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A FIDEM EGYESÜLET neve a fidelis latin szóból ered, ami hűséget jelent, és úgy 

gondolták, hogy ez a megnevezés nagyon jól illik az egyesületükhöz, ugyanis szeretnék 

segíteni a fiataloknak és a középkorú embereknek akár lelki, akár szociális téren, mindenféle 

gondjaik-bajaik megoldásában, amikkel hozzájuk fordulhatnak. Tehát úgy is mondhatjuk, 

hogy az emberekhez igyekszenek hűségesek lenni, és természetesen a városhoz is A fiatalokat 

és a középkorosztály tagjainak képviseletét Nagyszalontán a Fidem vállalta fel, ezenkívül 

lehetőséget ad a fiataloknak és a középkorúaknak, hogy elmondhassák véleményüket, 

ötleteiket, és a megpróbáljuk érvényre juttatni a javaslataikat.  

Elsősorban a fiataloknak és a középkorosztály tagjainak igyekszik programokat, 

rendezvényeket szervezni. A Fidem Egyesület jóvoltából az utóbbi években már számos 

kulturális rendezvényen vehettek részt a város lakosai, például színházi előadásokon, 

koncerteken, volt felnőttoktatás az internethasználatról, sportesemények. Szerveztek 

rendezvényeket a gyerekeknek, fiataloknak is, volt elsősegélynyújtó-képzés, 

környezetvédelmi előadás, de rendszeresen segítik a szociálisan hátrányos helyzetű embereket 

is, hogy csak néhányat említsünk a tevékenységeik közül.  

A Fidem egy nonprofit civil szervezet. 

 

A PARTIUM KERESZTÉNY EGYETEM az erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás 

évszázados hagyományainak folytatója, a romániai magyarságnak az 1989-es változások után 

létrehozott első önálló, akkreditált egyeteme. A 2008-ban akkreditált Partiumi Keresztény 

Egyetem magáénak vallja és folytatja jogelődje, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület által 1990-ben létrehozott Sulyok István Református Főiskola jó 

hagyományait, illetve felvállalja mindazokat a célokat, amelyeket az alapítók – az erdélyi- 
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partiumi magyar nemzeti közösséggel szembeni felelősségüket és kötelességüket felismerve – 

a főiskola, majd pedig az egyetem indításakor megfogalmaztak. Mindezeknek megfelelően a 

Partiumi Keresztény Egyetem Chartája a tudatosan vállalt keresztény értékrendben és magyar 

szellemiségben, valamint a magyar felsőfokú oktatás évszázados hagyományaiban jelöli meg 

azt az alapot, amelyre felépíthető egy, a XXI. század követelményeinek megfelelő, modern és 

versenyképes egyetem.  

A Partiumi Keresztény Egyetem intézményi akkreditációját a román parlament két háza által 

megszavazott, 2008. október 21-én kiadott 196-os számú törvény szentesítette. A törvény 

szerint a Partiumi Keresztény Egyetem magyar tannyelvű felsőoktatási intézmény, magánjogi 

státussal rendelkező önálló és közhasznú jogi személyiség.  

A Partiumi Keresztény Egyetem az Európai Felsőoktatási Térség és a romániai magyar 

nyelvű felsőoktatási rendszer szerves része, melyet történetének kezdetétől fogva az a 

felismerés vezérelt, hogy az erdélyi magyar kisebbség számára az anyanyelven szerveződő 

önálló egyetem ugyanolyan létkérdés, mint az anyanyelvű közoktatás teljes körű 

intézményrendszerének kialakítása. Ebből az alapelvből kiindulva, a mindenkori 

oktatásitudományos feladatokon túl az egyetem nemzetpolitikai szempontból is stratégiai 

fontosságú szerepet tölt be.  

Célkitűzése, hogy Erdélyben és Partiumban élő magyar nemzeti közösségünk számára 

biztosítsa az esélyegyenlőséget az oktatás területén, s hogy – a magas színvonalú oktatás és 

tudományosság követelményei szerint – közösségünk számára versenyképes szakembereket 

képezzen. Az értelmiségiek képzésével egyetemünk kultúrmissziós feladatokat is teljesít, 

biztosítva a szakember-utánpótlást az anyanyelvi kultúra átadására és továbbfejlesztésére.  

E küldetésben Egyetemük a következő elvek és szempontok megvalósítására 

törekszik:  
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- a keresztényi és egyetemes emberi értékek érvényesítése; nemzeti közösségünk 

identitásának megőrzése és fejlesztése;  

- a Partium regionális igényeit kielégítő szakemberképzés és továbbképzés biztosítása; 

versenyképes, minőségi oktatás és kutatás biztosítása; az egyetem átlátható, következetes 

működtetése, a szakmaiság és akadémiai szellem értékeinek érvényesítése;  

- széleskörű intézményi kapcsolatok kiépítése, az egyetemi autonómia törvény által biztosított 

gyakorlata.  

 

Az ERDÉLYI MAGYAR IFJAK - EMI egy erdélyi nemzeti jellegű szervezet. 

Tevékenységének fő célja az erdélyi magyarság nemzeti öntudatának, a szülőföldhöz való 

kötödésének az erősítése, illetve az önrendelkezési jogainak a kivívása. Az EMI az erdélyi 

magyarság nemzeti öntudatra ébredése, szülőföldjén való maradása, megerősödése és 

önrendelkezési jogának kivívása érdekében végzi tevékenységét. Országos elnök: Sorbán 

Attila Örs  

Helyi szervezeteik: Partium régióban: Nagyvárad, Szatmárnémeti, Közép-Erdély régióban: 

Kolozsvár, Marosszék és környéke régióban: Marosvásárhely, Nyárádszereda, Csík-Gyergyó-

Udvarhely székek régióban: Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Székelyudvarhely Háromszék 

és Erdővidék régióban: Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Barót.  

Tagjai: - fiatalok, akik történelmük, értékeik, kultúrájuk megismerésével és ápolásával 

tudatosan, együtt akarják megélni magyarságukat és segíteni nemzetünk felemelkedését - az 

EMI életérzés, életcél és az általuk egybeforrasztott közösség és akarat megnevezése - az EMI 

civil szervezet, független minden politikai párttól és szerveződéstől  

Céljai: - egészséges nemzettudatú s ezáltal teljes értékű életet élő erdélyi magyar ifjúság,  

- elősegíteni olyan kulturális és gazdasági háttér megteremtését, amely alapfeltétele az 

itthon maradásnak,  
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- részt vállalni a magyarság önrendelkezésének kivívása érdekében vívott harcban,  

- segíteni az erdélyi magyar egyetemi hálózat létrehozásáért folytatott küzdelemben,  

- felvállalni azon közeg szerepét, mely által a nemzeti érzelmű magyar ifjúság hallatja 

hangját,  

- kapcsolatrendszert építeni ki a hozzánk hasonló elveket valló kárpát-medencei 

magyar ifjúsági szervezetekkel. 

 

 

1. Asociația FIDEM Egyesület – Nagyszalonta 

 

A FIDEM Egyesület 2010-ben jött létre. Székhelye Nagyszalontán, a Kossuth Lajos utca 

16 szám alatt található. Papíron az egyesület 25 tagot számlál, de igazán aktív tagnak csak 

hatan számítanak. Alakulása óta az egyesületnek ugyanaz az elnöke. 

Szabó Tündétől, az egyesület vezetőjétől, megtudtuk, hogy az egyesület hatóköre 

elsősorban helyi, de regionálisnak is tekinthető, mivel az általuk szervezett rendezvények, 

események elérhetőek a környező települések érdeklődői számára is. Ha vannak olyan 

programok – például egy fesztivál – akkor őket is meghívják. Sőt, nem csak a magyar ajkúak 

vesznek részt az ilyen nemű rendezvényeken, hanem a román vagy más ajkúak is (pl. 

szlovák). 

Működési formáját tekintve a szervezet egy non-profit egyesület, melynek több fő 

tevékenységi ága van, amelyek közül a vezető a kultúraszervezést, gyermekprogramok 

szervezését, jótékonysági tevékenységet, illetve a szociális tevékenységet emelte ki.  Ami a  

 

szociális ágazatot illeti, ez lehet akár egyéni is, nem csak közösségi. Az egyesület vezetője 
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példának a hátrányos szociális helyzetű egyéneket hozta fel, vagy azon beteg embereket, 

gyerekeket, akiknek támogatásra van szükségük. Segítséget tudnak nyújtani támogatók 

kereséséhez, vagy akár pályázatok elnyeréséhez is. Arra is volt példa, hogy egy közösségi 

rendezvényen (kolbászfesztivál) 1000 adag paprikás krumpli kolbásszal lett elkülönítve azok 

számára, akik anyagilag nem engedhették meg magunknak egy tál étel megvásárlását. 

Az egyesület együttműködik más civilszervezetekkel is, határon innen és túl. Az elnök 

példaként a következő, Nagyszalontán működő, egyesületeket sorolja fel: Romániai Magyar 

Nyugdíjas Egyesület, Városi Nyugdíjas Egyesület – ők viszont befogadnak román ajkúakat is, 

van a MIDESZ - ez az ifjúsági szervezet, aztán van az Arany János Művelődési Egyesület. 

Ezeken kívül megemlítendő még az Íjász Egyesület és a Vitézi Rend, amelyek bár jóval 

kisebbek, de bejegyzett egyesületek. 

A MIDESZ - Magyar Ifjúsági Demokrata Szövetség gyakorlatilag az RMDSZ ifjúsági vonala. 

Ez egy megyei ifjúsági szervezet, de van egy helyi vonatkozású csoportja is Nagyszalontán. A 

nagyszalontai fiatalokat fogja össze papíron.  

Ezen kívül a fiataloknak van egy másik tömörülési formája is – a Hajdú Diáktanács – de ez 

konkrétan a középiskolás diákoknak szól. Egyfajta hallgatói önkormányzatként működik.  

 A szervezeten belül főként önkéntesek dolgoznak. Az elnök is önkéntesként fejti ki 

tevékenységét. Alkalmazotti jogviszonyt csak abban az esetben létesítenek valakivel, ha az 

illető szakmai munkásságára van szükség egy konkrét tevékenység kapcsán. Példának említi 

az elnök a honosítási ügyintézés, eljárást, ideértve a dokumentumok hiteles fordítását is. Bihar 

megyében Nagyszalontán kezdődött el legelőször a honosítási ügyintézés, 2011. január 15-én. 

Úgy kezdték, hogy 3 fiatal készített egy saját kis vállalkozást magának, ők fordítottak, 

töltötték a formanyomtatványokat, készítették a fényképeket és így fokozatosan épült ki az 

eljárás folyamata. Ennek köszönhetően Nagyszalonta magyar lakossága lassan hozzászokott,  

 

hogy minden magyarsággal kapcsolatos, magyar vonatkozású ügyet itt lehet elintézni, ez lett 
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az ún. „magyar ház” Nagyszalontán. Az érdeklődés hatalmas volt.  

A hivatalos népszámlálási adatok szerint Nagyszalonta lakosságának 58%-a magyarnak 

vallotta magát, és a magyar lakosság 99%-a igényelte már gyorsított eljárással a magyar 

állampolgárságot. És mindannyian ez egyesület segítségével.   

A múlt héten konzuli napot tartottak és összegezték, hogy volt 16 új állampolgársági kérés, a 

kérvényezők főként vidékről valók, vagy olyan elszármazottak, akik külföldre vándoroltak ki 

még évekkel ezelőtt, vagy olyan személyek, akik bár Magyarországon élnek, mégsem magyar 

állampolgárok. 

Az egyesület elnöke érdekesség gyanánt fontosnak látja kiemelni, hogy Nagyszalontán még 

román ajkúak is igénylik a magyar állampolgárságot, akik bizonyítani tudják, hogy 

valamelyik felmenőjük magyar volt. Egyre többen, meglepő módon. A probléma ezekben az 

esetekben abból szokott adódni, hogy egyáltalán nem – vagy nagyon gyengén beszélik a 

magyar nyelvet. El kell nekik magyarázni, hogy a magyar állampolgárság megszerzésének 

egyik alapfeltétele a magyar nyelvtudás. Ilyen esetben feltesszük neki a kérdést, hogy mit 

szeretne – vegyük el az aktáit, de úgyis el lesz utasítva, mert nem beszéli a magyar nyelvet, 

vagy pedig visszaadjuk az összeállított aktacsomót és még 3 hónapig gyakorolja a nyelvet és 

majd visszatér. Szerencsére nagyobb többségben a második választás dominál, a román 

ajkúak esetében is lassan elvi kérdéssé válik ez. Vagy akár érdekből is, de megtanul magyarul 

beszélni.  

A honosításra tehát a kereslet csökkent, inkább már általános ügyintézések vannak: 

anyakönyvezés, elhalálozás, gyermekszületés, házasság, válás, stb. Ezeket mind be kell 

jelenteni. Akinek fontos volt a magyar állampolgárság, az főleg lelkiismeretből kérte és már a 

legelején. Azután jöttek azok, akik érdekből igényelték – külföldön való könnyebb 

elhelyezkedés céljából vagy a vízummentesség élvezése céljából. 

 

Az egyesület tevékenysége napi szintű. Többek között színházi előadásokkal is foglalkoznak, 
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léleképítő előadásokkal, amelyekre neves kutatókat hívnak is meghívnak (pl. Pécsi Rita). 

Rendelkeznek egy teremmel, bár színházi előadásaikat általában a kultúrházban tartják, ami 

az 500 fő befogadására képes. Ezek a rendezvények általában teltházasak. Ezeknek a 

megszervezése rengeteg munkát és időt vesz igénybe. Ezekre pályázatokat ír az egyesület, 

amiket majd el kell számolni, ami szintén rengeteg időt és munkát igényel. A pályázatok és 

más támogatások által a jegyeket jóval alacsonyabb áron tudják árusítani és így nagy az 

érdeklődés a rendezvényeik iránt.  

Főként Magyarországra a Bethlen Alapítványhoz szoktak pályázatot benyújtani, próbálták 

még a Nemzeti Kulturális Alapot, bár ott még nem jártak sikerrel eddig. Helyi szinten is 

pályáznak, kérelmeket nyújtottak be az önkormányzathoz, illetve a megyei tanácshoz. 

Nagyváradon a megyei tanácsnak van két alapítványa, ahová lehet pályázatokat benyújtani. 

Lehetőség van több ágon pályázni: pl. színházi előadásokra, szociális tevékenységekre, 

gyerekprogramokra pályázni. Bukarest nem igazán szolgáltat lehetőséget a pályázásra. Eddig 

nem jártak sikerrel. Ha van is kulturális alap elkülönítve ilyen célokra, kerethiányra 

hivatkozva e célú támogatások még soha nem jutottak el Nagyszalontáig.  

 A FIDEM Egyesület együttműködik más ifjúsági szervezetekkel is, mint például a 

fentebb említett MIDESZ, ami a tulajdonképpen a FIDESZ ifjúsági szervezete, illetve van az 

ÁRFISZ nevű szervezet, ami Árpádfaluban működő fiatal közösség. Árpádfalu egy 

Nagyszalontához közeli falu, ami teljes mértékben megőrizte magyarságát.  

 Ennek a projektnek a fő célja az, hogy hogyan lehet a fiatalokat a kulturális és a 

politikai életbe leginkább bevonni, és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet végzi ennek a 

projektnek a kutatási részét. Többek között arra is keressük a választ, hogy milyen 

rendezvények, milyen programok azok, ahol leginkább a fiatalokat el lehet érni, és meg lehet 

szólítani? 

 

A FIDEM Egyesület azt tapasztalta az elmúlt két évben, hogy a szórakoztató nyári 

fesztiválokra nagy igény van a fiatalok körében, rá is szánják a 
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pénzt, még ha ezek sokba is kerülnek. Minden évben megrendezésre kerül a Hajdú hét, a 

FIDEM Egyesület egy hetes rendezvénye, melynek záró akkordja a kolbász fesztivál. Tavalyi 

évben kísérleti jelleggel egy látványos diszkó jellegű bulival zárták a kolbász fesztivált, 

aminek a Szalonta Sound nevet adták, és ami hatalmas sikernek örvendett a fiatalok körében. 

Ezt a FIDEM Egyesület a helyi önkormányzattal közösen szervezte meg, mert nagy volumenű 

fesztivál volt.  

Augusztus 18-án is volt egy hatalmas fesztivál jellegű rendezvényük, amelyen több ezren 

vettek részt. Ez azonban román-magyar kétnyelvű program volt, mert a román fiatalok 

körében is nyitottság mutatkozott az ilyen szórakoztató jellegű rendezvények irányába és ezért 

nem akartuk kihagyni őket. Főleg, mivel a városi önkormányzat is támogatta ezt a 

rendezvényt, úgy érezték helyesnek, hogy a román fiatalok felé is nyissanak. Elsöprő sikere 

volt ennek a rendezvénynek, amiből egyértelműen az következtethető ki, hogy szórakoztató 

vonalon kell a fiatalokat elérni. A fiatalok sajnos politikai vonatkozásban nem igazán 

nyitottak. De ezekkel a programokkal be lehet őket vonzani. Ezen a vonalon kell elindulni. 

Ezt mutatja a tapasztalat. 

A másik program, amivel még mozgósítani lehet a lakosokat, az a színház. Igaz, elsősorban az 

idősebb generációt érdekli, ők önként részt vesznek, de ha sikerül megszólítani a fiatalokat, 

ők is részt vesznek. Pl. kiadtak 30 jegyet a Szent Ferenc Alapítványnak, amelyekkel a 

nagyobb fiatalokat célozták meg. Ők ezt nem tudták volna megvenni, nekik nem lett volna 

pénzük erre, de nagyon jól érezték magukat, kikapcsolódtak. Mondták, hogy az egy új élmény 

volt számukra, hogy eljutottak a színházba. Ugyanakkor iskolákban is árusítottak színházi 

diákjegyeket, tehát jóval olcsóbban a valós áránál, és mindig volt 30-40 diák, aki rendszeresen 

járt színházba ezeknek a kedvezményes jegyeknek köszönhetően. Most is egyeztetések 

folynak a kultúrház igazgatójával, mert a bérletes előadásokat most hirdetik, szervezik, és  
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ezek a diákok továbbra is aktívan érdeklődnek. Csak egy kis ízelítőre van szükségük, és 

önként mennek, anélkül, hogy ráerőszakolná akár szülő, akár pedagógus. Akit érdekel, és jól 

érzi benne magát, kicsit kikapcsolódik, elfelejti a hétköznapi dolgozatírást, egyebeket. Egy 

kicsit kell ez a feltöltődés. Ez mind attól függ, hogy hogyan szólítják meg őket. Színjátszó 

kört és egy kis tehetséggondozó csoportot is létrehoztak, megmozgatva ez által a kis- és 

nagyiskolásokat.  

Fesztiválokon és a színházon kívül még említésre kerültek a tematikus előadások. Pl. volt 

Pécsi Rita, nevelés kutató előadása, amire a szervező FIDEM Egyesület 150 résztvevővel 

számolt. Ennek ellenére a résztvevők száma meghaladta a 200-at, fiatalok, családok, 

pedagógusok vettek részt. Nem volt elegendő az ülőhelyek száma, a folyosón is ültek az 

emberek, és hely híján többen állni kényszerültek, és úgy hallgatták végig az előadást.  

Merthogy ezt megelőzte egy népszerűsítési folyamat plakátokkal az iskolákban, illetve a 

pedagógusokat kérték fel arra, hogy az osztályban, szülői csoportokban személyesen 

hirdessék. Ezt egy érdekes kis beharangozó előzte meg. És a pedagógus elmondta a szülőnek. 

Ez a személyes megszólítás, ami nagyon fontos. Akár fiataloknál, bármelyik korcsoportban.  

A személyes megszólításon kívül fontos még megemlíteni a modern kor vívmányai által 

nyújtott lehetőségek kihasználását, mint pl. az internet, facebook, instragram, stb. Ezek a 

fiatalok körében nagyon népszerűek. Sőt, a nyugdíjasok is előszeretettel élnek vele. Helyi 

újsággal is rendelkeznek, melynek Balázs Anita a szerkesztője, ill. a megyei újságban is 

leközlik a híreket és a soron következő eseményeket.  

Arra a kérdésünkre, hogy a fiatalok közélethez való viszonyulása mennyire aktív, vagy 

mennyire távolságtartó, mennyire lehet őket bevonni, akár a testületbe, vannak huszon-, 

harminc éves képviselők, vagy akár a közélet más területén jelentkeznek-e, érdekli-e őket ez a 

téma, komplex választ kaptunk. Mivel általánosan elmondható, hogy a fiatalok kívül állnak az 

ismert körön, nincsenek tisztában azzal, hogy a közéletben milyen munkák zajlanak, milyen 

belső munkák, ezért nem igazán vonzó ez számukra. Aki esetleg  
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mégis belelát, tehát egy MIDESZ-es fiatal, az látja, hogy mennyi munkával és felelősséggel 

jár mindez, és ezért nagy haszon nincs vele. Tehát joggal állíthatjuk azt is, hogy a túlzott 

felelősség elriasztja a fiatalokat a közéleti szerepvállalástól. Azonban van ellenpélda is, pl. az 

RMDSZ-ben, aki 23 évesen, rögtön az egyetem elvégzése után be is kapcsolódott a közéletbe, 

mint helyi tanácsos. Egy nagyon ambíciós fiatalról van szó, akinek az édesapja közéleti 

szereplő, tehát valamennyi belelátással már rendelkezik a közéletet illetően. De ő ezt vállalta, 

mert pontosan tudta, hogy felelősséggel jár, nagyon sok a munka, de van eredménye is. Ő már 

a második mandátumát teljesíti. Ugyanígy van egy másik fiatal is, aki több évig MIDESZ 

elnök volt és jelöltette magát tanácsosnak, így most már ő is a harmadik mandátumában van. 

Azt is mondhatjuk, hogy úgy működik a rendszer, hogy aki belép a FIDEM-be, vagy a 

MIDESZ-be, azon keresztül kapcsolatba kerül a közélettel és a politikával is, átlátja a 

felelősséget, és azt, hogy lehet jó dolgokat tenni a közösségért. Anyagi vonzata nem sok van a 

dolognak, sokszor még saját költségen kell bizonyos dolgokat elvégezni, profit nélkül. Talán 

az erkölcsi elégtétel, ami a legfőbb motiváció. Legtöbb közéleti szerepet vállaló személy, 

fiatal nem is a profit miatt teszi. Általában rendelkeznek egy stabil munkahellyel, ami 

biztosítja számukra a megélhetést, és azon felül vállalnak közösségi tevékenységet. Ahol jól 

működő diákszervezetek van, a diákok továbbmennek egyetemre és ott is aktívan részt 

vesznek a közéletben, majd hazakerülvén ezt nem akarják abbahagyni és továbbra is aktívak 

maradnak, tele vannak ötletekkel, keresik az új lehetőségeket. Nagyszalontát az viszi előre, 

hogy a jövő generáció ezen fiatalok köréből kerül ki. Tehát a jövő társadalma nagyban függ 

tőlük. Jó példával szolgál erre a jelenlegi polgármester is, hiszen a MIDESZ alakulásakor ő 

volt az elnöke. Azok a tanácsosok, aki most a közép korosztályhoz tartoznak, ők is mind 

MIDESZ tagok voltak egykoron. 

Joggal jelenthetjük ki tehát, hogy Nagyszalontán nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 

fiatalokat kineveljék a következő generációnak és a közösség elöljáróinak. Erre lehetőség is 

van, mert a városatyák, a helyi tanácsosok nyitottak erre. Helyhatósági választások előtt 

előválasztást tartanak és propagálják a fiatalokat, hogy  

 



 

14 
EFOP-5.2.2-17-2017-00107 „Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek  

együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” 

 

14 
 
 

jelentkezzenek helyi tanácsosnak. Ez személyes megkeresés, internetes reklám vagy 

újságokban történő hírverés útján történik. Fogadóórákat tartanak, bárkit szívesen várnak egy 

beszélgetésre, kérdéseket lehet feltenni.  Sőt, a polgármester is megszólítja őket, nagyon sok 

fiatalt ő hív fel telefonon, vagy megkeresi személyesen, hogy jelentkezzen, próbálja meg. 

Meg kell szólítani a fiatalokat - ugyanehhez a módszerhez térünk vissza újra és újra. Tehát ha 

a megfelelő ember megkéri, felkéri, és lát benne fantáziát, akkor ez motivációt ad a 

fiataloknak és jelentkeznek. Tehát a személyes megszólítás sokat számít. 

A fiatalok közügyeket illető tájékozottsága nagyban köszönhető a Városháza újságának. Ez 

havonta megjelenik, ott minden információ benne van, hogy mi zajlik a városban, milyen 

változások, törvények, közéleti feladatok, szerepvállalások. Ezt minden háztartás megkapja 

minden hónapban. Ez egy biztos információforrás az érdeklődők számára. De továbbra is a fő 

tájékozódási felület a fiatalok számára az internet. Van a városházának is hivatalos web 

oldala, románul és magyarul is - a nagyszalontai oldal -, amelynek a hírfolyamában napi 2-3 

új hír is megjelenik, két nyelven. 

A fiatalok egymás közötti kommunikációjában is megjelennek a közéleti témák, de nem nagy 

százalékban, talán 20%-ra tehető ennek aránya. Az a réteg, akit érdekel a közéleti 

tevékenység, pl. hogy mi zajlik az ő városában, milyen események vannak, mik történnek, ki 

szervezi ezeket, tisztában vannak vele. Illetve a diáktanács is valamilyen szinten függ a 

városvezetéstől, ha anyagi támogatásra van szükség vagy helyet kell biztosítani egy 

rendezvény számára, akkor a helyi önkormányzathoz fordulhatnak segítségért. A diáktanács 

tevékenysége nem korlátozódik csak és kizárólag az iskola területére, hanem nagyon 

volumenű rendezvényeket is megszerveznek, különböző helyszíneken.  

Példának okáért szerveztek Aranykarácsony néven egy karácsonyi programot, amelyre 

fellépőként Vastag Tamást hívták meg, vagy volt szervezve a Magyar Házban Halloween 

party, amely lebonyolításához nem rendelkeztek megfelelő feltételekkel, mint pl. megfelelő 

hely, technika, hangosítás, anyagi fedezet, különböző jogi  
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akadályok – nincs bejegyzett egyesületük, hogy saját költségvetésből működjenek – és 

ilyenkor a FIDEM Egyesület siet a segítségükre, anyagi támogatással, vagy a pályázat 

megírásával. A diáktanács egy alulról jövő, önszerveződő kezdeményezés. Minden évben 

tisztújítás van, mindig új elnököt választanak, segítőket, önkénteseket toboroznak, 

programokat találnak ki. Pl. most volt az Arany 200 ünnepség, az elmúlt évben. Arany János 

200. évfordulója, és akkor kitalálták nagyon ügyesen, hogy egy mozaikot Arany János 

képmásával megvalósítani. Ehhez drónt kellett beszerezni és fekete-fehér pólókat minden 

résztvevőnek. Közel 200 diák vett részt ezen a kezdeményezésen, még az M1 televízió is 

közvetítette.  

Ez a fajta önszerveződés nem csak a magyar iskola diákjaira jellemző, hanem a román 

iskolákra is. Úgy a magyar, mint a román iskola diákjai megkapnak minden lehetőséget és 

támogatást a városvezetés részéről. A magyar iskola diáktanácsa kezdte el először 

megszervezni a gólyabált, most már ehhez hasonló programokat a román iskolák diáktanácsai 

is szerveznek. Tehát átvettek hasznos gyakorlatokat. Ugyanúgy megkapják ingyen a 

kultúrházat a rendezvényeikhez, hangosítást és technikai segítséget, mindent szükséges 

feltételt, hogy programjaik sikeresek legyenek. Nincs semmiféle megkülönböztetés ilyen 

szempontból a magyar és román iskolák között. 

Az iskolában is megjelenik a közéletre való nevelés. Az iskola odafigyel arra is, hogy ne csak 

a tananyag menjen át, hanem hogy a fiatalok ismerjék saját városuk problémáit, törődjenek a 

közösségükkel, bekapcsolódjanak a közéleti tevékenységekbe, úgy kulturális, politikai és 

egyéb jellegű közéleti programokba. Ilyen szempontból nagyon jónak mondható a kapcsolat 

az iskolák, a civil szféra és a várost vezető politikum között.  

Nagyszalontán egy önálló magyar iskola. Ez az iskola a magyar állam támogatásával lett 

átadva három éve. Azelőtt együtt volt a román és magyar iskola, és Arany János Elméleti 

Líceum néven működött, és 6 éve született a döntés, hogy váljanak külön. A magyar állam az 

ügy mellé állt, és támogatta. És egy teljesen új kollégiumot  

 



 

16 
EFOP-5.2.2-17-2017-00107 „Kulturális intézmények és civil szervezetek szakembereinek  

együttműködése a fiatalok közéleti szerepvállalásáért” 

 

16 
 
 

építettek itt fel Nagyszalontán, és ebben a kollégiumban a 9-12-es gimnazisták tanulnak. 

Bentlakással és menzával is rendelkezik. Nagy igény van erre, mert jönnek a szórvány 

településekről, hogy itt lakhatnak ingyenesen, nagyon jó körülmények között. Most a 

református egyház tulajdonában van. A református egyház kapta meg ezt a támogatást a 

magyar állam részéről, és ingyenesen van a város rendelkezésére bocsájtva. Régen az Arany 

János Főgimnázium volt a magyar iskola, ami az 1800-as években épült. Ezt sajnos 

elállamosították és román gimnázium lett belőle. Egy kompromisszum kötetett arra 

vonatkozóan, hogy a régi főgimnázium megmaradjon román iskolának és épüljön egy teljesen 

új magyar iskola. Ezt az iskolát jól ki is tudják használni, minden környéken élő magyar 

gyereket be tud fogadni az iskola, konferenciákat, táborokat szerveznek. Jelenleg is 1200 fős 

diáksággal büszkélkedhet az iskola. Vannak helyi lakosok, aztán van egy gyermekotthon, a 

Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthon, van közel 100 gyermek Nagyszalontáról.  

Az iskola diákjait aktívan bevonják a kulturális programok szervezésébe. Pl. minden évben 

március 15.-én az iskola nagy részt vállal a megemlékezésen, mert általában ők készülnek az 

ünnepi műsorral. A kisebb gyerekek, ha aktívan nem is, de statisztaként részt vállalnak a 

megemlékezésen, lampionokkal a kezükben. Piros-fehér-zöld lampionokkal. A nagyobb 

diákok fáklyákat tartanak a kezükben. Ilyenkor 300 db fáklya kerül kiosztásra. Ez az esemény 

a diákok körében nagy népszerűségnek örvend. Ezzel lehet a nemzeti öntudatukat 

érzékenyíteni. Nemcsak az eseményen való részvétellel, hanem a megemlékezésre való 

felkészüléssel. Október 6-a hasonló módon kerül megünneplésre. Itt is megfelelően működik 

az iskola-civilszféra-városvezetés hármasa.  

Ami egyetlen hátránynak hozható fel, az a MIDESZ aktivitásának csökkenése. A MIDESZ az 

évek során csendesebben dolgozik. Tehát azok a fiatalok, akik részt vettek benne, valahogy 

régebben sokkal aktívabbak voltak, és a közéletben jobban részt vettek. A létszám is nagyban 

csökkent, a régebbi kb. 80 tag helyett, most már csak 10 tagot számlál. Talán a vezetőn múlik,  
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aki már belefásult. Nem képes megújulni. Volt már rá próbálkozás, hogy újítani kellene, de ez 

igazából belülről jövő igény és kezdeményezés kell, hogy legyen, nem külső kényszer. Majd 

jön egy új hullám, és lecserélődnek a jelenlegi tagok és a vezetés. Az új hullám majd 

frissességet és új lendületet fog hozni. Jelenleg azonban stagnál a szervezet, nem szívesen 

adja át a jelenlegi vezetés a stafétabotot.  A MIDESZ annak idején a rendszerváltás után jött 

létre, talán ez volt első ifjúsági egyesület Nagyszalontán. A jelenlegi polgármester volt az 

indítványozó. Lelkes csapat volt, aktív és tettre kész, tudták, hogy a fiatalokban van az erő, és 

a lehetőség, hogy összefogják a fiatalokat a városban. 

Otthon a családokban is megjelennek a közéleti témák. Elég informáltak az emberek, 

köszönhetően annak az újságnak is, amit a városháza jelentet meg és juttat el minden 

hónapban minden háztartásba, illetve a hivatalos honlapnak, amin naponta jelennek meg a 

friss hírek. A Városháza újság ingyenes és eljut minden magyar családhoz. Ezen kívül van a 

Szalontai Napló, ami heti kétszer jelenik meg, és a Bihari napló, ami naponta.  

A fiatalok közélethez való viszonya nagyban függ attól, hogy mi érdekli őket. A lehetőség 

meg van adva, hogy informálódjanak mindenféle forrásból. Jól alátámasztja ezt a kijelentést 

az a tény is, hogy a fiatalok egy bizonyos korig, vagy pontig inkább apolitikusak, és inkább 

távol maradnak a közügyektől, aztán amikor a családalapítás, otthonteremtés időszakába 

érnek, akkor ez megfordul, és elkezdenek jobban érdeklődni. És akkor már 

felelősségteljesebben viselkednek ezekkel kapcsolatban. Ebben a korban már szeretnének 

gyökeret verni és valamit tenni önmagukért, a családért és a jövőjükért, és ezért vállalnak 

közéleti szerepeket is akár. A családalapítás kora viszont eltolódott. Jellemző, hogy inkább 

összeköltöznek, majd együtt elmennek külföldre pénzt keresni, hogy anyagilag meg tudják 

alapozni a közös jövőt. Haza jönnek, majd esküvő, lakás, gyerekvállalás. Ez közelít a 30 éves 

korhoz. Ritka az, amikor egy ilyen 20 éves fiatal családot alapít.  

 A szórakozáson kívül beszéltünk még a kultúráról, mint eszközről a fiatalok 

megszólítását illetően. A magyar iskola Arany János szellemében  
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próbálja nevelni tanítványait. Sokan részt vesznek az ilyen jellegű kulturális eseményeken. Az 

Arany János Művelődési Egyesület sok kulturális tematikájú programot, versenyt szervez 

fiataloknak, amelyek nagy népszerűségnek örvendenek. Pl. mesemondó verseny, versmondó 

verseny. A kulturális vonal mellett egy szociális vonal is felfedezhető, pl. jótékonysági 

Mikulás est, amin egy minimális 5 lejes belépővel lehet részt venni, amiből majd tartós 

élelmiszerek kerülnek megvásárlásra, és nehéz sorsú családok kapják meg ezeket a 

csomagokat Nagyszalontán Karácsonyra. Ezeket a csomagokat a gyerekek személyesen is 

kézbesíthetik, mélyítve ez által a szociális érzékenységüket. Tehát van nyitottság erre. Ebben 

a városvezetés is nagy segítséget nyújt, megteremti rá a lehetőséget. 

Néha az is előfordul, hogy a kulturális szervezetek és a politika valamilyen szinten 

keverednek, vagy vannak átfedések. Pl. a FIDEM Egyesület elnöke egyben a helyi RMDSZ 

alkalmazottja is. Arra is volt példa, hogy az egyik művelődési egyesület vezetője helyi 

tanácsos is volt, de egy idő után inkább lemondott, pontosan azért, hogy ne essen félreértés 

pályázati ügyek elbírálása során. Bár non-profit egyesületről beszélünk, mégis fontos 

elkülöníteni ezeket egymástól, hogy ne adjon ez a későbbiekben támadási felületet. 

Romániában létezik egy ún. Feddhetetlenségi Intézet (ANI), ami nagy figyelmet fordít az 

ilyesmire. 

Az a kérdés mégis felvetődött bennünk, hogy mi történik akkor, ha a fiatalok nem vállalnak 

részt a közéletben, vagy ha ehhez még túl fiatalok és éretlenek, vagy bár érettek, de mégis 

apolitikusak maradnak, ez milyen hatással lehet a közéletre? Mi történik, ha az idősebb 

generáció dominálja a közéletet? Mennyire van szükség vérfrissítésre?  

A válasz a kérdésre az, hogy megérett rá az idő. A jelenlegi városvezetés ezt tervezi, és ezen 

dolgozik, hogy a 2020-es helyhatósági választásokra egy fiatal jelöltekből álló testületet 

tudjon felállítani. Tehát a terv megvan, remélhetőleg a tendencia is meglesz erre, vonzás a 

fiatalok felé. Az egyesület, illetve a várost vezető politikum már célirányosan olyan 

programokat, konferenciákat, rendezvényeket szervez, ami ezt a  
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bizonyos, közélet iránt érdeklődést mutató, réteget vonzza be, illetve lehetőséget nyújt a 

személyes találkozásra, megszólításra. És itt mindenféle fiatal értetődő, bármilyen szakmából. 

Pl. akár mezőgazdászok is, tehát a szakmákra is koncentrálva, így bevonzani akár a fiatal 

gazdákat. Mert ami személyesen érinti, az vagy a szakmájával kapcsolatos, vagy a 

családjával, és ez kellő motivációt biztosít számára, hogy aktívan implikálódjon, nyisson a 

közéleti szerepvállalás felé. Úgy érzi, hogy szükség van rá, úgy érzi másokkal közös a 

problémája, úgy érzi számíthat valakire, vagy számíthatnak rá. Itt információkhoz juthat, 

adhat tanácsokat, megoszthat ötleteket, segítséget kaphat a problémák megoldásához. A 

közvetlen megszólításnál nem létezik jobb módszer. Legyen emberközeli a kommunikáció. A 

városvezetés teljes mértékben nyitott erre. A polgármester mindenkivel leül beszélgetni, aki 

megkeresi valamilyen személyes kérdéssel, problémával, és nem csak a fogadó órák 

alkalmával, hanem mindig, amikor ideje ezt engedi. A magyar emberek tudják, hogy ide 

bármikor fordulhatnak. Heti 1 órában ingyenes jogi tanácsadást is biztosítanak, amire nagyon 

nagy a kereslet.  

Végül, de nem utolsó sorban arra is kíváncsiak voltunk, hogy elvándorolnak-e a fiatalok 

Nagyszalontáról a középiskola befejezése után. Zömében Kolozsvárra, Temesvárra mennek el 

egyetemre a fiatalok, aki munkát kap ott is marad. Nagyszalontán is van munkalehetőség. A 

környező falvakból idejáró diákok itt próbálnak elhelyezkedni, vagy ingáznak. Sőt, még 

Magyarországról is járnak át dolgozni Nagyszalontára. Arra is van példa, hogy külföldön 

vállalnak munkát, és az anyuka itthon marad a gyerekekkel és az apuka küldi haza a pénzt. 4-

5 évet így megy ez, majd a pénzt és tudást hazahozva, megalapozzák itthon a családi életüket. 

Nagyon sok egyszerű fiatal, aki visszajött, el tudott helyezkedni, mert már beszélt legalább 

egy idegen nyelvet.  

A városvezetésnek az a célja, és nagyon nagy erő, befektetett energia van ebbe, hogy a 

fiatalokat valahogy itthon tartsa vagy visszahívja, és ténylegesen támogassa a fiatalokat. Volt  
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is az önkormányzatnak erre egy saját programja – ingyen telek, vagy építkezési dokumentáció 

- fiatalok számára. 

A Nagyszalontán készült interjúnk alatt pozitív csalódásban részesültünk, mivel az eddigi 

estetektől eltérően, itt pozitív tendenciát mutat a fiatalok közéletbe való implikálódásának 

jelensége. Nagyszalontán a fiatalok aktívabbnak mutatkoznak, mint eddig bármely másik 

magyarlakta településen, hasonló témában végzett kutatásaink során.   

 

2. PARTIUM Keresztény Egyetem – Nagyvárad 

 

Zakota Zoltánnal, a PARTIUM Keresztény Egyetem tanárával beszélgettünk arról, 

hogyan kerültek ebbe a programba. Békéscsabán működött egy felnőtt-képző központ, 

melynek vezetője Molnár György, jelenlegi igazgató a budapesti székhelyű Nemzetstratégiai 

Kutatóintézetben. Tőle jött a megkeresés, hogy van egy projekt, amelybe a Partium 

Keresztény Egyetem is bekapcsolódhatna, a FIDEM Egyesülettel és az EMI-vel közösen. 

Az NSKI (Nemzetstratégiai Kutatóintézet) lett felkérve arra, hogy elvégezze ennek az előbb 

említett projektnek a kutatási részét, azaz hogy kideríteni, hogyan lehet a fiatalokat bevonni a 

közéletbe, a kulturális életbe, és hogy ez mennyire függ össze a közélettel.  

Beszélgetésünk alkalmával arra a kérdésre keressük a választ, hogy Nagyvárad környékén 

mennyire érdeklődőek a fiatalok, lehet-e őket bevonni akár kultúraszervezésbe, akár közéleti 

tevékenységekbe. Ez nem csak kizárólagosan a politikára vonatkozik, hanem általános 

dolgokra, mint pl. egy rendezvény szervezése, előadások, konferenciák. Többek között arra is 

kíváncsiak vagyunk, hogy mennyire lehet rájuk számítani, építeni, vagy inkább kerülik a 

felelősségvállalást.  
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Interjú-alanyunk szerint a fiatalok sokkal aktívabbak voltak 15 évvel ezelőtt, amikor az 

intézmény indult, mint manapság. A mai fiatalok kevésbe vesznek részt aktívan a közéletben. 

Talán ez az internetnek tudható be, hogy régebb kevesebb kapcsolatuk volt a külvilággal, az 

internet még nem játszott olyan fontos szerepet az életükben. Kevésbé volt hozzáférhető. 

Mobiltechnológia még messze nem volt ezen a szinten. A fiatalok több szabadidővel 

rendelkeztek, másképp használták ki a szabad idejüket. 

Diákjaik nagy része Erdély Partium nevű régiójából jön – Szatmár, Bihar és Szilágy megye – 

kevesen jönnek csak Székelyföldről. Illetve most már örvendetesen nő a száma a határon túli 

jelentkezők száma is. Tehát, ez egy relatíve homogén társaság a kulturális háttér 

szempontjából, és egy nem túl aktív, nem egy bevállalós generáció. Van egy diákszervezet, 

amelyik próbálja a hallgatókat aktivizálni, és szervezni különböző rendezvényeket. Ezeken a 

rendezvényeken általában részt vesznek. Illetve vannak más, iskolán kívüli kulturális 

tevékenységek is, amelyeken részt vesznek. 

Utóbbi időben fontos szerepet tölt be a diákok körében a mobilitás. Évek óta élnek az 

ERASMUS program által kínált lehetőségekkel. Az elején még gond volt, mert rá kellett 

beszélni, hogy ez egy nagy lehetőség, élni kell vele. Most már inkább megragadják ezeket a 

létező lehetőségeket. Mobilisabbak, mint a néhány évvel ezelőtti hallgatók.  

Ami hiányt jelent a kulturális értelemben vett ifjúsági tevékenységek terén, az egy közösségi 

ház hiánya, ami törzshellyé válhatna a magyar fiatalok körében, ahova eljárhatnak együtt, 

vagy ahol találkozhatnak. 

Az egyetemnek kollégiuma is van. Az egyetem kb. 1000 főt számlál, ebből kb. 250-300-an 

kollégisták is. De sajnos nem jellemző a közösségi élet vagy a tematikus estek megszervezése 

a kollégiumra.  

A tény, hogy egy fiatal mennyire vesz részt a közéletben, nem feltétlenül korhoz kötött,  
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hanem alkati kérdés is. Semmit nem szabad rájuk kényszeríteni, mert akkor rögtön otthagyják 

az egészet. A legjobb megoldás, ha a kezdeményezés alulról jön, a saját köreikből. Pl. a 

diákszervezet aktiválja magát és megkeresi az erre alkalmas embereket. Vagy lehet a 

közösség aktív tagjává válni diáktanácson kívül is, ha valaki nem tud azonosulni annak a 

célkitűzéseivel. Vannak kultúrával foglalkozó körök, vagy a politika ifjúsági csoportjai.   

Az egyetemen is vannak diákok, akik inkább részt vesznek politikai életben, de ez általánosan 

nem jellemző. Inkább kulturális, vagy egyéb tevékenységekkel lehet őket megfogni. Sokszor 

a legnépszerűbb események azok, amelyek a fiatalok érdeklődési körükhöz vannak kötve. Pl. 

van az egyetemen képzőművészeti szak, és a grafikus hallgatóknak szoktak rendszeresen 

kiállításokat szervezni. Tehát évente legalább 2 kiállítást szerveznek az egyetem épületében.  

Ilyenkor a saját kollégáik műveit tekinthetik meg. Vagy a zenészhallgatóknak vannak 

koncertek, fellépések, versenyek. És ezeken kívül még megemlíthetjük a szórakozást, mint fő 

vonzó erő a fiatalok számára. Ide tartoznak a már hagyományosnak mondható gólyabálok, 

vagy egyéb jellegű bulik. 

A fiatalok nagy része, nagy többsége, inkább apolitikus beállítottságú. Legalábbis 

Magyarországon, de lassan ez általános jellegűnek mondható. Miért lehet ez, miért tartanak 

távolságot a politikától, vagy miért kezelik ilyen idegenül a politikát a fiatalok? A rossz 

tapasztalatok? Vagy a szülőktől vett negatív jelzők? Nem csak az, hogy részt vegyenek benne, 

hanem egyáltalán akár beszédtéma szintjén is megjelenjen a politika, a közélet a fiatalok 

egymás közti kommunikációjában. Magyarországon, tehát ahol magyar pártok, magyar 

politikai közeg van, ott megérthető, hogy a fiatalok nem szeretik a csatározásokat, meg a 

különböző játszmákat. De a kisebbségi létben, ott sokkal hatványozottabban van jelen ez a 

politikától való függés. És ott is ugyanez a tendencia érvényes, mint Magyarországon, vagy 

bárhol máshol. 

Sajnos kettős a rossz tapasztalat, mert egyrészt látják a magyarországi politikai  
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csatározásokat, és másrészt pedig a romániait. A két rendszer között vannak jelentős 

különbségek, legalábbis a megjelenés szintjén. De egyik sem kimondottan tekinthető annyira 

látványosnak, hogy azt mondja egy fiatal, hogy ebben most annyira rész venne. Hacsak 

kimondottan nem erre készül, hogy a politikában, vagy akár az adminisztrációban akarna 

befutni egy pályát, akarna karriert építeni saját magának. De viszont aki erre készül, az 

valószínűleg nem a Partiumi Keresztény Egyetemre jön, mert van politológia és európai-

tanulmányok képzés Kolozsváron, a Babeș-Bólyai Tudományegyetemen. Szatmárnémetiben 

is volt kihelyezett közigazgatási képzés, akit érdekel, az oda mehet ilyen szakirányú képzésre. 

A fiatalokat még ösztöndíjjal is lehet valamennyire motiválttá tenni. Az ösztöndíj is az 

intézményen belül dől el, tehát a külső rendszernek erre nem nagyon van befolyása.  

Ami a fiatalok tájékozódási csatornáját illetni, a nyomtatott sajtó népszerűsége már nem 

jellemző. Nyomtatott sajtót manapság már csak az idősebb generáció olvas. Két magyar 

napilap is van, a két magyar politikai oldalnak. A fiatalokra itt is a modern technológia 

vívmányai által nyújtott lehetőségeken át történő tájékozódás a jellemző, tableten, laptopon, 

mobil telefonon történő böngészés – hírportálok, blogok, vlogok olvasása, követése stb. 

Elenyésző a televízió vagy rádió által történő tájékozódás. A szociális hálók használata 

nagyon népszerű, viszont a nagy részét a saját csoporton belüli, illetve ismeretségi körön 

belüli kommunikáció teszi ki. Pl. Facebook, Messenger, LinkedIn, Instagram, Twitter, stb. 

Szerencsére ezen eszközök használata nem okoz problémát az egyetemi órákon.  

Az egyetem keretein belül működik hallgatói önkormányzat, vagyis diáktanács. Más ifjúsági 

szervezetek is vannak, de ezek főként politikai pártok mellett működnek. Ezek eleinte nagyon 

aktívnak tűntek, de mintha utóbbi időben csökkent volna a lelkesedésük. Az oktatási 

intézményeken belüli politikai tevékenységet a törvény tiltja, ezért a hallgatók 

szabadidejükben csatlakozhatnak be ezekhez a politikum által működtetett ifjúsági 

szervezetekhez. Ezeknek a szervezeteknek az aktivitása főként választások előtt növekszik  
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meg, tehát a jövő évi helyhatósági választások előtt erre számítani lehet. 

Sajnos a politikai ifjúsági szervezeteken kívül nem nagyon létezik egyéb jellegű szerveződés 

– kultúra, politika, művészeti tematikákban. Ez a fajta passzivitás nem csak a magyarságra 

jellemző, hanem a román fiatalokra is. Jellemzően kevés az ifjúsági szervezet, egyáltalán 

nagyon kevés az akármilyen kulturális szervezet. Vegyük például a művészetet: Nagyváradon 

csak egyetlen galéria létezik, az is nagyon kicsi. Alkotóműhelyek terén szintén ugyanez a 

helyzet. A rendszerváltás után nagy elánnal alakultak ilyen civil szervezetek, de ezeknek egy 

jó része kifutott. Talán amik még mindig működnek rendszeresen, alapításuk óta, azok a 

különböző kulturális egyletek (pl. nyugdíjas egyletek). 

A fiatalok kulturális igénye is hanyatlóban van manapság. Nem tartanak igényt komolyzenei 

rendezvényekre, galéria megnyitókra, kiállításokra, stb. Vagy egyáltalán nem könnyűzenei, 

hanem kicsit kulturáltabb, igényesebb kulturális rendezvényeknek a látogatása, 

könyvbemutatók, színházba járás iránt is csökkent az érdeklődésük. Ezt sajnos alátámasztja az 

a tény is, hogy a színház rendszeresen megpróbál diákbérleteket árusítani jelképes összegért, 

de nem járnak túl sok sikerrel. Nagyon kevés bérletet tudnak eladni a diákok, fiatalok 

körében. De sajnos ez a jelenség nem csak az egyetemi hallgatókra jellemző, hanem úgy 

általában az egész nagyváradi közönségre.  

Talán az egyetlen dolog, ami a mai napig be tudja vonzani a fiatalokat, kimozdítva őket a 

passzivitásból, az a szórakoztató ipar. Igény van koncertekre, bulikra, de részt vesznek az 

évente rendszeresen megrendezett hagyományos eseményeken, pl. a Szent László Napok, 

amelyek esténként koncertekkel, bulikkal zárulnak. Ugyanez jellemző az ifjúsági napokra, 

amelyek minden évben megrendezésre kerülnek, ezeken is nagy számban részt vesznek a 

fiatalok, de ezek is a buliról, a szórakozásról szólnak leginkább. A rendezvény tart egy 

hétvéget a várban, és ott lehet találkozni mindenkivel, koncertek, színházi előadások vannak, 

lehet enni-inni. Az ilyen rendezvényeken viszont a Partium Keresztény Egyetem is szokta 

képviseltetni magát intézményszinten. Van egy standjuk, ahol  
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felváltva a kollegák ügyelnek, és akkor ott el lehet beszélgetni az egyetemnek a tanáraival. Ez 

reklám természetesen, az egyetemnek erre szüksége van, és ezek nagyon jó alkalmak erre. Itt 

meg lehet a fiatalokat is szólítani, ők is érdeklődhetnek. 

Ezen kívül vannak még nyíltnapok, amelyen részt lehet venni bárkinek szabadon. Ezt az 

egyetem szervezi, de igénybe veszi a hallgatók segítségét is, mert másképp nem is lehetne. 

Vannak az iskoláknak is ilyen jellegű napjaik, amikor is elmennek tanárok, és a hallgatók is 

bemutatni az intézményt, és népszerűsíteni. És vannak még ezek a népszerűsítő utak is, az 

ország különböző magyarlakta térségeibe, pl. Székelyföldre. Ezek kimondottan népszerűsítő, 

bemutatkozó diákmegmozdulások, ami az intézményt céloznak bemutatni, és ezen is részt 

szoktak venni a hallgatók. Legújabban magyarországi hallgatói is vannak a tanintézménynek. 

Most már szerencsére egyre többen, lassan nő a számuk. A nem különösen szerencsésnek 

tartott pontozásos felvételi rendszer miatt az anyaországi diákok, mire oda jutnak, hogy 

egyetemre menjenek, addigra már eldől, hogy a pontok száma alapján, hogyan és hová 

nyerhet felvételt. Emiatt van, aki egyszerűen nem tud Magyarországon bejutni oda ahová 

szeretne, vagy esetleg sehova, és akkor előszeretettel választják a határ túloldalán levő 

magyar felsőoktatási intézményeket. Mert Nagyváradon is van magyar nyelvű felsőoktatás és 

Kolozsváron is. Nagyvárad viszont olyan szempontból is kecsegtetőbb, hogy anyagilag 

olcsóbb, mint Kolozsvár. Ugyan ez a helyzet áll fenn Debrecen esetében is, mert egy elég 

drága hely, és aki esetleg nem tudja bevállalni anyagi okok miatt, az eljár Nagyváradra. Most 

már kezd ez a szempont kialakulni, hogy át lehet menni Nagyváradra is tanulni. Van ez a 

határ menti sáv, Szatmár-Hajdú-Bihar megye, keletre egészen le Gyuláig, ahonnan mind 

rendelkeznek egyetemi hallgatóval. Ez nagyon jó az oktatási intézménynek. 

A közintézmények falain belül a törvény tiltja a politizálást, kivételt képezvén azok a 

kerettanterv által előírt tantárgyak, amik az alapvető közéleti szabályokat tartalmazzák. 

(polgári nevelés, közigazgatási alapismeretek, állampolgári ismeretek, stb.) Főként általános  
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és középiskolás tantervben vannak az állampolgársági ismeretek, de egyetemen más a helyzet, 

ha ez az egyetem szakiránya, akkor nyilván a kerettanterv erre vonatkozó tantárgyakat ír elő. 

Ez nyilvánvalóan az iskola profiljától függ. Félelmetesen változatos háttérrel jönnek a 

hallgatók, pénzügyi, szakiskolai végzettségen át egészen a teológiai végzettségig. Igazából 

kisebbségben vannak azok, akik kereskedelmi, közgazdasági jellegű osztályt végeztek, vagy 

akár reál szakirányú osztályt. Általában humán háttérrel jönnek ide a hallgatók. Nyilván 

előnyt élveznek azok, akik gazdasági iskolákból jönnek, van már egy szakismereti alapjuk, 

nekik könnyebb lesz, mert már tudnak egy kis számvitelt, meg már vannak alapfogalmaik. 

Ezen kívül nagyon nagy különbségek nincsenek, mert ahhoz, hogy az érettségit megszerezze 

valaki, mindenféleképpen szüksége van számítástechnikai ismeretekre, ill. egy nyelvvizsgára. 

Itt csak szintbeli különbségek lehetnek, van, aki magasabb szinten űzi, van aki alacsonyabban, 

és ez mindig menet közben derül ki.  

A politika hogyan tudja elérni, vagy hogyan tudja befolyásolni a fiatalok életét, vannak-e 

konkrét intézkedések, akár Nagyváradon, akár a megyében, akár állami szinten, ami 

alapjaiban tudja befolyásolni a fiatalok közélethez való viszonyulását? 

Létezik a fiatalok számára, vagy fiatal házaspárok számára kedvezményes lakásvásárlási 

lehetőség. Vannak bizonyos kedvezmények a gyerekek után is. Viszont ebben a kérdésben a 

Partium Keresztény Egyetem hallgatói nem nagyon jártasak, mivel 18-22 év közötti 

hallgatókról van szó, és ez a kérdés nem érinti még őket. Tehát a közéleti kérdésekben való 

tájékozottságuk nagymértékben függ az érdeklődési körüktől. Kivételt talán csak az a réteg 

képez, akik munkahely mellett folytatják tanulmányaikat. De átlagban ezen fiatalok számára a 

családvállalás még nem tartozik a prioritások közé, nagyon kevesen vannak, akik már házasok 

ilyen fiatal korban, vagy házasodnak az egyetem alatt. Egyfajta korban való kitolódásnak 

lehetünk itt tanúi, általában a 20-as éveik végén, 26-28 éves korukban, jellemző inkább a 

házasságkötés. Magyarországon a 30 éves kor az átlag, míg Kárpátalján a húszas évek első  
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fele. Felvidéken szintén a 30 éves kor környékén kötnek a fiatalok házasságot. De egyre 

jobban tolódik ki.  

A fiatalok körében elég magas a bizalmatlanság a politika iránt, de ez inkább a politikai 

szereplők teljesítményének, és hitelességének köszönhető. Ez nem kedvez annak, hogy egy 

politikai szervezetben szerepet vállaljanak azok, akik nem kimondottan ilyesmivel akarnak 

majd foglalkozni. Viszont olyan eset is előfordul, hogy időközben rájön, hogy mégis érdekli a 

politikai pálya, és ilyenkor szerez egy diplomát, akármelyik egyetemen, és a kapcsolathálón 

keresztül bekerül valamelyik politikai szervezetbe. Vagy elmehet egy szakképzésre is, amit 

viszont meg tud tenni úgy, hogy elvégzi közben az egyetemet, az alapképzést minden ilyen 

szakon. Ez általában vagy közgazdász, vagy szociológia. És akkor átmegy az állami 

egyetemre, ahol viszont politológia mesterképzés szakot választ.  

Az átjárás az egyetemek között megengedett. Viszont van olyan mesteri képzés is, ahol 

kikötik, hogy legyen valamilyen rokon szak.  

Mik lennének azok az eszközök, amikkel aktivizálni lehet a hallatókat, hogy jobban részt 

vegyenek a közéletben, érdeklődjenek, olvassanak, kapcsolódjanak be, szervezzenek, stb.? 

Nehéz ezt a kérdést megválaszolni, mivel a mai világot uralja a mobiltechnológia, amit 

folyamatosan használnak a hallgatók, és ennek most már nincs sok akadálya, hogy magaddal 

vidd gyakorlatilag bárhová, ez nagyon erősen meghatározza a kommunikáció jellegét, és az 

informálódás jellegét. Tehát gyakorlatilag bármit, bármikor el tud érni. Egy-két kattintás és 

minden információ kéznél van.  

A probléma, vagyis elsősorban a feladat, az lenne, hogy mind a tanárok, nevelők, szülők, 

oktatók és általában az idősebb generációknak a feladata, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy 

ezt nem lehet leépíteni, az előnyeit használva élni kell a lehetőséggel, amit a modern 

technológia felkínál. Amit lehet tenni, hogy megtanítani, hogy ezeket jól használják. Nem  
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lehet megtiltani, hogy milyen portálokat látogassanak a fiatalok, hanem meg kell próbálni 

őket a helyes irányba terelni. Erre külön konferenciákat is szerveznek - a digitális eszközök 

használata, ez a digitális analfabetizmusnak is nevezett jelenséget fel kell számolni. A 

hallgatók kritikai szellemét kell fejleszteni, azt a képességet, hogy értse meg azt, amit olvas. 

Ezek más jellegű szövegek, tehát ez nem olyan, mint egy könyvet lineárisan kiolvasni. 

Egészen más olvasási technikákat követel meg, és sokszor az idősebb generációnál pont az a 

gond, és azért nem tud segíteni ebben, mert ő maga nem uralja ezeket a készségeket.  

Fontos megtanítani nekik a szerzői jogok kérdését, hogy tisztában legyenek a ctr. C + ctr. V 

műveleteket fogalmával és következményeivel. A források helyes használatéra kell 

megtanítani a fiatalokat. Kritikusan kell használni a forrásokat. Tehát a digitális 

kommunikációs készségeiket kell fejleszteni. A modern technológia vívmányainak 

köszönhetően bármilyen érdeklődési/felhasználói csoportba be lehet iratkozni, véleményt 

lehet formálni. Sajnos ezekben a felhasználói csoportokban problémát jelent a helyesírás. 

Emiatt nem feltétlenül a technikát kell okolni, nagyon jól lehet az akadémiát is okolni, mert a 

magyar kultúrában ez egy általános jelenség, hogy változtatják a magyar helyesírási 

szabályokat. Ettől elbizonytalanodik mindenki. Tehát elég végigmenni az utcán, és megnézni 

a cégéreket. Senki nem tudja, mit kell egybe írni, mit kell külön írni, kötőjelet használni. Van 

ahol ez a kommunikációba lecsapódik.  

Sajnos ez a valós idejű, fizikai közösségi élet rovására megy. Bár napi 7-8 órát ülnek a 

hallgatók az egyetem padjai között, ami azt jelenti, hogy ott van a baráti társaság, az a 

közösség, amelyiknek része, és ott eltölt napi 7-8 órát, esetleg még sportol, külön órára jár. 

Így ezeken a személyes kapcsolatokon kívül nem is marad ideje más közösségbe járni, 

közéleti szerepeket vállalni. Az osztálya vagy évfolyama az elsődleges közösség, ami sokszor 

iskolán kívülre is kiterjed, mert általában az iskolában egyéb tevékenységek is vannak, nem 

csak óratartás, szoktak előadásokra menni, eljárnak kiállításokra, eljárnak moziba. Ez viszont  
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nem egy választott közösség. És mivel együtt kell lenniük, úgyis kialakulnak azok a 

szabályok, amik ezek az együttlétet elviselhetővé teszik. Sőt, ha lehet, akkor még élvezetessé 

is. Tehát valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy nem vágynak arra, hogy egy másik 

közösségnek is tagjaivá váljanak.  

 

3. EMI – Erdélyi Magyar Ifjak – Csíkszereda 

 

Sorbán Attila-Örssel beszélgettünk, az EMI – Erdélyi Magyar Ifjak elnökével. Az EMI egy 

országos hatáskörű szervezet, aminek non-profit egyesület a működési formája. A szervezet 

tevékenysége nagyon széleskörű és szerteágazó: kulturális programok szervezése, 

jótékonysági és oktatási tevékenységek, gyermekprogramok szervezése, kultúra közvetítés. 

Az EMI a múltban számos civilszervezettel működött együtt, melyek főként ifjúsági 

szervezetek voltak, de ezek az együttműködések mára megszűntek, de a baráti viszony 

megmaradt. Ezen ifjúsági szervezetek közül, akivel szorosabb volt az együttműködés, 

említésre méltó az UFF, CSIT, IKE.  

Az egyesületnek nincs állandó alkalmazottja, önkéntesként tevékenykednek a munkatársak. 

Vannak állandó, évente ismétlődő rendezvényeik és vannak időszakos, egyszeri események. 

Állandó tevékenységet igényel a szervezet egyben tartása, ügyintézése és a rendezvények 

megszervezése. A szervezet legnagyobb rendezvénye, az immár 14 éve minden évben 

megrendezésre kerülő EMI tábor, ami egy országos rendezvény. Ennek a tábornak kivétel 

nélkül minden évben a gyergyói-medence ad otthont, az itt kialakult kapcsolatoknak 

köszönhetően. Lényegében ez egy fesztivál jellegű rendezvény, napközben kulturális 

foglalkozásokkal és rendezvényekkel, különböző előadásokkal és meghívottakkal, 

hagyományőrző bemutatók, gyereksátor gyerekprogramokkal. Minden este koncertekkel zárul 

a nap, két kis és két nagykoncerttel minden nap. Nyilvánvalóan  
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főként a bulik vonzzák a fiatalokat, de a szervezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy napközben 

az előadásokon is megjelenjenek a fiatalok. Ezért van táborias hangulatúra szervezve a 

rendezvény. Az előadások közül vannak olyanok is, amelyek politikai jellegűek, de főként a 

kulturális jellegű előadások dominálnak. A politikai pártok általában rendelkeznek saját 

ifjúsági szervezetekkel, amelyekre lehet pályázni és rajtuk keresztül rendszeresen kampány 

tevékenységeket is folytatnak. 

A kulturális rendezvények ellenére azok a témák, amelyek leginkább érdeklik a fiatalokat 

mégis a szabadidős tevékenységek. Pl. a fiúk esetében a sport. Fő cél, hogy valamilyen 

módszer segítségével be lehessen vonzani a fiatalokat, majd lefoglalni őket azzal, hogy 

különböző feladatokat kapnak. A fiatalok számára fontos, hogy egy közösséghez tartozzanak, 

és annak a közösségnek a hasznos tagjává váljanak. Ha egy rendezvénnyel sikerül bevonni 

őket, és tetszik neki az a közösség, amelynek részévé válnak ezáltal, akkor maradni fognak. 

Szinte mindegy, hogy milyen módon kerülnek be a fiatalok a szervezet vonzáskörébe, az a 

lényeg, hogy bekerüljenek és maradjanak. Az EMI tábor rendezvényei ezért is olyan 

sokszínűek, hogy minden réteghez eljussanak. Itt mindenki meg fogja találni azt, ami érdekli. 

Mindezek ellenére mégis, arra a kérdésünkre, hogy hogyan értékeli a szervezet a fiatalok 

közélethez való viszonyulását, a válasz az, hogy nagyon rossz. A mai generáció arra fogékony 

leginkább, hogy mit ne csináljon. És itt most nem lustaságról van szó, hanem passzivitásról. 

Ha mégis valakiben van ambíció, hogy közéleti szerepet vállaljon, annak nagyjából két 

lehetőség áll a rendelkezésére: vagy betagolódik az RMDSZ-be (Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség) vagy a nemzetpolitikát követve vállal közéleti szerepeket. Profi 

politikussá nem könnyű válni. Ritka az is, hogy valaki határozottan kijelentené, hogy ő 

politikus akar lenni és célirányosan ennek megfelelően választ iskolát, vagy folytatja 

felsőfokú tanulmányait. Arra is van példa, hogy valaki azzal kampányol, hogy nem ért 

semmihez, ő csak egyszerűen politikus. Nagyon kevés kivétellel (aki politológiát végzett), a  
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politikus szakmának Erdélyben nincs meg a becsülete. Az erdélyiek aktívan tesznek az ellen, 

hogy akárki ne váljon politikussá.  

Ezek fényében mennyire fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek a közéletben?  

Nagyon fontos lenne. A szervezet fő célja is az, hogy minél több fiatalt beszervezzenek és 

mozgósítani tudjanak, közösen tudjanak eseményeket, programokat szervezni. Annak lehet 

eredménye, amit kollektíven, közösen csinálnak. Fontos a fiatalok figyelmét felhívni arra, 

hogy járjanak nyitott szemmel, kövessék a közélet eseményeit, ismerjék meg a romániai 

politikusokat, kövessék nyomon a miniszterelnök tevékenységét. Nyilván a román közéletet 

nehezebb a magyar fiataloknak nyomon követni, főként az érdektelenség és a nyelvi 

nehézségek miatt, de legalább a magyar közéleti kérdésekkel legyenek tisztában.  

Vannak fiatalok, akik teljesen közömbösséggel viseltetnek a magyar közélet iránt, de van rá 

példa, hogy miután kikerül Magyarországra, érdeklődést kezd tanúsítani és nyitni a közélet 

felé. Azonban sajnálatos módon, mivel többségük Budapestre kerül ki, így a liberális tábort 

gyarapítják. Közülük kerültek ki olyanok, akik a nagy migráció idején a Keleti-pályaudvaron 

ételt szolgáltak fel a menekülteknek. Ez nem a megfelelő közösségi szerepvállalás. 

Természetesen felvette a magyar állampolgárságot, de mégsem megfelelően viseltetik a 

közügyek iránt. Sokszor nem is személyes indíttatásból igénylik a fiatalok a magyar 

állampolgárságot, hanem a szülők unszolására. Vagy, ami még rosszabb, érdekből.  

Erdélyben is fellelhető ugyanez a probléma. A fiatalok a tanulmányaikat főként kolozsvári és 

marosvásárhelyi felsőoktatási intézményekben folytatják. Akik humán szakot választanak, 

azok majdnem mindannyian Kolozsvárt választják tanulmányaik színhelyéül és sajnos ott is a 

liberális eszme dominál.  

Ez a jelenség nagyon jól tetten érhető a 2018-as évre kiírt népszavazás alkalmával is.  2018-

as romániai alkotmánymódosító népszavazás a család fogalmának megváltoztatását tűzte ki  

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csal%C3%A1d_(szociol%C3%B3gia)
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céljául. A hatályos román alkotmány 48. pontjának 1. bekezdése szerint a család „két 

házastárs önkéntes elhatározással létrehozott házassága”; az indítványozók ezt az „egy férfi és 

egy nő önkéntes elhatározással létrehozott házasságára” kívánták változtatni. Ezzel az azonos 

neműek közötti házasságkötést – mely a polgári törvénykönyv szerint jelenleg amúgy sem 

engedélyezett vagy elismert Romániában – kívánták ellehetetleníteni. A népszavazást október 

6–7-én tartották. A szerény részvétel miatt érvénytelennek bizonyult, így az alkotmány nem 

módosult.  

A szövetség a romániai magyarokat mindig részvételre biztatta a választásokon, ezért most is 

arra kérték a szavazóbázisukat, hogy éljenek demokratikus jogukkal és szavazzon mindenki 

lelkiismerete szerint, és ne adjanak teret a gyűlölködésnek. 

A romániai magyar társadalom sokszínű, ezért az ellentétes véleményeknek is meg kell férniük 

egymás mellett. A szövetség azon dolgozik, hogy a családokat megerősítse, ehhez azonban 

nem elegendő alkotmányt módosítani, hanem rendezni kell a család fogalmát, hogy azok 

számára is befogadó legyen, akik nem házasságban élnek. 

Rámutattak: számottevő és kiszámítható családtámogató intézkedésekre, a gyermekeiket 

egyedül nevelő szülők megkülönböztetett támogatására is szükség van. Jelezték: emellett 

olyan törvény elfogadását támogatják, amely mindenki számára lehetővé teszi a bejegyzett 

élettársi kapcsolatot, amely jelenleg nincs szabályozva Romániában. 

Az RMDSZ közleményben leszögezte, hogy óvni kell a házasság intézményét, ugyanakkor 

megállapította: a házasság és a család fogalma nem azonos, mert a család ma már túlmutat a 

házasság intézményén. A család fogalma befogadó kellene legyen, az értelmezését inkább 

tágítani, mint szűkíteni kellene, hiszen „minél több ember él szeretettel teli családban, annál 

jobb abban a társadalomban élni”. 

„Hiába törekszenek nagyon sokan arra, hogy hagyományos családban éljenek, a valóság 

néha felülírja ezeket a törekvéseket” – közölte egyik RMDSZ-es képviselő. (Magyar Idők, 

2018, október 2.) 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Azonos_nem%C5%B1ek_h%C3%A1zass%C3%A1ga
https://hu.wikipedia.org/wiki/Azonos_nem%C5%B1ek_h%C3%A1zass%C3%A1ga
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Az RMDSZ – Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezen kampánya nagyon sok szavazót 

félrevezetett a romániai magyar választók körében. Mindezek ellenére mégis, hiába jobboldali 

a FIDESZ és baloldali az RMDSZ, a FIDESZ mégis az RMDSZ-el tárgyal, mert nincs más 

választása. Jelenleg a romániai politikában az RMDSZ az egyetlen magyar párt, amelynek 

politikai súlya van a román politikában. A kisebb romániai magyar pártok konkrét eredményt 

nagyon kevés helyen tudtak felmutatni. Inkább helyi vezetők kerültek ki a köreikből, nem 

országos politikusok. 

Ami a fiatalok közügyekben való tájékozottságát illeti, sajnos ez a szint nagyon minimális. 

Elsősorban a szüleiktől tájékozódnak, nagyon kevesen vannak közülük, akik hírportálokat 

olvasva tájékozódnak. Sok fiatal inkább különböző profilú blogokat és vlogokat követ, de 

ettől még nem jelenthetjük ki, hogy hírfogyasztó lenne.  

Ritkán előfordul, hogy a fiatalok egymás közötti kommunikációjában megjelennek a közélet 

témái, „mémek” formájában. Alapjában, az internetes mém egyszerűen egy digitális fájl 

vagy hiperhivatkozás terjesztése egyik személytől a többiek felé az internet nyújtotta 

lehetőségekkel (például e-mailen keresztül, blogokon, kapcsolatépítő oldalakon, azonnali 

üzenetküldő szolgáltatások segítségével). A tartalom gyakran állhat egy szólásból vagy 

viccből, egy pletykából, egy módosított, vagy módosítatlan képből, egy egész weboldalból, 

videoklipből vagy animációból, vagy egy meglepő hírből, sok más egyéb lehetőség mellett. 

Egy internetes mém maradhat állandó, vagy megváltozhat az idők során, véletlenül, a rá 

irányuló kommentár, imitációk és paródiák hatására, vagy akár a rá vonatkozó híradások 

gyűjtésével. (Wikipédia) 

Ha egy hír mémesedik, akkor beszélnek róla, tehát nem zárkóznak el teljes mértékben.  

Más forrásokon keresztül szinte lehetetlen elérni, megszólítani a fiatalokat. A politikai pártok 

ifjúsági szervezeteket hoznak létre, hogy összefogják a fiatalokat. Ez általában egy politikai 

cél érdekében történik, pl. kampány ideje alatt. Ezek talán ideig-óráig működnek, de hosszú 

távon nem fenntarthatóak, vagy csak időszakosak. A fiataloknak  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hiperhivatkoz%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://hu.wikipedia.org/wiki/Blog
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kapcsolat%C3%A9p%C3%ADt%C5%91_oldal
https://hu.wikipedia.org/wiki/Azonnali_%C3%BCzenetk%C3%BCld%C5%91_szolg%C3%A1ltat%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Azonnali_%C3%BCzenetk%C3%BCld%C5%91_szolg%C3%A1ltat%C3%A1s
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fel lehet nyitni a szemét közéleti kérdésekkel kapcsolatban, de csak indirekt módon. 

Másképpen teljesen apolitikussá, közömbössé válik a közügyek iránt, ami nem természetes. 

Általában az embert szokta érdekelni, hogy mi történik körülötte, a teljes passzivitás nem egy 

természetes folyamat.  

Az EMI – tábor szervezésekor próbálják a fiatalokat teljes mértékben belevonni a 

szervezésbe, a közös feladatokba, a közös felelősségvállalásba. Ez felkelti a fiatalokban az 

ambíciót, hogy közösen kell valamit csinálni, oda kell figyelni, hasznos és szükséges az ő 

jelenléte, és ez motiválja és felkelti az érdeklődését. Tehát megint csak, az indirekt módon 

történő bevonás az, ami eredményhez vezethet. Az EMI fő célja nem a karrierépítés, hanem 

az együttműködés. 

Az egyesület tevékenysége során rengeteg tehetséges diákkal találkozott, de sajnos ezek nagy 

része Magyarországra megy továbbtanulni felsőoktatási intézménybe, és onnan már ritka 

esetben tér csak haza szülőföldjére. Erdélyben értelmiség nélkül nagyon nincs nemzeti érzés. 

Ha nem Magyarországra megy továbbtanulni, akkor Kolozsvár szippantja be. Mert az 

egyetemek/főiskolák mellett ott pezseg az egyetemi élet, van szórakozási lehetőség. 

Csíkszeredában nagyon nincs lehetőség a szórakozásra, aktív kikapcsolódásra, ami a fiatalok 

számára nagyon fontos. A másik tényező, ami nagyban akadályozza, hogy a fiatalok szívesen 

térjenek haza, az a román korrupció megléte. 

A fiatalok kulturális igénye az utóbbi években emelkedő tendenciát mutat, főleg a 

népművészetek, néptánc iránt növekszik az általános érdeklődés a fiatalok körében. Kolozsvár 

nagyon sok lehetőséget kínál a fiatalok számára ebből a szempontból is, míg Csíkszereda 

sajnos nem.  

Régebben a város fordított pénzt kultúraszervezésre és teremtésre a helyi költségvetésből, de 

sajnos manapság már nem tartja fontosnak.  

Nem befolyásolja a fiatalok közéleti témák iránti vonzódását, ha alacsony a kulturális  
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igényük, már nincs összefüggés a két jelenség között. Van aki, a közélet felé nyitott, de a 

kultúra nem vonzza, vagy fordítva, nem vállal közéleti szerepet, de a nagyon aktívan részt 

vesz kulturális tevékenységeken. A két dolog most már két külön igény. 

A jelenlegi oktatásban nagyon ritkán jelennek meg a közélet témái. Régen a román 

történelmet a tanárok úgy tanították, hogy beszéltek erről is. Manapság, ha az iskolában 

előfordulnak a közélet témái, sajnos a túlzott liberalizmus felé hajlanak.  

A családban is csak akkor jelennek meg a közélet témái, ha a szülők a barátaikkal beszélnek 

erről és a fiatal is jelen van, vagy hallgatja ezt a beszélgetést. Az EMI több generációval 

dolgozik együtt, és ritkán tapasztalja, hogy a szülők leülnének és elmagyaráznák a fiataloknak 

a közéleti dolgokat, problémákat, esetleg beszélnének politikáról. Sajnálatos módon még 

vannak olyan 16 éves fiatalok is, akik még a magyar himnuszt sem ismerik. Egy 16 évest nem 

lehet azzal vádolni, hogy saját mulasztása miatt nem ismeri a magyar himnuszt, valószínűleg 

otthon nem énekelték vagy nem ment a szüleivel olyan helyre ahol ezt énekelték volna. Tehát 

tudatos hangsúly nincs fektetve a tudatos közéleti nevelésre a családokban, illetve az 

oktatásban.  

Ha a fiatalok többsége távol marad a közügyektől, ez bekövesíti az érdekeket, mivel nem 

jönnek újítások, új gondolatok. Az erdélyi magyar közéletben meglátszik, hogy a politikai 

szereplők elvesztették a fiatalokkal való kapcsolatot, hiányzik a generációk közti 

kommunikáció. 

A közélet vagy a politika a fiatalok mindennapjaira nagy hatással van. A politikától és a 

közélettől függ minden, de ez bennük bizonyos kor előtt nem tudatosodik. Azonban létezhet 

egy olyan pont a fiatalok életében, amikortól el kezdenek érdeklődni a közügyek iránt. Ez 

főként akkorra tehető, amikor elkezdenek dolgozni vagy családot alapítani. Vagy ha 

munkájuk által olyan közösségbe kerülnek, ahol a közélet a fő téma. Főként az érdeklődési 

körük által lehet őket bevezetni a közélet témáiba. 
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A kulturális szervezeteknek is feladatuk a közéletben való szerepvállalás. A közéleti 

szerepvállalás alatt nem csak a politikát értjük. Pl. egy néptánccsoportnak nagy a közéleti 

szerepvállalási felelőssége, mert maga az egy közéleti szerepvállalás, amivel foglalkozik. 

Minden szervezetnek az lenne a feladata, hogy a fiatalokkal, akik összegyűlnek, ne csak egy 

tömeget képezzenek, hanem aktívan foglalkozzanak is velük. Ne csak a buli, a szórakozás 

legyen a fő cél, hanem a közösségi hovatartozás, a közösségi szerepvállalás. 

Bizonyos pontig a kulturális szervezetek politikával keveredése egészséges is lehet, úgy a 

civilszervezetek, mint akár az állami szinten is. 

A fiatalokat a közéletbe nem szabad erőszakkal belekényszeríteni, hanem azt az aspektust kell 

megpróbálni nekik megmutatni, ahol ő a közössége hasznos tagjának tudja magát érezni. 

Kényszerrel csak tiltakozást, ellentétes hatást lehet elérni. Ugyanakkor olyan típusú 

rendezvényeket, olyan típusú szervezeteket kell bátorítani, hogy folytassák tevékenységüket, 

akik hasznos munkát végeznek a közösségük számára. Az ellenintézkedés is fontos, hogy 

azokat a szervezeteket megszűntetni, akik túlzott individualizmusra buzdítják a fiatalokat. 

Vagy akár az iskolákban (közép- vagy főiskolában) megszűntetni a „csak a saját kerted 

műveld” típusú oktatást, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni a közéletre való nevelésre, a 

közszolgálatra. 

A civil szervezetek egy fő feladata az lenne, hogy a fiatalok érdekeit megvédjék az oktatási 

rendszeren belül. Nagyon fontos lenne hangot és erőt adni ezeknek a fiataloknak. Úgy érzik, 

hogy nincs hangjuk és szerepük, így nem is szólalnak fel és nem érdekli őket a közélet. A 

közéleti szereplők fejében a frissen végzett fiatalok nagyon olcsó munkaerőt jelentenek. A 

fiatalokkal foglalkozó civilszféra, mint érdekvédelmi szervezet kellene felszólaljon a fiatalok 

érdekében. Ez kellene az ifjúsági szervezetek fő felelőssége legyen! Az EMI ezt tartja 

küldetésének.  
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Összegzés 

 

Kutatásaink azt igazolják, hogy Erdélyben a fiatalok passzívak és érdektelenek a 

közéletet illetően. Megszólítani és bevonni őket a közéletbe szinte csak érdeklődési körük 

által lehet. Főként a szórakozás érdekli őket.  

Nagyszalontán viszont pozitív tendenciát mutat a fiatalok közéletbe való 

bekapcsolódására való hajlandóság és nyitottság. A szórakoztató nyári fesztiválokra nagy 

igény van a fiatalok körében. Minden évben megrendezésre kerül a Hajdú hét, a FIDEM 

Egyesület egy hetes rendezvénye, melynek záró akkordja a kolbász fesztivál. Tavalyi évben 

kísérleti jelleggel egy látványos diszkó jellegű bulival zárták a kolbász fesztivált, aminek a 

Szalonta Sound nevet adták, és ami hatalmas sikernek örvendett úgy a magyar, mint a román 

fiatalok körében. Ezt a FIDEM Egyesület a helyi önkormányzattal közösen szervezte meg. 

Elsöprő sikere volt ennek a rendezvénynek, amiből egyértelműen az következtethető ki, hogy 

szórakoztató vonalon kell a fiatalokat elérni. A fiatalok sajnos politikai vonatkozásban nem 

igazán nyitottak. De személyes megszólítással, illetve ezekkel a programokkal be lehet őket 

vonzani. Ezen a vonalon kell elindulni. Ezt mutatja a tapasztalat.  

Ugyanezt a jelenséget tapasztaltuk Nagyváradon is, csak itt a közélet felé való 

orientálódás nem mutat pozitív tendenciát. Sokszor a legnépszerűbb események azok, 

amelyek a fiatalok személyes érdeklődési körükhöz vannak kötve. Pl. van az egyetemen 

képzőművészeti szak, és a grafikus hallgatóknak szoktak rendszeresen kiállításokat szervezni. 

Ezek a saját, illetve az évfolyamtársak műveiből áll össze.  

Viszont itt is, ami a mai napig biztosan be tudja vonzani a fiatalokat, kimozdítva őket a  
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passzivitásból, az a szórakoztató ipar. Igény van koncertekre, bulikra, de részt vesznek az 

évente rendszeresen megrendezett hagyományos eseményeken, pl. a Szent László Napok, 

amelyek esténként koncertekkel, bulikkal zárulnak. Ugyanez jellemző az ifjúsági napokra, 

amelyek minden évben megrendezésre kerülnek, ezeken is nagy számban részt vesznek a 

fiatalok, de ezek is a buliról, a szórakozásról szólnak leginkább. 

 Csíkszeredában az EMI legnagyobb rendezvénye, az immár 14 éve minden évben 

megrendezésre kerülő EMI tábor, ami egy országos rendezvény. Ennek a tábornak kivétel 

nélkül minden évben a gyergyói-medence ad otthont, az itt kialakult kapcsolatoknak 

köszönhetően. Lényegében ez egy fesztivál jellegű rendezvény, napközben kulturális 

foglalkozásokkal és rendezvényekkel, különböző előadásokkal és meghívottakkal, 

hagyományőrző bemutatók, gyereksátor gyerekprogramokkal. Minden este koncertekkel zárul 

a nap, két kis és két nagykoncerttel minden nap. Nyilvánvalóan főként a bulik vonzzák itt is a 

fiatalokat, de a szervezet nagy hangsúlyt fektet arra, hogy napközben az előadásokon is 

megjelenjenek a fiatalok. Ezért van táborias hangulatúra szervezve a rendezvény. Az 

előadások közül vannak olyanok is, amelyek politikai jellegűek, de főként a kulturális jellegű 

előadások dominálnak.  

A kulturális rendezvények ellenére azok a témák, amelyek leginkább érdeklik a fiatalokat 

mégis a szabadidős tevékenységek. Pl. a fiúk esetében a sport. Fő cél, hogy valamilyen 

módszer segítségével be lehessen vonzani a fiatalokat, majd lefoglalni őket azzal, hogy 

különböző feladatokat kapnak. A fiatalok számára fontos, hogy egy közösséghez tartozzanak, 

és annak a közösségnek a hasznos tagjává váljanak. Ha egy rendezvénnyel sikerül bevonni 

őket, és tetszik nekik az a közösség, amelynek részévé válnak ezáltal, akkor maradni fognak. 

Szinte mindegy, hogy milyen módon kerülnek be a fiatalok a szervezet vonzáskörébe, az a 

lényeg, hogy bekerüljenek és maradjanak.  

Mindezek ellenére mégis, arra a kérdésünkre, hogy hogyan értékeli a szervezet a fiatalok  
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közélethez való viszonyulását, a válasz az, hogy nagyon rossz. A mai generáció arra fogékony 

leginkább, hogy mit ne csináljon. És itt most nem lustaságról van szó, hanem passzivitásról. 

A szórakozáson kívül sajnos nagyon kevés más kapcsolódási pont létezik a fiatalok és 

közéleti szerepvállalásra való ambíció között. Az oktatásban, illetve a családban ritkán 

jelennek meg a közélet témái, a közéletre való tudatos nevelés. Nagyon kevés fiatal vesz részt 

önkéntes tevékenységekben. 

A fiatalok közélettől való távolmaradása negatív következményeket vonhat maga után, mint 

pl. a fiatalok érdekei nem lesznek megfelelőképpen képviselve, dinamizmus, újítás hiánya, 

érdektelenség, passzivitás, tájékozatlanság, stb. Nagyon nagy szükség van a fiatalokra a 

közéletben! 


