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Az autonómia önmagában nem 
hívószó az erdélyi magyar fi ata-
lok többsége számára. Ők kiszá-
mítható jövőre, vállalkozóbarát 
gazdasági környezetre, verseny-
képes egészségügyi rendszerre, 
minőségi oktatásra vagy a 
fenntartható fejlődésre várnak 
megoldásokat az RMDSZ-től 
– mondta a Krónikának Olte-
an Csongor, a Magyar Ifj úsági 
Értekezlet (Miért) elnöke. A 32 
éves képviselőjelölt az RMDSZ 
jövőjéről úgy fogalmazott, a 
szakmaiságon át kell vezessen 
az út az érdekképviselet felé.

 » PATAKY ISTVÁN

– Képviselő lesz? Az RMDSZ Bihar 
megyei képviselőjelölt-listájának har-
madik helye erre nem jelent garanciát.
– Az, hogy képviselő leszek-e, vagy 
sem, az eredményhirdetéskor fog 
kiderülni. Számomra ez a kampány 
lehetőség arra, hogy beszéljek az er-
délyi magyar fi atalok problémáiról. 
Olyan Erdélyért akarok dolgozni, 
ahol a fi atalok családot alapítanak, 
és karriert építenek, és akik elmen-
nek külföldre, azoknak megérje ha-
zatérni. Konkrét, mindennapi prob-
lémákat fogalmazok meg, és ezekre 
konkrét válaszokat javasolok. Jó moz-
gósítással összejön a harmadik hely 
is. De ehhez az kell, hogy mindenki 
megértse, csak ott tudjuk megvédeni 
közösségünket, ahol a döntések szü-
letnek, ezt kell tudatosítanunk a vá-
lasztókban, mert vannak még rejtett 
tartalékaink. Hiszek abban, hogy az 
eddigiekhez képest több képviselőt 
és szenátort tudunk bejuttatni a bu-
karesti parlamentbe.

– Az RMDSZ és az EMNP viszonya fi -
noman fogalmazva nem volt felhőtlen 
Bihar megyében. Hogy látja, a minapi 
RMDSZ–EMSZ-megállapodás változ-
tat ezen a helyzeten? Lesz néppárti 
kampány is az RMDSZ Bihar megyei 
jelöltjei mellett?
– A helyhatósági kampányban sok 
településen versenyhelyzet alakult 
ki, ez sok helyen mély sebeket ha-
gyott, és ez Bihar megyére különö-
sen érvényes. Valóban nem értünk 
mindenben egyet az Erdélyi Magyar 

Szövetséggel (EMSZ), de összeköt 
bennünket a közös cél: a magyar kö-
zösség biztonsága, különösen most, 
a világjárvány idején. Vitáink dacára 
is egymásra vagyunk utalva. Bihar 
megyében most ugyanazért a célért 
kell dolgoznunk. Fiatal jelöltként pe-
dig arra számítok, hogy az EMSZ-es 
fi atalokat is be tudjuk vonni a kam-
pányba, hiszen közöttük is van sok 
tehetséges fi atal, aki részt vállal a kö-
zösségépítésben.

– Miután a Magyar Ifj úsági Értekezlet 
nem kapott befutó helyet, ön azt nyi-
latkozta, hogy az RMDSZ-ben sokan 
mosolyogva, cinikusan tekintettek az 
ifj úsági szervezet kérésére. Mi az oka 
ennek a negatív hozzáállásnak?
– Tisztában voltunk vele, hogy a szö-
vetség szabályzata nem tér ki arra, 
hogy a Miért képviselője befutó he-
lyet kapjon a parlamentben. Nem 
volt erre precedens. A kérést mégis 
jogosnak éreztük. Több politikus 
nyíltan vagy háttérbeszélgetésekben 
ezt a kérést ellenezte. Az okát annak 
tulajdonítom, hogy ezek a politi-
kusok még nem ismerték fel, hogy 
ma nem születik egyetlen olyan tör-
vény sem Románia parlamentjében, 
amelynek valamilyen formában ne 
lenne hatása a fi atalokra. De tény, 
hogy az RMDSZ és a Miért partneri 
viszonya 18 éve töretlenül sikeres, és 

ez a partnerség a garanciája a szö-
vetség állandó megújulásának.

– Eközben egyre komolyabb gondot 
jelent a párt számára, hogy a nagyvá-
rosi magyar fi atalok a Mentsétek meg 
Romániát Szövetség fi atal jelöltjeire 
szavaznak. Érzi az RMDSZ ennek a 
problémának a súlyát?
– Bizonyára vannak átszavazók, ez a 
politikában természetes. De vegyük 
fi gyelembe, hogy az RMDSZ az elmúlt 
években, a kisebbségi jogok mellett 
nagyon sok, fi atalokat is érintő, aktu-
ális témában állást foglalt. Az autonó-
mia önmagában nem hívószó az erdé-
lyi magyar fi atalok többsége számára. 
Ők egy kiszámítható jövőre, vállalko-
zóbarát gazdasági környezetre, ver-
senyképes egészségügyi rendszerre, 
minőségi oktatásra vagy a fenntart-
ható fejlődésre várnak megoldásokat 
az RMDSZ-től.

– Tapasztalata szerint a fi atalok köré-
ben miért övezi világszerte általános 
érdektelenség a politikát?
– Azt gondolom, téved az a politi-
kus, aki a fi atalok közügyek iránti 
érdektelenségét a szavazáson való 
részvétellel vonja párhuzamba. Én 
folyamatosan azt látom, tapasztalom, 
hogy világszerte a fi atalok véleményt 
formálnak különböző dolgokban. Le-
gyen az környezetvédelem, faji meg-

AZ RMDSZ-NEK MEG KELL TALÁLNIA A FIATALOS KOMMUNIKÁCIÓ ÚTJÁT A BIHAR MEGYEI KÉPVISELŐJELÖLT SZERINT

Oltean Csongor: az autonómia kevés hívószónak
különböztetés, és még sorolhatnám. 
Vannak utcai megmozdulások, tö-
meges online megnyilvánulások. 
Nem hiszem, hogy beszélhetünk 
egy általános érdektelenségről. Azt 
viszont fontosnak tartom, hogy 
megtaláljuk a fi atalos kommuni-
káció útját, elsősorban az online 
térben, Facebookon, Instagramon, 
TikTokon vagy más felületeken.

– Miért lehet vonzó egy erdélyi ma-
gyar fi atal számára, hogy az RMDSZ-
ben kezdjen politizálni?
– Az RMDSZ-re nem politikai párt-
ként, hanem érdekvédelmi szer-
vezetként tekintek. Éppen ezért 
fontosnak tartom, hogy a fi atalok 
elsősorban ne politizálásban, ha-
nem közösségépítésben gondolkod-
janak. Erre kiváló lehetőséget nyújt 
a Miért ernyője alatt működő több 
mint 300 ifj úsági szervezet. Önkén-
tes munkát végeznek, megtanulnak 
csapatban dolgozni vagy éppen 
rendezvényeket szervezni. Így kezd-
tem én is. A következő lépés, hogy 
tisztséget vállaljon egy helyi ifj úsági 
szervezetben, ez felelősségvállalás 
egy kisebb vagy nagyobb közössé-
gért. Sok év telhet el ahhoz, hogy 
valaki politikai tisztséget töltsön 
be. Esetemben 11 évről van szó. Az 
RMDSZ keretet biztosít mindehhez 
mint az erdélyi magyarság érdek-
képviseleti szervezete.

– Milyen jövője van az RMDSZ-nek a 
romániai politikában?
– Valóban érdemes most erről be-
szélni, amikor a legnagyobb tétje 
van a parlamenti választásoknak, 
amikor az a cél, hogy a magyarok 
feje felett ne lehessen dönteni Ro-
mániában, magyar képviselet nél-
kül ne lehessen kormányt alakítani. 
A szövetségnek kiváló szakpolitiku-
sai vannak, és erre szüksége van és 
mindig is lesz a romániai politiká-
nak, bármerre halad. Előnyben kell 
részesíteni az egészségügyet, a szo-
ciális ellátórendszert, a pénzügyi 
decentralizációt az önkormány-
zatok javára, és különösképpen 
támogatni a nagy infrastrukturális 
beruházásokat... Prioritásokat kell 
felállítani! Röviden összefoglalva: 
a szakmaiságon át kell vezessen az 
út az érdekképviselet felé. A fi atalok 
között is vannak jó szakemberek jó 
meglátásokkal. Én ezért is látom he-
lyüket a politikában.

 » Előnyben 
kell részesíteni 
az egészség-
ügyet, a szociális 
ellátórendszert, 
a pénzügyi 
decentralizációt 
az önkormány-
zatok javára, és 
különösképpen 
támogatni a nagy 
infrastrukturális 
beruházásokat. 
Prioritásokat 
kell felállítani! 
Röviden ösz-
szefoglalva: a 
szakmaiságon át 
kell vezessen az 
út az érdekképvi-
selet felé. 

Oltean: fontos, hogy a fi atalok elsősorban ne politizálásban, hanem közösségépítésben gondolkodjanak
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