a 2000-es évek 
elején történt kilakoltatások következtében?   

Néhány évvel ezelőtt senki sem gondolta, hogy 
az ingatlanfejlesztés ennyire gyorsan magára ölti 
a smart city ruháját. Mára már semmi kétség nem 
fér hozzá, hogy az „intelligens város” az az újabb 
elem, amely az ingatlanberuházók profitrátáját 

dásként jelenik meg. Az intelligens város azonban 
mindössze egy időszerű szakasza annak a vál-
lalkozói várospolitikának, amely értelmében az 
állam szerepe – a méltányos közszolgáltatásokra, 
az oktatásra, az egészségügyre, a közterekre vagy 
a lakhatásra szánt költségvetés révén – minimális. 
Az önkormányzatok szerepe pedig a külföldi be-
ruházók letelepítésére redukálódik, amely a váro-
sok közötti versengéshez vezet, főleg, ha valamely 
vállalat nyugatról keletre való átköltöztetéséről 
van szó. Ez egy lényeges eleme ennek a várospoli-
tikának: a smart city vízió nem pusztán a képzett 
munkaerőnek szól, hanem a beruházók számára 
kreált városbrand is egyben. Egy ponton viszont 
a polgármestereknek is igazuk van: amennyiben 
a város nem számíthat állami pénzekre, valamit 
tenniük kell, hogy bevételhez jusson a város. Azt 
is fontos látni, hogy az intelligens várossal kapcso-
latos elképzeléseket nem a mi megválasztott helyi 
tanácsosaink találták ki; ők inkább végrehajtják 
azokat a javaslatokat, amelyek külföldi tanácsadói 
közegekben fogantak.        

A bevételek növeléséért folytatott verseny, vagy-
is az önkormányzatok üzleti hubokká alakítása 
azzal jár, hogy a város azon aspektusait, amelyek 
a tőke számára nem vonzóak, láthatatlanná te-
szik. Elég egy pillantást vetni a városháza által 
bemutatott városnépszerűsítő videókra, hogy lás-
suk, mennyire mellőzve van az egyenlőtlenségek 
minden egyes fajtája. A videók azt mondják, hogy 
Kolozsvár egy sokszínű város, multikulturális és 
gazdaságilag virágzó. A szociális ellentéteket a 
szőnyeg alá kell seperni, míg az újraelosztás kér-
dése (már) fel sem merül. A smart city továbbá 
olyan lepelként működik, amivel a „képzetlen” 
munkások béremelési követeléseit el lehet fedni; 
ugyanakkor azt sugallja, hogy a – fizikai vagy 

virtuális – robotok a munkahelyi tüntetők he-
lyébe fognak lépni, amint a fizetések költségei 
„túlságosan” megnőnének. A digitalizálás kísér-
tete ezeknek a követeléseknek az eltompítását 
vonja maga után.

Nehéz különválasztani, melyek a smart city 
gazdasági és politikai következményei. A digi-
tális technológiákra való átállás az erőforrások 
hatékonyabb elosztására tett kísérletként lép fel, 
ami lényegében, a profittermelés egy hatékonyabb 
módját jelenti. A digitális szenzorok és applikációk 
ugyanis a felügyelet kifinomultabb és tolakodóbb 
módját testesítik meg. A „big datát” például, vagyis 
azokat a hatalmas és komplex adatbázisokat, ame-
lyek az algoritmusok és szenzorok által rögzített 
információkat gyűjtik össze, amit aztán mind a 
gazdasági, mind a politikai magatartások befolyá-
solására használnak fel. Ilyenként, az intelligens 
városban egyáltalán nem világos, hogy a politikai 
hatalom közhatalom-e még vagy valami teljesen 
más, egyfajta privatizált hatalom.  

Ugyanakkor a smart city a politikai szerveződés 
azon technokrata víziójának része, amely kereté-
ben helyettünk a „technikusok” és az algoritmusok 
döntenek arról, mit, hogyan kell megvalósítani, 
vagyis ez pontosan az alapvető politikai vita zsige-
ri tagadását jelenti. Így jutunk el oda, hogy nem a 
társadalmi szerveződés alternatíváiról folytatunk 
vitákat, hanem az a kérdés, hogyan tehető a jelen-
legi hatékonyabbá. Ez az elképzelés, paradox mó-
don, mélységesen konzervatív, hiszen a változást 
veti el azzal, hogy a status quo javítására törekszik. 
Minden bizonnyal a technológia fejlődésének va-
gyunk és leszünk szemtanúi, viszont a tőke rend-
szere változatlan marad; a teleportálást is fel fogja 
találni csak azért, hogy meglógjon az adózás és a 
szabályozás elől a többletérték kitermelésének 

érdekében; olyan területeken megy végbe ez a fajta 
innováció, amelyek még szabályozatlanok vagy 
éppen újabb adócsökkentést követelnek. 

Kik a smart város smart polgárai? Azok az aktív 
polgárok, akik a digitális rendszereken alapuló 
városi interakciók új módját gyakorolva felzárkóz-
nak ehhez a diskurzushoz. Itt látnunk kell a digitá-
lis megosztás méreteit is: különféle okoknál fogva 
sokan nem férhetnek hozzá az új technológiák-
hoz és a használatukhoz szükséges ismeretekkel 
sem rendelkeznek; például az idősebb korosztály 
kevésbé, mint a fiatalok, vagy a szegénységben 
élők szintén kevésbé férnek hozzá a jómódúak-
hoz képest. A smart technológiák ezáltal olyan 
instrumentumokká válnak, amelyek révén még a 
demokrácia gyakorlása is más értelmet nyer: lásd, 
kinek van hozzáférése az e-közigazgatáshoz, a kü-
lönféle közpolitikai projektekről szóló online sza-
vazáshoz, vagy azokhoz a kizárólag elektronikus 
formátumban elérhető információkhoz, amelyek 
egy-egy közszolgáltatás igényléséhez szüksége-
sek. Sőt, még azt is szóvá kell tenni, hogy maga a 
terminus – a smart – is sértő, mivel, ha nem vagy 
smart csak egyetlen más opciód van, ami lehetsz. 

Mi tehát a smart city? Az az erőforrások és a 
szolgáltatások digitalizálására épülő politikael-
lenes elv, amely a munkaerő platformkapitalista 
rendszerbe való bevonása révén kínál a befekte-
tők számára új eszközöket ahhoz, hogy kontrollal 
rendelkezzenek a város felett, valamint új, a sza-
bályozatlanság nyújtotta profitlehetőségeket, mi-
közben a társadalmi ellentéteket kiiktatja a helyi 
adminisztráció diskurzusából és gyakorlatából.

George Zamfir
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Lakhatás 
a smart 
cityben 
„Kolozsvár polgármesterében a smart city-koncep-
ció támogatóját láthatjuk, az innovatív ötletek és 
technológiák vezető személyiségét. Vezetése alatt 
ugyanis Kolozsvár tekintélyes üzleti inkubátor 
lett az IT számára, melyet mind országos, mind 
nemzetközi viszonylatban elismernek; a Smart 
City szektor fejlesztésébe úgy kezdett, hogy azt 
összekapcsolta olyan hétköznapi elemekkel, ame-
lyekkel a polgároknak naponta dolguk van: a tö-
megközlekedéstől a bürokráciacsökkentésig. A 
polgármester stratégiai szemléletének köszönhe-
tően Kolozsvár Európa egyik példaértékű városa 
lett” – ez volt az Emerging Europe gála szervezőinek 
üzenete 2021-ben. Továbbá, Kolozsvár polgármes-
tere megkapta a Mayor of the Year (az év polgár-
mestere) kitüntetést is az ötödik alkalommal sorra 
kerülő Smart City Industry Awards részéről.

A kilakoltatás 
banalitása, 
a világvége 
kronológiája 

(Ez a szöveg a Gazeta de Artă Politică 2021. május 
28. számában megjelent írás aktualizált változata) 

Reggel negyed nyolckor, miután ráveszem ma-
gam, hogy kikeljek a paplan alól, a Manole mester 
utcai gyerekek ruhái már rég be voltak csomagol-
va és ki voltak pakolva a ház elé. Ma a gyerekek 
nem mennek iskolába, mert szabad napot kaptak. 
Nem azért, mert születésnapot ünnepelnek, hanem 
azért, hogy az anyjukkal legyenek, amíg összesze-
dik a dolgaikat a házban. Reggel negyed kilenc-
kor, amikor esőben és a pandémia kellős közepén 
végre odaértem a Manole mester utca 2 szám alá, 
a gyerekek rettegve néztek. Igen, rettegve, majd a 
rémülettől sírni és kiáltani kezdtek, aztán ijedten 
szaladgáltak az udvaron, mivel a mai nap nem egy 
új lakásba költözésről szól. Ma egy tizenegy szemé-
lyes családot erőszakkal lakoltatnak ki szeretett 
otthonukból, amelybe egész vagyonukat és teljes 
szeretetüket fektették be. Ma egy dolgozó nőt la-
koltatnak ki és a kamaszkorú gyerekeit, a fiát, 
aki most érkezett meg a munkából. Szabadnapot 
kért ő is. Szabad nap a suliból és a munkából. Olyan 
szabad reggel ez, amit senki nem kíván magának, 
de azt igen, hogy önmaga szabad legyen. Ezen a 
reggelen a személyes szabadságot korlátozzák. 
Esős reggel ez, amikor kiraknak a lakásból. Ezen 
a reggelen a sárba löknek, a sárban vonszolnak, 
a nyakad szorongatják – még akkor is, ha gyerek 
vagy, ha kamasz lány vagy. Olyan reggel ez, amikor 
a 2 éves M. mezítláb szalad rémülten az anyukája 
után. Üvegszilánkos vizes-sáros pocsolyákon át 
szalad a 2 éves M. az anyukája után, aki szomszéd-
jainak segítségére sietett. Reggel, amikor a szom-
szédjaidat könnygázzal fújják be, a gyerekeket is, 
a legkisebbeket is. Reggel fél tízkor mindennek 
vége volt. Nekem a szolidaritási akció zárult le, a 
Manole mester 2. szám alatt lakók számára a világ 
ért véget kicsit. Véget ért az a világ, ahol ugyanazon 
udvaron és egy házban éltek együtt. Nagyon régi, 
nagyon szűk terű házakban, kedvezőtlen körül-
mények között, de annak a tudatnak a biztonsá-
gában, hogy a fejük felett tető van, lakásuk van. A 
rokonok, barátok és szomszédok világa. Az, ahol a 
kilenc gyerek a meleg paplan alól indult iskolába. 
Az a világ, ahol a tizennyolc éves fiú a húgai mel-
lől, az otthona melegéből indult munkába, véget 
ért. Az a világ, amit azelőtt ismertek, mielőtt meg-
verték őket a zsandárok, véget ért. Reggel tízkor, 
amikor eldöntöm, hogy munkába indulok, a 2 éves 
M. abbahagyta a sírást. Rajtam kezdett nevetni 

egy keveset, mert maszk volt rajtam, majd intett 
nekem a kezével és azt mondta, örül, hogy megis-
merhetett. Én is örülök. Aznap reggel az egyetlen 
dolog, aminek örültem, az volt, hogy láthattam 
M-et. Mosolygott egy másodpercet. Amit viszont 
nem szerettem volna rajta látni, az az volt, ahogyan 
reggel az ablak alatt, rémült tekintettel, a Manole 
mester 2 szám alatti világvége tanújaként kiált.  

2021. május 20-án, reggel, a kolozsvári önkor-
mányzat erőszakkal és törvénytelenül kilakolta-
tott tizenegy személyt a Manole mester/Kőmíves 
Kelemen utca 2 szám alól – köztük gyerekeket, 
orvosi kezelés alatt lévő személyeket. A bírósági 
pert 2012-ben indította a városháza; ítélet pedig 
2013-ban született, a végrehajtási dossziét 2015-
ben nyitották. Az érintett család 8 éven át albérletet 
fizetett az önkormányzatnak, hogy végül 2 nappal 
a kilakoltatásuk előtt értesítsék őket, mire készül-
nek a hatóságok. A 8 napos végrehajtási felszólítási 
határidő hova lett? Hova lett az az ENSZ nemzetközi 
egyezményei által elismert alapvető emberi jog, 
mely megvéd az adekvát lakhatás nélkül maradás-
tól? Ezek értelmében mind a lakó státusától, mind a 
lakást birtokló státusától függetlenül a kilakolta-
tásokat be kellene tiltani. Az önkormányzati intéz-
mények szerepe ebben a kérdésben az volna, hogy 
a rendszeres szociális beavatkozásokon keresztül 
megelőzik az erőszakos kilakoltatásokat. 

Tekintettel arra, hogy a családot úgy lakoltatták 
ki, hogy annak nem állt módjában időben megtudni 
mi fog május 20-án történni vele, illetve, anélkül, 
hogy egy másik lakhelyet ajánlottak volna fel neki, 
a végrehajtó jogszabálysértést követett el, telje-
sen embertelenül járt el, az emberi jogokkal hom-
lokegyenest ellentétesen. A végrehajtó nem volt 
hajlandó megindokolni tetteit vagy megválaszolni 
a jelenlévők kérdéseit. Miután Adriana Ludvig és 
gyerekei megtagadták, hogy elhagyják a lakást, a 
végrehajtó kihívta a zsandárokat, akik erőszakosan 
léptek fel [1] velük szemben. A zsandárokat amúgy 
már az elején hívták, viszont úgy tűnik, a szociális 
munkásokat nem, annak ellenére, hogy a jogszabály 
értelmében, különösen a sérülékeny személyek, 
gyerekek, fogyatékos személyek esetében jelen kell 
lenniük. 

A helyi rendőrség, noha jelen volt a kilakoltatá-
son, szenvtelenül nézte végig, amint a zsandárok 
megverik az embereket… a „rend fenntartása” ér-
dekében, mondja az egyik rendőr az történteket 
dokumentáló felvételen [2]. Ez az a „rend”, amelyet 
a hatóságok fenn akarnak tartani – a folyamatos 
rasszista erőszakot. A zsandárok megütöttek egy 15 
éves gyereket, nyakon ragadtak egy lányt és köny-
nygázzal fújták be a gyerekeket, amikor azok nem 
akarták elhagyni a lakást. Egy többgyerekes nő, 
amint fegyveres zsandárok körbe veszik és sarokba 
szorítják – ez a kép nem más, mint a hatalommal 
való visszaélés mintapéldája, és amellyel a legsé-
rülékenyebb közösségek igen gyakran találkoznak. 
A velük szemben alkalmazott erőszakot pedig a 
hatóságok „rendként” akarják legitimálni.  

Milyen rend ez, ha az adatok 
szerint [3] Romániában épült a 
legkevesebb szociális lakás az EU-
ban (az országos lakásállomány 
1,23%-át teszi ki), miközben itt a 
legmagasabb a szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztés aránya (33%)? 
Milyen rend ez, ha Kolozsváron a 
266 jogosult kérelemre 5 szociális 
lakást utalnak ki? A lakástörvény 
értelmében az anyagi helyzetükre 
tekintettel azok jogosultak szo-
ciális lakásra, akik jövedelme az 
átlagjövedelem alatt van, akik sze-

növelni képes. A Szamos-menti „mágnesváros” 
brandjének részévé lett. Senki sem gondolta volna, 
hogy a pataréti romáknak még a Pataréten sem lesz 
maradásuk az intelligens városfejlesztés miatt? 

1      https://w w w.eurourbanism.ro/transilvania-
smart-city-cel-mai-mare-proiect-imobiliar-din-
europa-de-sud-est-la-cluj-napoca/ 
2  https://w w w.imobiliare.ro/vanzare-terenu-

ri-constructii/cluj-napoca/someseni/teren-const-
ructii-de-vanzare-X1KA130C8 

Vincze Enikő

génységben, társadalmi kirekesztettségben vagy 
marginalizáltságban élnek. Kolozsváron és Romá-
niában több ezer ember jövedelme az átlagjövede-
lem alatti, több ezren élnek szegénységben – milyen 
világ rendje ez, ahol nincs joga mindenkinek egy 
adekvát lakáshoz?                   

[1] https://w w w.facebook.com/CasiSocialeA-
CUM/videos/3836640233100160       

[2] https://w w w.facebook.com/CasiSocialeA-
CUM/videos/238053481456982 

[3] https://w w w.facebook.com/BloculPentru-
Locuire/videos/630092884293626 

[4] https://casisocialeacum.ro/archives/5300/
locuirea-in-cluj-napoca-fondul-locativ-dezvolta-
re-imobiliara-si-evacuari/ 

Ugron Nóra
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2017. áprilisában a Romanian Smart City plat-
form „Az erdélyi Silicon Valley Kolozsvárt Romá-
nia első smart cityjévé változtatja” címmel tett 
közzé egy cikket. A szöveg visszaadta Emil Boc pol-
gármester azon kijelentését is miszerint: „A smart 
city nem csak a technológiáról szól, hanem azok-
ról az applikációkról, amelyek segítségével meg-
tudhatjuk az autóbuszok megállóba érkezésének 
pontos idejét, szennyezettséget és zajszintet mérő 
szenzorokat, a parkolói bérletek online fizetését, 
és a turisták számára kitalált applikációkat is.”

Támogatni szeretnénk a városháza azon törekvé-
sét, hogy minél több légszennyezést mérő szenzort 
helyezzen el a városban, ezért mi is felszereltünk 
két mérőeszközt a pataréti moduláris házak közé: 
az egyiket 2020-ban, amely a levegőben előforduló 
kisméretű részecskéket (vagy a PM2,5 és PM10-

A pataréti légszennyezést mérő 
szenzorokkal járulunk hozzá az 
intelligens városépítéshez

meg: a H2S óránkénti koncentrációja augusztus 
és szeptember összes napján meghaladta a jog-
szabályok által megengedett értéket. Az 1987 óta 
érvényben lévő standardok értelmében (shorturl.
at/muLRV): hosszabb távú kitettség esetében a 

legnagyobb 24 órás megengedett H2S koncentráció 
átlagérték 0.008 mg/ m3, vagyis 0.006 ppm.

Miért veszélyes a PM2,5-ös, a PM10-es és a H2S-
es légszennyezés?

• A PM10 és PM2,5 szennyezettségnek leginkább 
az érrendszeri vagy légúti problémákkal küzdő 
személyek vannak kitéve, a gyerekek, az idősek 
és az asztmások. 

• A 15 év alatti gyerekeknél a levegőbevitel ma-
gasabb, tehát ők több szennyező részecskét lé-
legeznek be. Ők különösen kitettetek, mivel az 
ő tüdőjük még fejlődőben van és a tüdőfal jóval 
érzékenyebb. 

• A porszennyezés az asztma tüneteit is súlyos-
bítja. Több köhögéssel, mellkasi fájdalommal és 
légzési nehézséggel jár. 

• Hosszú távú kitettség esetén, még ha alacsony 
porkoncentrációról van is szó, rákhoz és korai el-
halálozáshoz vezethet.  

• Az elhúzódó H2S kitettség (a pataréti emberek 
esetében), még ha alacsony szintű is, fájó szem- és 
bőrirritációk kialakulásához vezet

• Közepes szintű kitettség esetén vérnyomást, 
fejfájást, étvágytalanságot, fogyást okozhat, de 
még az idegrendszer gyengülését is előidézheti.

• Magas szintű H2S kitettség esetén légzési pa-
ralízist, görcsöt, kómát, agyi és érrendszeri sérü-
léseket, végsősoron korai elhalálozást okoz. 

Az ENHOJUST projekt az egészséges környezet-
ben lakáshoz és az adekvát lakáshoz való jogért, 
valamint a környezeti rasszizmussal szemben kí-
ván fellépni, mivel: 

• a toxikus környezetben lakás sérti a tiszta 
környezethez való jogot, az egészség élethez való 
jogot.

• a lakhatási körülmények nem csak a lakótér 
adottságait jelentik, hanem ide tartozik az a kör-
nyezet is, amelyben a lakások megépülnek. 

Okos utca egy év alatt, 12 lakrészes 
szociális lakás 11 év alatt

2019. júniusában írták alá Románia első smart 
utcája megépítésének szerződését. 

2020. júliusában Emil Boc polgármester a kö-
vetkező bejelentést tette közzé Facebook-oldalán: 
„A munkálatok befejeztével, a kolozsvári Molnar 
Piariu utca lett Románia első smart utcája. Az ut-
cának 551 négyzetmétere zöldövezet, 48 újonnan 
ültetett fával, növényöntöző szenzorokkal, mo-
dern, térkövezett gyalogosövezettel, mely a mo-
tormentes szállítóeszközöket részesíti előnyben. 
Mind a helybéliek, mind a turisták használatára 
elhelyeztünk négy elektromos autó töltőállomást 
is, 15 parkolóhelyet a hagyományos autók számá-
ra, 30 elektromos bicikli- és rollertöltő helyet, és 
22 kerékpárparkoló korlátot; továbbá ingyenes 
WIFI-hozzáféréssel és USB bejáratú mobileszköz-
töltőkkel is elláttuk az utcát. A közvilágítást okos 
lámpákra cseréltük, ami energetikai szempontból 
hatékonyabb, feljavítottuk az esővízgyűjtő-rend-
szert, növényöntöző szenzorokkal, padokkal, szé-
kekkel, asztalokkal, plakátfelülettel, biciklipar-
kolóhellyel, utcai vízvezetéki kúttal láttuk el az 
új utcát.”  

2021. október 20-án, amikor kedvezményezettek 
átvehették a Gyimesi utcai szociális lakásokat, a 
polgármester nem mulasztotta el megismételni 
szlogenjét: „Kolozsváron senkiről nem feledke-
zünk meg, senkit nem hagyunk hátra!”  

• Az életünket kockáztató betegségek nagy mér-
tékben környezeti tényezők hatására alakulnak 
ki. Az élettartamot pedig befolyásolja a víz, a leve-
gő és a talaj minősége is. Nem utolsó sorban, nyil-
ván, a lakás állapota, amelyben élünk, dolgozunk. 

• A rasszizmus azáltal is képes gyilkosságot elkö-
vetni, hogy embereket toxikus környezetbe taszít, 
ahol az egészségük és életük forog kockán.  

• A környezeti rasszizmus által lesz lehetséges és 
igazolható, hogy embereket erőszakosan toxikus 
környezetbe (pl. hulladékdombok, víztisztító állo-
más, ipari telepek mellé) lakoltatnak ki, vagy az, 
hogy az emberek lakhelyének szomszédságában 
mérgező létesítményeket építenek.

Az ENHOJUST kampánya arra törekszik, hogy 
jogszabálymódosítást érjen el a tiszta környezet-
hez, az adekvát lakáshoz és az egészséghez való 
jogok elismerése végett.   

• Olyan környezeti, lakhatási és egészségügyi po-
litikákra van szükségünk, amelyek elejét veszik 
a környezeti rasszizmusnak, azaz, lehetetlenné 
teszik, hogy az embereket, különböző okoknál 
fogva az életüket kockáztató toxikus környezetbe 
kényszerítsék lakni. 

• Ennek érdekében rasszizmusellenes szolidari-
tást igyekszünk kiépíteni az ökológiai mozgalom 
és a lakhatási mozgalom között. 

Az ENHOJUST csapata

A PNL (Nemzeti Liberális Párt) helyi kormányprogramja

Segesvári utca 21. szám (2008-2020)  Gyimesi utca (2010-2020)

• 2008: az ANL (Országos Lakásügynökség) 
típusú panel megépítésének kezdete 

• 2008-2009: a tervezett lakások műszaki 
jóváhagyásához szükséges dokumentáció (S.F., 
P.T., D.D.E., C.S.) összeállítása

• 2010: építkezési engedély (2010.06.02/592) 
jóváhagyása

• 2015: a városháza egy 56 lakrészes szociá-
lis lakhatást biztosító épület megépítéséről 
döntött és közbeszerzési felhívást tett közzé

• 2015: építkezési engedély (2015/353) 
jóváhagyása

• 2016: a PNL/Boc választási programja: a váro-
sháza 56 szociális lakás megépítésének foly-
amatát kezdte meg, amelyet a helyi költség-
vetésből finanszíroz 

• 2020: a PNL/Boc választási programja szer-
int a projektet újra kell tervezni tekintettel a 
környező parkolóhelyek számításba vételére

• 2010; Sorin Apostu, ideiglenes polgármester nyilat-
kozata: az érintett területre az ANL program kereté-
ben egy 24 lakrészes épületet tervezünk építeni a 
fiatalok számára

• 2012; Radu Moisin, ideiglenes polgármester nyilat-
kozata: a már elkészült ANL lakásokat el kell ad-
nunk annak érdekében, hogy a Segesvári és Gyimesi 
utcákban is építkezni tudjunk

• 2016; Emil Boc nyilatkozata: a Gyimesi utcai köz-
beszerzés folyamatban van, szeptember 1-je körül 
ennek is a végére jutunk

• 2019; Emil Boc garantálja, hogy a 12 lakrészes 
épület 2019-ben megépül

• 2020. júniusában a polgármester, Emil Boc sze-
mélyében, bejelenti, hogy a munkálatok kicsit késés-
ben vannak, de 2020 végére átadják az épületet

• 2020; a PNL/Boc választási programja szerint a 
szóban forgó 12 lakás 83%-ban készült el, a kivi-
telezés határideje október 31.



AZ APOKALIPSZIS

FOJTOGATÓ
AUTÓFORGALOM 

SZOCIÁLIS
LAKÁSHIÁNY

SZENNYEZETTSÉGINGATLANKÁOSZ

A várostervezés privatizációjának következménye. Ideológiailag 
a szocialista szisztematizálással szakítani akaró tendenciákkal 
támasztották alá a várostervezésre vonatkozó szabályozottság 
eltörlését. Gazdaságilag a lakástermelésre szakosodott tőke 
érdekeit szolgálta ki. Az ingatlanfejlesztők több tíz és száz 
lakásnyi paneljeiket oda és akkor építették fel, amikor 
beruházásaik a legnagyobb profithozamot hozták: a 
külterületeken, a várossal határos községekben, a városközpont 
közelében található volt ipari telepeken, házak között, erdős 
övezetekben.

Azon politikai döntések következménye, amelyek a magán-
lakások magáncégeken keresztüli építése előtt kívántak szabad 
teret biztosítani, hogy ezáltal teremtsék mega piacgazdaság 
kialakulásának és fejlődésének feltételeit. A nagyon szűkös 
szociális lakásállománynak köszönhetően több ezer itt lakó, és 
nem csak a legszegényebbek, nem engedheti meg magának, 
hogy egy adekvát lakást vásároljon a városban. Azok, akik nagy 
áldozatok és erőfeszítések révén mégis itt maradnak, rokonok-
nál vagy barátokkal egybeköltözve zsúfolódnak össze magán-
tulajdonú albérletekben vagy egy életre a bankok adósai 
lesznek.

A közúti zsúfoltság Kolozsvár volt külterületeire épült új, privát 
beruházói negyedeibenés a szomszédos településekben a 
legrosszabb.Akik a városban dolgoznak, de nem engedhetik 
meg maguknak, hogy itt lakjanak vagy azok, akik a metropolisz 
övezet szomszédos településein kapnak munkát, naponta 
kétszer haladnak át a városon; a munkahelyük és az otthonuk 
között pedigmegállnak a gyerekeik óvodái vagy iskolái előtt 
–intézmények, amelyek az alvóvárosokból, -negyedekből több-
nyire hiányoznak.Az ingázás új formái olyan útvonalakon zajla-
nak, amelyek forgalmi kapacitása már rég meghaladott.

Nem egyedül a pokoli autóforgalom az oka. A hulladékkezelő 
válság megoldásának, pontosabban a Hulladékkezelő Központ 
megépítése és beüzemeltetése több évtizedes halogatásának is 
döntő szerepe van ebben. Annak ellenére, hogy a hulladéktároló 
mára valamelyest megépült, nincs teljesen beüzemelve. A RADP 
tároló – amely a 2015-ben felszámolt lerakat helyét vette át – 
továbbá is a levegő fő szennyező forrását jelenti, veszélyeztetve 
ezáltal azok életét, akik a közelében laknak, de azok egészségét 
is, akik a városban élnek.

NÉGY LOVASA
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Questioning Reality – fesztivál – kutatás/felmérés 
A Q[uestioning]R[eality] Kolozsvár első kutatás 

fesztiválja, amelynek témája: Kolozsvár – Smart 
City. Ennek keretében a helyi közösséggel meg-
vitatjuk, megvizsgáljuk és felhívjuk a figyelmet 
mindazon rejtett problémákra, amelyek egy ilyen 
smart cityben, mint Kolozsvár előfordulnak. A QR 
fesztivál célja, hogy a smart város embereiről, a 
bennük meglévő érzésekről, vágyakról és a közöt-
tük létező viszonyokról összegyűjtött anyagokat 
egy kiállítás keretében tegye közzé. Az események 
folyamán a résztvevők hátrahagyhatnak maguk-
ból valamit annak érdekében, hogy a smart város, 
annak lakói és a művészet közötti viszonyról szer-
zett tudást elmélyíthetővé tegyék. A QR fesztivált 
a Wild Card for a Head Start rezidensei szervezik; 
Lőnhárt Csenge, Cătălin Mardale, Diana Moga, Ru-
xandra Simion és Alexandra Vieru, akik a projekt 
mentorával, Gálovits Zoltánnal dolgoznak együtt. 
A szervezők három helyi művészt hívtak meg Ador-
jáni Pannát, Láng Dánielt és Hodade Oanát, hogy 
a Kolozsváron élőkkel együtt faggassák az „okos 
város” valóságát. 

A Tégla jelen száma a QR Feszt keretében kerül 
bemutatásra, ezért elbeszélgettünk a fesztivál 
szervezőivel és meghívottjaival. 

Milyen megfontolás vette rá ezt a fiatal művész-

csapatot arra, hogy egy olyan fesztivált szervezzen, 

aminek a témája a smart city?  

Diana: Kolozsvár kezdettől fogva a projektünk 
része; itt ismerkedtünk meg, itt álltunk össze csa-
pattá, itt voltak az alkotóműhelyek, és most itt szer-
vezzük a fesztivált. Voltaképpen, ismerkedésünk 
során ismertük meg a várost is. Az első szembeötlő 
paradoxon, amivel itt ismételten találkoztunk, az 
éppen ez a smart city jelenség. Ha csak a hivatalos 
nyilatkozatokat követjük a kolozsvári smart city-
ről, úgy tűnik, mindenki tejben-vajban fürdik, a 
digitalizálás és a villanyosított tömegközlekedés 
mindenkit megment, csakhogy itt hirtelen véget 
ér a történet. Nem tudtuk eltekinteni attól a sza-
kadéktól, ami aközött tátong, amit hivatalosan 
előadnak nekünk és amit a várossal kapcsolatban 
személyesen megélünk mind egyéni, mind kol-
lektív szinten. Azoknak a személyeknek, akikkel 
a projektben érintkeztünk már volt egy jól kör-
vonalazott történetük vagy véleményük erről a 
tátongó különbségről. Olyan kérdések merültek 
fel, mint például, mi a smart city valódi értéke az 
egyén számára, hogy mennyire okos az a város, 
ahol ezt a projektet szervezzük, kik engedhetik 
meg maguknak, hogy itt lakjanak, vagy, hogy mi 
minden van a felszín alatt? – ezekből adódóan dön-
töttünk úgy, hogy egy olyan átfogóbb eseményt 
szervezzünk, ahol ezeket a kérdéseket meg tudjuk 
vizsgálni, illetve méltó teret tudunk biztosítani a 
kolozsváriak történeteinek és problémáinak.                                  

          
Csenge: Én kolozsvári vagyok, amióta az eszemet 

tudom, azaz 23 éve itt élek. Több dolog, amire a 
gyerekkoromból emlékszem megváltozott, viszont 
ezek az átváltozások az utóbbi 5 évben gyorsul-
tak fel igazán. A város egy folyamatos építkezési 
telep, az utcaképek meg egyik hétről a másikra 
átalakulnak. A régi épületek lassan eltűnnek és 
velük együtt a kisiparosok, a turkálók, a cukrász-
dák, a sarki nonstopok, helyeiket pedig átveszik 
a hotelek, irodaépületek a földszinti Mega Image 
és Starbucks helyiségeikkel. Évente fél méterrel 
rövidülnek a járdák, amíg az utak bővülnek és 
elnyelik a fákat. Mind hallottunk a smart city el-
képzelésről, még ha nem is vagyunk vele igazán 
tisztában, mit jelent, jól hangzik. Számomra azon-
ban a smart city a város egyfajta panoptikummá 

alakulását jelenti. A központ jól néz ki, vannak 
USB bejáratú padok, villanybuszok – de vajon ezek 
önmagukban elegendőek ahhoz, hogy az emberek 
életszínvonalán javítsanak? Kolozsvár Románia 
legdrágább városa, és a fizetések nem emelkednek 
az albérlet- vagy a boltokban kapható termékárak-
kal arányosan. Egy művész látószögéből reflektálni 
arra, hogy mindezek a dolgok, hogyan hatnak ránk 
életbevágó, hiszen ez az első lépés a megfontolt és 
felelősségteljes döntések irányába.

Cătălin: A smart city koncepciójának, nyilván, 
vannak jó részei is, melyeket nem érdemes elvitat-
ni. A helyi hatóságok és a mainstream sajtó azon-
ban egy igen egyoldalú nézőpontot közvetít róla és 
táplája ezáltal a domináns narratívát; narratíva, 
mely a város lakosságának egy jelentős részével 
nem számol. Ezért van szükségünk egy kritikai 
pozícióra. Lehetséges, hogy téves a premisszám 
(pontosan ezért szervezünk kutató fesztivált), vi-
szont mintegy mellékhatásként egy smart city a 
dzsentrifikációt táplálhatja, a város egyenlőtlen 
fejlődését, és a már eleve prekár közösségeket még 
hátrányosabb helyzetbe hozhatja. Azt gondolom, 
hogy egy smart city a város minden lakójának 
szükségleteire adott válasz kellene legyen, nem 
csak az egyesekére.           

Miért fontos, hogy a művészet társadalmi problé-

mákkal foglalkozzon? 
Cătălin: Szerintem a társadalmi problémákkal 

foglalkozásnál fontosabb, hogy a művészet vissza-
találjon politikai funkciójához, vagy éppen utilita-
rista funkciójához. A társadalom égető problémá-
inak megragadásán keresztül kellene ellenállnia 
a domináns diskurzusnak és erőviszonyoknak. 
Olyan fajta párbeszédet kellene megteremtsen, 
amely révén, utólag, konkrét cselekvést szülhet.

  
Diana: Én azt gondolom, hogy a művészet képes 

közelebb hozni ezeket a témákat az emberekhez 
egy szabad és kreatív keretezésben, ahol állandó 
elemzés és diszkusszió tárgyát képezhetik. A mű-
vészet segítségével az emberek és közösségek vál-
toztathatnak rögzült felfogásaikon vagy dobozon 
kívüli megoldásokat találhatnak a mindennapok 
kihívásaira.   

Dániel: Azt gondolom, hogy a művészet közelebb 
hozhat bennünket a társadalmi problémákhoz, 
amik olykor eléggé ijesztőek tudnak lenni. Gyak-
ran már az is jó kezdet, ha elkezdünk ezeken a 
kérdéseken gondolkodni, ha nyitottak vagyunk 
az irányukba, nem szükséges feltétlen azonnali 
válaszokat találni rájuk. Ha a művészet az, amin 
keresztül ezek a témák eljutnak a köztudatba, már 
annyival közelebb kerültünk a megoldáshoz. 

Melyek a fesztivál programjában a legfontosabb 

érintett témák? 

Cătălin: A lakhatáshoz való jog, az adatgyűjtés 
következményei, az interiorizált (vagy intézmé-
nyesült?) rasszizmus és a kultúra szerepe a smart 
városban. 

Alexandra: A QR Feszt fő kérdései, amelyekre a 
kutatás fesztivál teljes koncepciója épít a követke-
zők: kié a város? – vajon a smart city a város teljes 
lakosságának szükségleteit hivatott kielégíteni, 
vagy csak egyes rétegekéit tartja szem előtt? Ezek-
ből a kérdésekből adódóan jutottunk el a lakhatás-
hoz való jog esetében mutatkozó egyenlőtlenségek 
kérdéséhez is, egyesek – akik bizonyos normáknak 
nem felelnek meg – marginalizációjához. Egy má-

sik téma a technológia invazív fizikai jelenléte a 
köztereken, amelynek funkciója a túlmarketin-
gizált, felszíni arculata révén már-már dekoratív 
jellegű, de amely mögött megszorító szükségletek 
húzódnak meg és ezek többnyire megkérdőjelezet-
lenül maradnak. 

Dániel: A fesztivál programja többnyire az in-
telligens város témája köré szerveződik. Egy 
meglehetősen tág tematikáról van szó, ezért több 
aspektusát vizsgáljuk meg. A mi projektünkben, az 
Időutazás gyalogtempóban címűben, főleg a város 
emlékműveivel foglalkozunk, ezek emlékeivel. 
Sokat tanultam az emlékezet működéséről, azok-
ról a témákról, amelyekről úgy gondoljuk, hogy 
érdemes megőrizni őket a kollektív emlékezetben, 
és azokról, amelyekről valamilyen oknál fogva 
megemlíteni sem szeretnénk. 

Mit jelent a kutatás fesztivál? Hogyan történik a 

kutatás és mi a célja?  

Ruxandra: Amikor eldöntöttük, hogy a fesztivál 
témája a smart city lesz, nekifogtunk dokumen-
tálni a smart city jelentését és azt, hogy ezt az 
elképzelést Kolozsváron, hogyan ültetik át a gya-
korlatba. Miközben terveztük, hogy mit fogunk 
csinálni, rájöttünk, a dokumentálás közben fel-
merült kérdéseket fontosabb volna átirányítani a 
Kolozsváron élő emberek felé. A hipotéziseket min-
denki a maga projektjének témájába építette be, a 
kutatás módszerei pedig az általunk választott mű-
vészeti formáknak megfelelően változóak. Mivel 
a legtöbbjük esetében a közönség részvételére van 
szükség és a különböző egyéni és kollektív törté-
netek feltárásának van bennük központi szerepe, 
arra számítunk, hogy a fesztivál végén a művész és 
a közönség találkozása konklúzióit ismertetjük a 
tágabb közönség előtt. Ezeket az eredményeket egy 
kiállítás keretében mutatjuk be – ahol a felgyűlt 
tapasztalatainkról is beszámolunk. 

Csenge: A kutatás fesztivál számomra azt jelenti, 
hogy nyitott maradok a vitára, kíváncsi vagyok 
mások véleményére, arra, mit gondolnak az ál-
talam vezetett projekt, a PLAY DATE témájáról. 
Személyes premisszákból kiindulva igyekszem a 
közönséggel együtt új perspektívákat létrehozni, 
amelyek majd a fesztivál végén kiállításra kerül-
nek és további elemzésre, minél sokszínűbb szem-
pontok megfogalmazására adnak lehetőséget. 

Cătălin: A kutatás fesztivál értelme az, hogy nem 
szeretnénk ki nem kezdhető téziseket felállítani a 
vizsgálati folyamat alatt. Mindössze kérdéseket fo-
galmazunk meg, miközben azt is elfogadjuk, hogy 
tévedhetünk. Egyenlőségelvű feltételek mellett 
vitát kezdeményezünk a közönséggel vagy akár 
a helyi hatóságokkal azért, hogy próbáljuk meg-
találni a város számára a legjobb megoldásokat 
úgy, hogy tekintettel legyünk a lakosság minden 
szegmensére.  

Diana: A projekt elején született manifesztu-
munkban abból indultunk ki, hogy sem a problé-
mákat, sem a rá adott válaszokat nem kívánjuk 
előre meghatározni. A projekt egy jelentős részét 
arra fordítottuk, hogy megtaláljuk a közös témát. 
A Kolozsvár – Smart City nagyon organikusan me-
rült fel az első személyes találkozásunk közben. 
Arra jöttünk rá, mennyire értékes ez a téma, és 
arra, hogy a helyi közösséggel együtt akarjuk ezt 
megvitatni. Ebből adódóan úgy döntöttünk, hogy 
a fesztivál egy a közönséggel együtt történő vizs-
gálat formáját öltse magára – mi, az eseményeink 
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közben ötleteket és kérdése-
ket vetünk fel és nyitottak 
vagyunk egy a résztvevők-
kel folytatott párbeszédre 
annak érdekében, hogy a 
konklúziókat a kolozsvári 
valóságról közösen fogal-
mazzuk meg a fesztivál utol-
só három napján.

Dániel: Nekem a kutatás 
azt jelenti, hogy kitüntetett 
figyelemben részesítem a 
körülöttem lévő dolgokat, 
illetve, hogy megpróbálok 
eljutni az emberekhez, akik 
tapasztalatai közvetleneb-
bek. Az ilyen módon meg-
szerzett információkat pe-
dig egy tágabb közönségnek 
közvetítem a művészetemen 

ket vers formájában megírva 
prezentáljuk majd a fesztivál 
végén, 2021. november 14-én a 
ZIZ – Art and Social Area kö-
zönségtermében 19:30 órától. 

Ruxandra Simion  

Tégla lapszámbemutató

A QR Fesztivál keretében ke-
rül sor a Szociális Lakásokat 
Most! csapata által szerkesz-
tett Tégla – A lakhatási igaz-
ságosság lapjának legutóbbi, 
15. lapszámának bemutatójá-
ra. Ez a lapszám a smart city 
témájával foglalkozik. Az ese-
mény a LOCUTOPIA drámajá-
tékhoz kapcsolódik, amennyi-

van ezeknek az eseményeknek számunkra ma? 
Ez a séta párbeszéd, megemlékezés, esszé, fikció, 
művészet. Az idegen szemével nézi a tereket, az 
épületeket, az emlékplakátokat, a szobrokat. Ez 
a séta olyan emléktáblákhoz és műemlékekhez 
vezet el, amelyek már nem vagy még nem létez-
nek. Ez a séta hiányos. Ez a séta másfél órás, gyere 
kényelmes cipőben!   

Alkotók: Adorjáni Panna, Láng Dániel 
Produkció: Ecsetgyár, Universal Pleasure Factory
Management: Bogdán Zenkő 

Figyelmes séták 

Egy sor csoportosan bejárt útvonalról van szó, 
melyeknek célja a kolozsvári városi élet dina-
mikájának megfigyelése. Kurátori felkérésre a 
Kolozsvár – Smart City koncepciójából indultam 
ki, amikor a Kolozsvár három városrészének rész-
vételi feltérképezését találtam ki. Az útra a kö-
vetkező eszközöket vittem magammal: néhány 
kérdést, a hangfelvételre alkalmas szerszámokat, 
a fényképezőgépeket, nyomkövető applikációkat, 
stopperórákat, ceruzákat és papírt. Mennyi időnk-
be kerül eljutni gyalog az állomásig, ebből mennyi 
időt töltünk várakozással? Hány ember halad át 
egy perc alatt a Hermann Oberth utcán? Melyik 
irányból érkeznek az emberek a Főtérre és meny-
nyi időt töltenek el egyhelyben? Milyen hangokra 
találunk a Vasutasok Parkjában fényes nappal? 
Csoportos sétáink során tárgyi leleteket gyűjtünk 
(képeket, hangokat, rajzokat, benyomásokat) – 
amiket majd egy szubjektív térkép formájában 
adunk vissza a városnak. Egyfajta pillanatfelvétel 
ez a mai Kolozsvárról. A közönség is kapcsolatba 
léphet vele a QR Fesztivál alatt, a ZIZ – Art and 
Social Areában.        

Oana Hodade

BEYOND SMART 

Néhány hipotézissel kezdtünk, aztán a város 
lakóitól képeket, hangfelvételeket, ötleteket, 
álmokat, rajzokat, visszajelzéseket gyűjtöttünk. 
Végül a kiállítás formáját öltött konklúziók követ-
keznek, amelynek minden anyagát a projektekből 
és tőletek, a smart város lakóitól gyűjtöttük össze. 

A QR Fesztivált záró események keretében sor 
kerül egy olyan beszélgetésre is, ahol a meghívott-
jainkkal a kiállításban közzétett anyagok alapján 
értékeljük annak a tapasztalatát, milyen egy kor-
társ művészeti fesztivált szervezni, amelynek a 
témája a Smart City, valamint azt is, milyen jövő 
vár erre a városra és mi lenne ebben a jövőképben 
a művészet szerepére.

Idén abban a szerencsében volt részem, hogy a 
Tranzit Háznál dolgozhattam. A közösségből vit-
tem be a gyerekeket a táborba. Annak viszont még 
jobban örültem, amikor láttam, mennyire örül-
nek a gyerekek annak, hogy új emberekkel és új 
dolgokkal találkozhatnak és annak is, hogy új 
dolgokat tanulhatnak. Nagyon szerették, hogy 
mennyire szívélyesen és mennyi lelki melegség-
gel fogadták őket… Az egyik napon a gyerekek 
kirándulni mentek a Tordai-hasadékhoz.

Néhányuknak az volt a legszebb nap, merthogy 
az volt az első kirándulásuk, annak ellenére, hogy 
csak egy napos kirándulás volt. Ugyanakkor a 
gyerekek várták azt is várták, hogy mehessenek 
suliba, az iskolakezdés ideje nagyon közel volt már. 

Interkulti tábor a pataréti és a 
Cantonului utcai gyerekekkel 

Hallottam, az egyik gyerek azért várta nagyon az 
iskolát, hogy ne kelljen neki a szeméttelep mellett 
lenni egész nap. Lehet annál fájóbb dolog, hogy egy 
hét éves gyerektől ilyen szavakat és ilyen gondo-
latokat halljunk? Azt akarom kérdezni ezáltal, 
hogy vanjon normális-e, hogy ilyen gyerekkora 
legyen valakinek? Vajon annak a gyereke, aki az 
önkormányzatnál dolgozik, vagy annak, akit nem 
lakoltattak ki, akit nem diszkriminálnak, ők tud-
ják, mit jelent ez? El tudja legalább képzelni egy 
szülő, milyen ez?     

Volt még a tábor programjában egy vizuális la-
bor is, kamaszoknak. Annak ellenére, hogy én is a 
közösségből való vagyok, jóval idősebbnek látom 
őket, mint amilyennek ebben korban kellene le-

gyenek. A műhelyek alatt teljesen más személyek-
nek tűntek. Ott a gyerekeknek az tetszett a leg-
jobban, hogy használhatták a fényképezőgépeket. 
Az is tetszett neki, hogy néhány órára kiléptek a 
közösség környezetéből. 

A gyerekeknek módjában állt kifejezni önma-
gukat a képek, rajzok és a zenén keresztül, és még 
egy színjátékot is előadtak. A vizuális laboron két 
terhes kamaszlány is részt vett. Az egyik közülük 
a foglalkozások egy részén vett részt csak, de a 
másik majdnem mindegyiken ott volt. Azt hiszem, 
ő volt a leglelkesebb, minden szombaton elsőként 
készült el az induláshoz.

Mindenkinek nagyon tetszett és várják, hogy 
jövőre újra mehessenek. Ez is azt mutatja, meny-
nyire fáj nekik, mennyire megváltoztatja őket a 
kilakoltatás, a rossz körülmények, amelyekben 
élnek ezek a gyerekek

Maria Stoica

keresztül.  

A fesztivál programja

Fabrica (D)?

A Fabrica (D)? [A (D) gyár?] c. dokumentumfilm 
Kolozsvár épített ipari örökségének jelenlegi sze-
repére kérdez rá, tekintettel a város smart pályá-
jára, azokra a mutációkra, amelyeket az Ecset-
gyár (gyárból kulturális térré, kulturális térből IT 
központtá alakulás) elszenvedett. Azt szeretnénk, 
hogy a projektünkkel felvessünk egy egész kér-
déssort a város volt gyártelepjeinek átalakítá-
sával kapcsolatban. Ugyanakkor megnézzük azt 
is, milyen relevanciája van ma még a kolozsvári 
művészeti tereknek, amelyeket a város fejlődési 
és digitalizálási iránya elköltözésre kényszeríti 
vagy egyenesen a megszűnéssel fenyegeti.     

Cătălin Mardale, Andra Salaoru, Niklas Andreescu

LOCUTOPIA

A LOCUTPIA drámajáték a nézők bevonásával 
egy olyan dramatizált játék lebonyolítására vál-
lalkozik, amely segítségével a résztvevők együtt 
felfedezhetik a kolozsvári lakhatási állapotok 
valóságait és lehetőségeit. A játék a Monopoly 
társasjátékhoz hasonlóan strukturált, ami azt 
jelenti, hogy a néző-játékosok versenyben állnak 
egymással különböző ingatlanok megszerzéséért. 
A LOCUTOPIA a kolozsvári specifikus helyzetre 
lett szabva és azzal jár, hogy közösen kell ölteteket 
kidolgozni a lakhatási válság alternatívájával kap-
csolatban. A néző-játékosok által felvetett öltete-

ben a Szociális Lakásokat Most! néhány tagja is 
részt vesz a játékban. A két eseményt követően 
a nézőket és játékosokat szívesen látjuk azon a 
nyílt beszélgetésen is, ahol szintén a kolozsvári 
lakhatásról lesz szó. 

Re/Finding Connection

A Re/Finding Connection egy one-to-one kísér-
let, amelyen keresztül azzal próbálkozunk, hogy a 
kapcsolat fogalmát járjuk körül a smart city kont-
extusában úgy, hogy e viszony fő komponensét, a 
technológiát zárójelbe tesszük, kizárjuk.  

Alexandra Vieru

Play date 

What makes us human? Schneider-Lőnhárt 
Csenge ebből a kérdésből kiindulva végez intros-
pektív kutatást azokról az érzelmekről, amelyek-
ről úgy véljük, hogy a legerősebbek az életünkben. 
Ezt a tematikát egy informális keretben fordítja 
meg és a performansz során a közönség felé irá-
nyítja kérdéseit. A PLAY DATE keretében tehát 
lehetősége van a résztvevőknek egy barátságos 
környezetben saját alternatívát képzelni el a szó-
ban forgó témával kapcsolatban. 

Lőnhárt Csenge

Időutazás gyalogtempóban 

Arra a kérdésre keressük a választ: milyen ér-
zéseket ébresztenek bennünk a város szobrai, 
műemlékei? Múltunk melyik történéseit tartjuk 
emlékezésre méltónak, és melyek azok, amelyek-
re nem emlékezünk meg? Milyen jelentőségük 
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Igazságot Larának! 

Online suli, nyűg 
a gyerekeknek és 
a szülőknek is

Vannak helyzetek, amikor nem tudjuk megnyitni 
az applikációt, vagy amikor a tanárok azt kérik, 
hogy feltétlenül legyen bekapcsolva a kameránk, 
de lehet, van olyan gyerek, akiknek a kamerája 
meg van repedve, vagy egyszerűen a lakáskörül-
mények olyanok, hogy valami van. Először a mik-
rofonnal volt gondom, nem működött, de a tanárok 
nem akarták elhinni, inkább beírták a hiányzást. 
Egy másik probléma az internet, mivel az út mel-
letti hálózat már nem működik. Például, a Traian 
Dârjan iskolában adtak tableteket, de azok csak 
wifi kapcsolattal működnek, kártyával nem, és 
amint korábban mondtam, az út menti wifi nem 
működik és nem is terjed ki a teljes közösségre. 
A hotspot kapcsolathoz kártyára van szükséged, 

amit rendszeresen fel kell tölteni, de a minimál-
bérből erre nem futja. Havonta kétszer kellene 
feltölteni, de ehhez is smart telefon kell. Akkor 
ott van az is, hogy nincs hely, főleg, ahol 2-3 gyerek 
más-más osztályba jár. Egy szobában vannak, amit 
főzésre, alvásra, mindenre használnak. 

Speciális iskola: igen, kaptunk tabletet, de csak 
az egyik gyerek. A lányom a feleségem telefonjáról 
lépett be az órákra, mert ő nem kapott. A gyerek 
tabletje csak wifivel ment. Nagyon nehéz, mert 
három gyerekem van és csak én dolgozom. Nehezen 
tudtam megengedni magamnak, hogy a gyerekek-
nek mindig legyen netjük, hogy részt tudjanak 
venni az órákon, ezért voltak napok, amikor nem 
vettek részt. 

Kaptunk tableteket a Traian Dârjan iskolától, de 
én visszaadtam, mert nekem nincs iskolám, nem 
tudom, hogy kell használni és az internethez kár-
tyát nem adtak, a tabletek is wifivel működnek, 
nekem meg gombos telefonom van. Azt mondták, 

vigyem őket oda, ahol megy az internet. A table-
ten, amit kaptunk nem ment a mikrofon, ezért 
minden nap bementem az iskolába, hogy adjanak 
munkalapokat, amin dolgozhatnak a gyerekek. 
Mit tehettem volna mást? Nekem segélyem nincs, 
nem tudunk nekik sehogy segíteni. Egy időben 
jó volt, mert a gyerekek délutáni suliba jártak és 
ott volt, ki segítsen nekik, de most, az online suli-
val nagyon nehéz, nehéz nekik is, nekünk is. Két 
gyerekem jár iskolába, különböző osztályokba, 
és amikor online órán vannak, rossz nekik, mert 
egyik hallja a másik óráját. Az öt éves fiammal az 
a baj, hogy nincs neki türelme, nem tud csendben 
maradi és kíváncsi. Van, hogy kaját sem készítünk, 
mert nem akarom, hogy amíg a gyerekek órán van-
nak, a tanító vagy az osztálytársai lássák, így hát, 
megvárjuk amíg lejárnak az órák.   

A családok többsége ugyanebben a helyzetben 
van. Az iskola nyűg lett nekünk.

Mircea Czanka

2021.09.01. 
A 3 éves Lara és az apukája reggel 8:40-kor a tár-

gyalóteremben vannak a bíróságon – a beidézésnek 
megfelelően, amiből két külön példányt kaptak, 
mintha mindketten felnőttek volnának. Néhány 
nappal korábban az ügyvédjük írásban, ma pedig, a 
tárgyalóteremben prezentálta a kettőjük védelmé-
re megfogalmazott ellenkérelmet. A család mind 
a kisgyerek bírósági beidézése, mind a városháza 
azon joga ellen fellebbezett, hogy egy ún. „önké-
nyes foglalási díjat” szabjon ki rájuk. A díjat egy 
helyi tanácsi határozatra hivatkozó elszámolási 
nyomtatvány alapján szabták ki, amelyet 2014-ben 
a kolozsvári törvényszék, majd 2015-ben a kolozs-
vári ítélőtábla is semmissé nyilvánított. A hivata-
los eljárásnak megfelelően a bíró az ellenkérelem 
tanulmányozására időt adott a városházának, így 
a következő tárgyalásra szeptember 27-én kerül 
sor. Reméljük, a bíróság igazságot fog szolgáltatni 
a Laura ügyében (#DreptatePentruLara). 

Néhány másodpercre megfagyott a levegő a bíró-
ságon, amikor a kislány az apukája nélkül állt az 
ügyvéd mellett, szemben a bírónővel. Lara ijedten 
nézett a bíróra. Ez utóbbi is furcsának érezhette a 
helyzetet, amikor azt mondta neki: „ne félj, mert 
semmi rossz nem fog veled történni”.

Hogyan tudna egy 3 éves kislány válaszolni a 
bíróság kérdéseire? Hogyan védené meg magát a 
városházával szemben? Többen azt mondhatnák, 
hogy nem neki kellett volna kiállni a bíró elé, hi-
szen az apja beszélhetett volna az ő nevében. A gond 
éppen az, hogy nem az apja révén idézték őt be, ha-
nem őt közvetlenül és személyesen. A család tehát, 
válaszolt a bírósági felhívásra, aminek következ-
tében ott tart a helyzet, ahol jelenleg tart, viszont 
ez nem kellene megtörténjen egyetlen gyerekkel 
sem a világon. Semmi rossz nem fog történni, 
mondta a bírónő Larának. Igen, ott, helyben senki 
nem bántotta. Csakhogy a rosszat már elkövette a 
városháza, a tárgyalóterem falain kívül. „Anyu, 
szégyellem magam”, mondta Lara, és ez nagyon 
szomorú és felháborító: egy 3 éves gyerek semmi 
olyat nem tehetett, ami miatt ezt kell éreznie, de a 
kolozsvári önkormányzat mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ő és a hozzá hasonló gyerekek ne 
érezzék jól magukat ebben a városban. 

*
Szintén ma 08:00 órától a jogsértett családdal 

és a Szociális Lakásokat Most! aktivistáival kö-
zösen tüntetőakciót szerveztünk a kolozsvári 
városháza előtt. Az „A pataréti gyerekek ajándéka 
az önkormányzatnak” című akciónk élő felvéte-
lét a következő linken nézhetitek meg: https://w 
w w.facebook.com/CasiSocialeACUM/vide-
os/3057559657812104. 

Az „ajándékokat” a városháza bejáratánál hagy-
tuk, a Mócok útján. Több cipőt név szerint a pol-
gármesterhez, a két alpolgármesterhez, az épített 
örökségért és a szociális munkáért felelős igazga-
tóságok vezérigazgatóihoz, felügyelőihez címez-
tek, de a PNL, RMDSZ, USR-PLUS és a PSD 2020-ban 
megválasztott tanácsosairól sem feledkeztek meg. 
A cipőcskék, amelyek néhány percre keresztbe 
tettek a városháza előtti gyalogos forgalomnak 
felhívják a figyelmet a hatóságok felelősségére a 
Laráéhoz hasonló igazságtalan helyzetek előidé-
zésében. Ugyanakkor, amint azt Lara nagytatája, 
S.F., a flashmobról készült felvételen elmondja, a 
járdára kirakott cipők a pataréti gyerekek anyagi 
helyzetét is jelképezik, azt, hogy marginalizáltak, 
nincs ebben az öt csillagos városban hozzáférésük 
egy biztonságos lakáshoz. Mi több, lehet, sokkal 
több gyerek van hasonló helyzetben Kolozsváron: 
nincs egy adekvát otthonuk ebben a gazdag város-
ban, mivel a szüleik nem keresnek annyit, hogy 
magántulajdonú albérletben lakjanak vagy, hogy 
a piacról vegyenek maguknak lakást, miközben 
a helyi hatóságok szisztematikusan megsértik a 
szociális lakáshoz való jogukat. 

Reméljük, hogy azok, akik őrzik a fent említett 
személyeket, miután összeszedték a cipőket a vá-
rosháza elől, át is adják nekik. Többen közülük köz-
vetlenül felelősek a gyerekjok (adekvát lakáshoz 
való jog, a jog ahhoz, hogy gyerekként ne kerüljön 
senki bíróság elé stb.) semmibe vételéért, de azért 
is, hogy megelőzzék a hasonló igazságtalanságok 
előfordulását Kolozsváron.

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy szeptember 
2-án a kolozsvári helyi tanácsülésen napirendre 
kerül a szociális lakások igénybevételének kritéri-
umait módosító tervezet. A tervezet dokumentáci-
ójából az derül ki, hogy a Szociális és Egészségügyi 

Igazgatóság képviselője és az alpolgármesterasz-
szony (Oláh Emese, RMDSZ) nem értettek egyet az 
egy gyerekre adott pontszám 2 pontról 4 pontra 
növelésével a kérelem formanyomtatványában. 
Ugyanakkor a bizottság elutasította az „önkényes 
foglalás” esetének törlését, mint a szociális laká-
sokhoz való jogosultsági kritériumrendszer azon 
pontját, amely eset, ha fennáll, a kérelmező sze-
mély jogosultságát alapból megszűnteti – noha ez 
mind a kérelmezővel szemben, mind a vonatkozó 
jogszabályokkal való visszaélésnek minősül.   

 *
A történet, röviden 

Kolozsváron található Európa legnagyobb hul-
ladéktelep mellett kialakult gettója. Ebben az 
embertelen környezetben biztonságos és adekvát 
lakhatás híján, a testi és pszichés épségre egya-
ránt toxikus és veszélyes körülmények között él 
körülbelül 1.500 személy. Többségük roma és az 
elmúlt 30 év alatt Kolozsvár különböző negyede-
iből kerültek ide a városháza által végrehajtott 
kilakoltatások következtében. Ennek a helyzetnek 
a változatlan fennállása azt igazolja, hogy a hét-
köznapi embereknek a kizsákmányoló és kisajátító 
kapitalista rend okozta problémáit a Cîțu kormány 
járványkezelő intézkedései és reformpolitikái nem 
akarják megoldani. A lakhatási válság és különö-
sen azok a problémák, amelyekkel a nagy számú 
alacsony jövedelmű emberek küzdenek, napról 
napra elmélyülnek, és nem pusztán a járványügyi 
és a gazdasági válság miatt, hanem azért is, mert 
a neoliberális kormány (amely köreihez tartozik 
Kolozsvár polgármestere is) hátat fordít nekik.  

2010. december 17-én a kolozsvári önkormányzat 
Sz. D.-t 11 évesen kilakoltatta a Coastei/Karjala 
utcából, vele együtt a szüleit és még 350 embert. 
Sz. D. családja az erőszakos áttelepítés után egy 
szűk modulházba volt kénytelen költözni, amit 
a városháza „alternatívaként” kínált fel a hulla-
déklerakat mellett. Néhány nappal ezelőtt Darius 
betöltötte a 22. életévét, mára férj és apuka lett, 
ami azt is jelentette, nem tudott az új családjával 
tovább a szüleinél, 16 m²-en lakni. Noha tudta jól, 
a pataréti környezet toxikus és nem elfogadható, 
más lehetőség híján (a munkájából származó jö-
vedelem nem elég egy albérletre a városban, szo-
ciális lakást pedig nem kapott) kérelmezte, hogy 
a városháza engedje meg, hogy bérelje az egyik 
üresen maradt modulházat (konténert). Kérelmét 
visszautasították. Ezek után 2019-ben Larával, a 
kislányával együtt beköltöztek az egyik üresen 
tartott modulházba; bérlői szerződése nem volt, 
viszont egy év után kiköltöztek és a kulcsot átadta 

Sajtóközlemény Elég volt, elegünk van! Világosan ki kell 
mondanunk: szívesen látjuk ezeket a gye-
rekeket a városban, de nem tűrjük azokat a 
hatóságokat, akik eltiporják a gyerekek és 
az ember jogait! 
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(Ez a szöveg a Gazeta de Artă Politică 2021. jú-
lius 7-ei lapszámában megjelent írás aktualizált 
változata) 

„Inkább a temetőbe vigyétek, mintsem itt hagy-
játok őket” jegyezte meg a zsandár, aki a virágot és 
mécsest vivő tömeget irányította. A bukaresti Cseh 
Központ előtt vagyunk, a fiatal roma, Stanislav To-
máš halálának megemlékezésén. Úgy tűnik, Tomášt 
a rendőrség ölte meg miközben nem jutott levegő-
höz. Az eset hasonlít az afroamerikai férfi, George 
Floyd halálához, akit 2020-ban a rendőrök szintén 
megfullasztottak, és amelyik tömegtüntetéseket 
váltott ki az Egyesült Államokban. A Floyd-gyil-
kosság következtében az Egyesült Államokban és a 
világ több ezer más pontján az emberek utcára vo-
nultak tüntetni a rendőrségi erőszak és a rendszer-
szintű rasszizmus ellen. Mi több a rasszizmusel-
lenes és antiautoritárius aktivisták a rendőrség 
eltörlését követelték, amely mindig az (rassziális, 
osztály- és gyarmati) elnyomás intézményeként 
és a status quo fenntartása érdekében működött. 
A rendőrség és a börtönrendszer annak ellenére, 
hogy hivatalos szerepük az, hogy igazságot szolgál-
tassanak a társadalomban, valójában a „bűnözők” 
elzárásával elfedik a bűncselkemények valódi oka-
it: a társadalmi egyenlőtlenségeket és az igazságta-
lanságokat. A rendőrség nem véd meg bennünket a 
törvénysértőktől, az úgynevezett bűnözőktől, nem 
gátolja meg az erőszakot vagy az igazságtalanságot, 
hanem újratermeli az erőszakot és az elnyomást. 
A rendőrség nem véd meg, hanem öl! A #PolițiaU-
cide (#arendőrségöl) egyike volt azon feminista 
tüntetések [1] szlogenjeinek, amelyeket Alexandra 
Măceșanu halála váltott ki. Alexandrát 2019-ben 
Caracalban ölte meg egy féri. Talán emlékezünk 
még, hogy miként hívta Alexandra a rendőrséget 
és kért tőlük segítséget, amit végül nem kapott 
meg, inkább hagyták meghalni. Vagy lehet, emlék-
szünk még, ahogyan Dintét, azaz Gabriel-Daniel 
Dumitrachét, a fiatal roma parkolóinast 2014-ben 
megölte a bukaresti 10-es rendőrőrs személyzete. 
[2] A rendőrség bűnrészes a világ minden pontján 
előforduló nőgyilkosságokban, a bevándorló, a rasz-
szizált vagy queer személyek megölésében. Egyre 
több aktivista csoport mondja, hogy a rendőrség 

A rasszizmus öl! 
Stanislav Tomáš 
megemlékezés 
Bukarestben

nem pusztán egy olyan intézmény, amely reformok 
által jobbá tehető, hanem voltaképpen a társadalmi 
kontroll, felügyelet és elnyomás legfőbb eszköze.

Ebben a kontextusban egyértelmű, hogy a zsan-
dár nem érti, miért viszünk virágot és mécsest a 
Cseh Központ épületéhez. Az ő nézőpontjából több 
értelme van a virágokat a temetőbe elhelyezni, 
mint annak, hogy az utcán hagyjuk őket. Mivel a 
börtön- és rasszista intézmények nézőpontjából 
mindig csak egy balesetről van szó, véletlenről, 
amikor valamilyen szabályszegés vagy rendőrségi 
erőszak következtében színes, roma személyek 
vagy nők halnak meg. Mi több, tagadják, hogy bár-
milyen visszaélés történt volna, amint azt a George 
Floyd-gyilkosság esetében is láthattuk, amikor 
olyan információk forgalmazásával igyekeztek 
elleplezni a bűntényt, miszerint az áldozat drogo-
kat, érzéstelenítőket fogyasztott volna. Ugyanúgy 
a Stanislav Tomáš ügyben a cseh hatóságok azt 
nyilatkozták, hogy a fiatal halálát nem a visszaélés 
okozta, hanem a drogfogyasztás. 

Tomáš halálának körülményeit még vizsgálják. A 
társadalomban létező rendőrségi erőszak és annak 
rasszizmus általi fokozása – amelyet Romániában 
is láthattunk a rendőrség részéről a pandémia alatt 
[3] vagy az erőszakos kilakoltatások [4] közben – 
voltaképpen nem merő vétség. Ha a rendőrség-
ről az a felfogásunk, hogy az az intézmény, amely 
révén az igazságszolgáltatás működik, akkor a 
megalapozatlan rendőri erőszak alkalmazásának 
eseteit vétségnek nevezhetjük. Viszont, ha azt 
nézzük, hogy a rendőrség az az intézmény, amely 
által az elnyomás újratermelődik, világosan látha-
tó, hogy a rendőrségi rasszista erőszak, gyakran 
az osztályerőszak is a normalitás része. Mivel a 
rendszerszintű rasszizmus, a kolonializmus és a 
patriarchátus erőszaka mind része annak a nor-
malitásnak, amely meghatározza a világunkat. A 
rendőrség öl, a rasszizmus öl – ezt a tényt pedig a 
vétségek gyakorisága igazolja. A rendőrség azért 
öl, mert a rendőrség szerepe az, hogy megverjen, 
megöljön és hogy félelemben tartson bennünket. 
A rendőrség azért öl, hogy a rasszista, koloniális 
és nemi elnyomást fenntartsa, amellyel az osz-
tályelnyomás is kereszteződik. A rasszizmus öl és 
a rendőrség öl – vagy, ahogy a megemlékezés egyik 
plakátfeliratán volt megfogalmazva: „a rasszizmus 
a rendőrségen ölti magára ruháját”! A rasszizmus 
öl, a rendőrség öl, nekünk pedig elegünk van!   

A június 29-ei bukaresti „A rasszizmus öl! Stanisl-
av Tomášra emlékezünk” esemény a Rasszizmus öl! 
szlogenje alatt szervezett európai tüntetéssorozat-
hoz csatlakozott. Lásd ezt a szerb nyelvű cikket [5] a 
belgrádi „A rasszizmus öl!” tüntetésről. Vagy a Szófi-

ai tüntetés eseményét itt [6]. A LeftEast honlapján is 
megjelent egy a Stanislav Tomáš gyilkosság tágabb 
kontextusát elemző írás is; az angol nyelvű cikk itt 
[7] olvasható. A #JusticeForStanislavTomas feliratú 
hashtag alatt különböző rasszizmusellenes szerve-
zet tüntetéseit, anyagjait és képeit találjátok. Bu-
karestben körülbelül 400 ember gyűlt össze a Győ-
zelem Téren (Piața Victoriei), hogy nemet mondjon 
a rendőrség rasszizmusára és rasszizált erőszakára. 
A tüntetés a Cseh Központhoz meneteléssel ért 
véget, ahol Stanislav Tomáš emlékére mécseseket 
és virágokat helyeztünk el. Abban a pillanatban, 
amikor a virágot és a mécsest le akartam rakni, 
hallottam a zsandár fent említett megjegyzését.     

1 Veda Popovici (2019) Poliția ucide. Practici și 
principii pentru o solidaritate feministă anti-rep-
resiune. Editura Pagini Libere/Szabad Oldalak 
Kiadó. Lásd: https://pagini-libere.ro/politia-uci-
de-veda-popovici/  

2 Manuel Mireanu (2014) O nouă crimă a po-
liției. CriticAtac. Lásd: http://www.criticatac.ro/
onouacrimaapolitiei/  

3 A Tégla 11. számában olvashattok azokról a ren-
dőri visszaélésekről, amelyeket a pataréti romák 
ellen követtek el a pandémia alatt. Lásd: https://
casisocialeacum.ro/caramida/caramida-2020/ca-
ramida-nr-11/  

4 Ugron Nóra (2021) Banalitatea evacuării 
și cronologia sfârșitului lumii. Gazeta de Artă 
Politică. Accesibil online: http://artapolitica.
ro/2021/05/28/banalitatea-evacuarii-si-crono-
logia-sfarsitu-lui-lumii/ 

5 https://www.masina.rs/rasizam-ubija-bru-
tal-nost-ceske-policije-prema-stanislavu-to-
ma-suizazvao-je-protest-i-u-beogradu  

6 https://fb.me/e/5rwjzZLyh  
7 Michal Mižigár și Nadja Greku (2021) Justi-

ce catching last breath. Stanislav Tomáš. Say his 
name. LeftEast. Accesibil online: https://lefteast.
org /justice-catching-last-breath-stanislav-to-
mas-say-his-name/

Ugron Nóra

a városházának. A Lara elleni bírósági eljárást a 
városháza már elindította. 2021.06.24. kelt dá-
tummal Sz. D. és a 3 éves kislánya újabb értesí-
tést kapott a városházától miszerint mindketten 
a hatóságok nyilvántartásába kerültek az egyik 
pataréti modulház önkényes lefoglalása miatt. 
Július 2-án pedig újabb bírósági beidézést kézbesí-
tettek neki 2021.07.09. dátummal, miszerint 2021. 
szeptember 1-én jelenjenek meg a tárgyaláson.  

Az elmondottakból az derül ki, hogy a kolozs-
vári városháza a gyerekek jogait kétszeresen is 
megsérti: sérti az ENSZ gyermekek jogairól szóló 
egyezményt, amely előírja a biztonságos lakáshoz 
való jogot, illetve azt, hogy az államnak segítenie 
kell azokat a családokat és gyerekeket, akik ezt 
nem engedhetik meg maguknak. Másodsorban a 
kiskorúak bírósági eljárásokba bevonására vo-
natkozó román Polgári Törvénykönyv előírásait 
szegi meg.

Mivel ezen jogokat a román állam rendszeresen 
megsérti, júliusban a Szociális Lakásokat MOST! 
kampányt indított a közösségi oldalakon, amiben 
arra szólítja fel az embereket, hogy a Larával való 
szolidaritás jeleként szíves fotókat tegyenek közzé 
a #DreptatePentruLara! felirattal együtt. Van egy 
profilképkeret is, amelyet e cikk olvasói is hasz-
nálhatnak a továbbiakban. 

Egy 3 éves kiskorú roma lány bíróságra idézése 
nem pusztán egy eljárásbéli tévedés. Egyike azon 
mozzanatok hosszú sorából, amelyek az elmúlt 30 
év távlatában állandósulni látszanak Kolozsváron 
és Romániában. Ugyanakkor politikaivá lettek és 
olyan mély rendszerproblémákra utalnak, mint az 
intézményi rasszizmus vagy a szociális-gazdasági 
jogoktól (beleértve a lakhatást is) való megfosztás 
politikái. Hívjátok fel ti is a figyelmet az erőszakos 
kilakoltatások betiltásának és az adekvát szociális 
lakások biztosításának szükségességére! Ugyanis 
ez utóbbira sokunknak szüksége van: Larának, 
minden gyereknek, a fiataloknak, a felnőtteknek, 
az időseknek. A hatalmi visszaélésekkel szembeni 
mozgósításhoz mindenkire szükség van.

Szociális Lakásokat MOST!



12 Cărămida Ziarul dreptății locative     Nr 15 Noiembrie 2021

Tégla. A lakhatási igazságosság lapja

A “Căși sociale ACUM! / Szociális lakásokat 

MOST!” kezdeményezése

A lapszámhoz hozzájárult: Cristina Bodolan, Alexandru 

Czanka, Radu Gaciu (grafika), Alexandru Greta, 

Rita Greta, Paula Hulpoi, Alex Liță, Noémi Magyari, 

Máthé Péter (szerkesztő, grafika), Manuel Mireanu 

(szerkesztő), Oana Pop, Schneider-Lőnhárt Csenge, 

Maria Stoica, Ugron Nóra, Lori Vălean, Vincze Enikő, 

George Zamfir, Linda Greta Zsiga. A lapszámot 

fordította: Dobrai Zsolt Levente 

Készült a Desire Alapítvány keretében és a Human 

Rights Initiative/OSF támagatásával    

Honlap: www.desire-ro.eu

            www.casisocialeacum.ro

Email: desire_cluj@yahoo.com

Telefonszám: 0728015085

Facebook: Căși sociale ACUM/ Social housing NOW

Kolozsvár, 2022 ISSN 2601 - 0992

Amennyiben a pandémia alatt a lakhatási kö-

rülményeid a gazdasági válság vagy a megél-

hetésed kiadásai emelkedése miatt romlott, 

vagy ha azok a pandémia előtt is rosszak 

voltak, oszd meg velünk a történeted! 

Vásárlásra alkalmas, 200 lej értékű 3 

voucherünk egyikét nyerheted meg!  

Várjuk történeteiteket szöveg, videó vagy 
hangfelvétel formájában a casisocialea-
cum@gmail.com e-mail címre február 
28-áig. A beküldött törtétnetekből egy rö-
vidfilmet tervezünk készíteni a kolozsvári 
lakhatásról, lakhatási szempontból Romá-
nia legdrágább városáról; néhány történetet 
pedig a Téglában tesszük majd közzé.   

• Voltál már kilakoltatva? Vagy szemtanú-
ja kilakoltatásnak?

• A korlátozások miatt kénytelen voltál 
abuzív személyekkel lenni egy lakásban? 

• Nem tudtad fizetni tovább az albérletet 
vagy a közköltséget, mert elvesztett a 
munkahelyed? 

• Túlzsúfolt helyiségben élsz? Nincs egy 
menedéket, ahol biztonságban érezheted 
magad?

• Diák vagy és vissza kellett költöznöd a 
szüleidhez, akikkel nem jösztök ki jól?

• Albérletkeresés közben megtörtént, 
hogy az etnikumod miatt diszkriminálva 
érezted magad? A korod, vagy a nemed 
miatt? Vagy amiatt, hogy sok gyereked 
van? Nem fértél bele „az ideális albérlő” 
profiljába?

• Kértél már valaha szociális lakást? Ha 
nem, miért nem? Ha igen, miért? Ismersz 
valakit Kolozsváron, akinek szüksége 
volna szociális lakásra?

Küldd el te is a történeted, hogy mutassuk 

meg, a lakhatás egy alapjog kell legyen, nem 

profitforrás. Mondjuk ki, hogy a mi életünk 

igenis lényeges és számít! Hallassuk a han-

gunkat!  

lakhatás 
lottó 

Vrei să scrii în Cărămida? 

Primim articole, reportaje, analize, interviuri, 
comentarii sau eseuri scurte pe teme legate de
dreptul la locuire, cum ar fi: 
•   problema chiriilor 
•   gentrificarea 
•   evacuări 
•   represiune din partea statului şi a actorilor  
privați 
•   rezistență, protest şi solidaritate 
•   justiție politici publice de locuire  
Te rugăm ca textele să nu depăşească 1000 – 
1200 de cuvinte. 
Deasemenea, acceptăm şi materiale non-textu-
ale care pot fi publicate în ziar, ca de exemplu 
ilustrații, fotografii, caricaturi, meme, benzi de-
senate etc., cu condiția să fie originale. Contri-
buțiile, sau eventualele întrebări, se pot trimite 
la adresa casisocialeacum@gmail.com

Megosztanád az írásod a Téglával?

Várjuk szöveged a lakhatáshoz való jog tágabb 
témájában cikk, riport, elemzés, interjú, kom-
mentár vagy rövid esszé formájában. A lakha-
táshoz való jog témaköre: 
•   albérleti problémák 
•   dzsentrifikáció 
•   kilakoltatások 
•   állami és/vagy magánszereplők visszaélései 
•   ellenállás, tüntetés és szolidaritás 
•    lakhatással kapcsolatos közpolitikák stb. 
Arra kérünk, figyelj, hogy az írások maximum 
1000-1200 szót tartalmazzanak. 
A szövegek mellett, más anyagokat is szívesen 
fogadunk: például saját készítésű illusztráci-
ókat, fényképeket, karikatúrákat, mémeket, 
képregényeket. A munkáitokat és/vagy kérdé-
seiteket a casisocialeacum@gmail.com címre 
küldjétek.

Köszönjük!Mulțumim!

Téglás október – A 
kolozsvári lakhatás hónapja 
2021. október 14–28 
Online események

Az elmúlt évek során szervezett események révén 
a Szociális Lakásokat MOST! a Lakhatás Világnap-
jára a hónap első hétfőjén mindig megemlékezett, 
de a hónap során szervezett más akcióival a teljes 
hónapot a lakhatás hónapjává alakította. Ez 2021-
ben is így történt: az elhúzódó pandémia korlátozott 
körülményeihez igazodva a lakhatáshoz való jogról 
szóló üzeneteinket online események keretében 
közvetítettük. Ebben a keretben mutattuk be a 
CĂRĂMIDA c. kötetet is, amely a lakhatási igazsá-
gosság lapjának első 14 számában, azaz a 2017-2021 
között megjelent cikkek válogatásából készült; a 
kötetet a Szociális Lakásokat Most! csapata szer-
kesztette. Itt érhető el: https://casisocialeacum.ro/
archives/6457/caramida-colectie-de-articole-pub-
licate-in-ziar-in-tre-2017-2021-2/ 

Mivel 2017. októbere óta (amikor első lapszámun-
kat megjelentettük) több lakhatással kapcsolatos 
témáról írtunk – kilakoltatásokról, munkáról, kör-
nyezetről – a 2021. október 14-28. közötti rendezvé-
nyeinket szinten ezeknek a témáknak szenteljük. 
A Szociális Lakásokat Most! csapata kerekasztal-
beszélgetésre hívta a média, a szakszervezeti és 
az ökológiai mozgalom néhány személyét többek 
között azzal a céllal, hogy a lakhatási igazságosság 
körüli politikai szolidaritás kialakulását mozdít-
sa elő, szem előtt tartva a kizsákmányolás-, rasz-
szizmus- és szexizmusmentes, egyenlőségre épülő 
társadalom ideáját.                  

#1 Az erőszakos kilakoltatások közérdekű kér-
déssé tétele: a sajtó szerepe. Maria Stoica és Ugron 
Nóra (Szociális Lakásokat Mos!) azokról a kolozsvá-
ri próbálkozásokról beszéltek, amelyek az elmúlt 
két évben néhány kilakoltatás megakadályozására 
irányultak. Adina Florea (Libertatea) Oleg Ghilas 
(Ziar de Cluj) beszámoltak arról, hogyan írnak ők 
a kilakoltatásokról, amelyeket a jelenlegi tágabb 
városfejlesztési problémákkal összefüggő jelen-
ségként fognak fel. A moderátor, Vincze Enikő ar-
ról beszélt, hogyan egyeztettek a Cărămida újság és 
kötet szerzői arról, hogy a kilakoltatásokat a lak-

hatási válság részeként prezentálják, reflektálva a 
Szociális Lakásokat Most! által az elmúlt 4 év alatt 
szervezett tüntetésekre is. https://www.facebook.
com/CasiSocialeACUM/videos/208592351377103 

#2 A munkához és a lakhatáshoz való jog biz-
tosítása mindenki számára: a szakszervezetek 
szerepe. Magdalena Berki (köztisztasági dolgozó), 
Alex Dezmirean és Mircea Czanka (köztisztasági 
dolgozók) és Tobias Pasăre (a szociológia egyete-
men végzett, tanár) arról beszéltek, hogy miként 
válik Kolozsvár megfizethetetlenné egyre több 
ember számára. Vasile Gogescu, a Kereskedelmi 
Alkalmazottak Szakszervezetének (Federația Sin-
dicatelor din Comerț) elnöke a CNS Cartel Alfa által 
szervezett szakszervezeti tüntetések követeléseit 
ismertette. Vincze Enikő megemlítette a Szociális 
Lakásokat Most! azon akcióit, publikációt, amelyek 
a munka és a lakhatás viszonyával foglalkoztak. A 
beszélgetés moderátora George Iulian Zamfir volt: 
https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/vi-
deos/667378190913759

#3 Küzdjünk közösen az egészséges környezet-
ben való lakhatás jogáért: az aktivizmus szerepe. 
Meghívottjainkkal a hulladéktelep környezetére 
jellemző toxikusság evidenciáiról beszélgettünk, 
ennek a környezetnek az emberek egészségére 
tett hatásairól, az egészséges környezetben élés-
hez való jogra nemzetközi előírásairól, valamint a 
környezetvédelmi aktivizmus egyes kezdeménye-
zései és a lakhatási igazságosság mozgalma közöt-
ti együttműködési lehetőségekről. A beszélgetés 
résztvevői Bogdan Tucmeanu (Asociația pentru Na-
tură și Protejarea Mediului), Mădălina Șarapatin 
(Asociația „Slobozia vrea aer curat”), az ENHOJUST 
csoport tagjai: dr. Bogdan Mincu (tüdőgyógyász), 
Alexandru Luchiian (automatika mérnök, Strop 
de Aer) és Vasile Gîlbea (jogász; a Romani Criss 
egykori szövetségese) voltak. Moderált: Vincze 
Enikő (egyetemi professzor, Căși sociale ACUM!). 
https://www.facebook.com/CasiSocialeACUM/
videos/696927544619353


