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Visszanyerné a magyar közösség 
minél szélesebb körű bizalmát 
Pintér Zsolt, az egyesült Mára-
maros megyei RMDSZ-szervezet 
elnöke. A civil szférából érkező 
politikus új csapattal lát mun-
kához, és azt vallja: szórvány-
ban folyamatos kampányban 
kell lenni, meg kell szólítani a 
szövetségtől elfordult magyaro-
kat, a magyarul már nem tudó 
magyar származásúakat és a 
vegyes házasságban élőket is.

 » PAP MELINDA

– Harmincegy év után egyesült a két 
máramarosi területi RMDSZ-szerve-
zet. Mi indokolta a Nagybánya és a 
Történelmi Máramaros területi szerve-
zet összevonását?
– Valamennyi erdélyi megyében 
– Hargita megyét kivéve – megyei 
RMDSZ-szervezetek vannak. Mára-
marosban a kezdetekkor, hivatkozva 
a különböző történelmi régiókra, két 
területi szervezet alakult. Az évtize-
dek során a két szervezet között in-
kább viták zajlottak, főként a megyei 
és parlamenti jelöltlista miatt, együtt-
működés, konkrét szervezeti és há-
lózatépítés nem volt. Ezek a tények, 
valamint a tavalyi önkormányzati vá-
lasztásokon elért rossz eredmények, 
az, hogy az RMDSZ a rendszerváltás 
óta először nem jutott be a Márama-
ros megyei önkormányzatba, mind 
arra mutattak, hogy ez a helyzet tart-
hatatlan, és egyesülnie kell a két szer-
vezetnek.

– Az új Máramaros megyei szervezet 
elnökeként melyek a fő célkitűzései a 
következő időszakban?
– A célkitűzések egyszerűek: vissza-
nyerni a magyar közösség minél szé-
lesebb körű bizalmát. Az az elképze-
lésem, hogy az emberek bízzanak az 
RMDSZ-ben, mint egy lehetőségben, 
amely elősegíti a közösségi életet, 
érezzék, hogy a szövetség biztosítja 
a jogaink betartását, és tapasztalják 
meg közelből a szervezet közösség-
szervező tevékenységét. Azt szeret-
ném, ha minden máramarosi magyar 
részesévé válna ennek a történetnek, 
nemcsak a tagok, szimpatizánsok, 
szavazók, hanem az egész közösség 
mozgalomszerűen részt venne, ki-ki 
a maga módján, a közösségépítésben.

– Évekig volt a Főtér Fesztivál főszer-
vezője. Mit gondol, mennyire segítheti 
a most vállalt feladat ellátásában a 
civil szférában szerzett tapasztalat?
– A Főtér Fesztivál – Nagybányai 
Magyar Napok szervezésében nyert 
tapasztalathalmaz szerintem segíte-
ni fog ebben a fenti folyamatban. A 
magyar napok szervezési elve, módja 
megtanított az alulról való építke-
zésre, a befogadásra, de ugyanakkor 
az alapos odafi gyelésre, a minőségi 
munkára is. A magyar napok szer-
vezése is hasonló kihívásra keresi a 
választ, mint mondjuk a politikai ér-
dekképviselet: hogyan szólítunk meg 
minél több magyart, egy bizonyos cél 

érdekében? De a végcél maga a ha-
szonélvező, a megszólított személy. 
Ez persze nem fog működni egyik 
percről a másikra. A kulcsszó renge-
teg munka, türelem, és mindezt egy 
nagyon hatékony kommunikációnak 
kell elősegítenie – ha ez sikerül, négy 
év múlva minden bizonnyal jobban 
kell hogy álljunk mi, máramarosi ma-
gyarok.

– Mindkét eddigi területi szervezet 
válságos időszakon van túl, a gyenge 
választási eredmények miatt „fent-
ről” lemondatták a vezetőséget. Mi-
lyen csapattal fog dolgozni a továb-
biakban?
– A lemondatásokkal egyidejűleg ál-
talános tisztújítást is kiírtak mindkét 
területi szervezetben, mindegyik he-
lyi szervezetében. Ez a folyamat sike-
resen lezárult – megjegyzem, járvány 
idején, amikor nem lehetett közgyű-
léseket tartani. De végül jól alakult, 
mert az álló- vagy mozgóurnás vá-
lasztás több személyt megmozgatott, 
így az új vezető testületek sokkal na-
gyobb legitimitással rendelkeznek. 
Ezek nagy része megújult, a legtöbb 
településen új elnököt választottak 
és nagymértékben megújult választ-
mányok alakultak. Az új nem azt 
jelenti, hogy teljesen új emberek je-
lentek meg, hanem sok esetben olya-
nok fordultak vissza a szövetséghez, 
akik az évek során lemorzsolódtak, 
vagy csalódtak a helyi RMDSZ-szer-
vezet tevékenységében. Mind Nagy-
bányán, mind a megyében a csapat, 
a csapatok lelkesek és tenni vágyók, 
ezzel már el lehet indulni az úton, és 
„menő”, a kérdésekre nyitott szerve-
zeteket kiépíteni.

– Botránytól sem volt mentes az el-
múlt időszak, gondolok itt Apjok Nor-
bert képviselőre, aki szembeszállt az 
RMDSZ csúcsvezetésével. Hogyan 
látja, az eff éle ügyek mennyire gyen-
gítették az embereknek a szövetségbe 
vetett bizalmát?
– Az elmúlt időszak nemcsak a vá-
lasztási eredmények és lemonda-
tások miatt volt hangos, hanem az 
ilyen jellegű botrányok miatt is, fő-
leg. Példátlan és remélem megismé-
telhetetlen lesz egy hasonló eset a 
megyében és egész Erdélyben. Igen, 
rengeteget rontanak az ilyen jellegű 
ámokfutások, de minden rosszban 
van valami jó. Ez az eset még jobban 
megmozgatta azokat, akik a közösség 
sorsát szívükön viselik, és eddig nem 
szólaltak meg, vagy már nem szóltak 
– ezek sorából most sokan a megújult 
választmányokban vannak, és remé-
lem, őrködni fognak, hogy az ilyen 
vagy ehhez hasonló történetek ne is-
métlődjenek meg.

 – Az RMDSZ számára elsősorban a 
Máramaros megyei önkormányzatból 
való kiesés bizonyult nagy érvágásnak 
a tavalyi választásokon. A magyarság 
csökkenő demográfi ai tendenciája 
ismeretében mennyire van esély visz-
szakerülni a testületbe? Hogyan pró-
bálnak „javítani” az egyre kevésbé 
kedvező demográfi ai folyamatokon?
– Igen, az azóta elkészült elemzések 
azt mutatják, hogy a demográfi ai 

adatok is közrejátszottak. De azt is ki-
mutatták, hogy igenis, három év múl-
va van esély visszakerülni a megyei 
tanácsba. Ennek az a feltétele, hogy 
már „tegnaptól” elkezdtük az alapos 
munkát, amit nagyon jól megszervez-
ve és lekommunikálva kell folytat-
nunk. Nekünk folyton kampányban 
kell lennünk, de olyan kampányban, 
amely a munkáról, az eredményekről 
és annak kommunikálásáról szól. 
Hogy hasonlattal éljek, kicsiben 
olyan folyamatról van szó, mint ame-
lyet a bukaresti kormányzás esetében 
tapasztalunk. Egy gondolat erejéig 
visszatérve a demográfi ai helyzet-
re, el kell mondani azt a tervünket, 
hogy azokat a rétegeket is meg kell 
fognunk, szólítanunk, amelyeket 
eddig nem sikerült. Értem ez alatt a 
vegyes házasságban élő magyarokat, 
magyar származásúakat, magyar ér-
zelmű, de már magyarul alig beszélő 
személyeket. Meg kell értenünk, meg-
találnunk azokat a városi értelmiségi 
fi atal, illetve 30–45 éves generációt, 
amelynek tagjai az idők során eltá-
volodtak, nem érezték magukénak 
az RMDSZ-t. És végül, de nem utol-
sósorban meg kell szólítanunk a ma-
gyar anyanyelvű romákat, a kisszámú 
német közösséget, amely közel áll 
hozzánk, valamint kapcsolatot kell 
kiépíteni, és szövetséget kell ajánlani 
a megye ukrán közösségének.

– Több mint fél éve nagybányai ön-
kormányzati képviselőként is dolgo-
zik. Melyek a nagybányai magyar 
képviselet fő célkitűzései ebben az 
időszakban?
– Mint mindig, a magyar oktatás áll 
az első helyen, ezt tekintjük a nulla-
dik kérdésnek. Ezenkívül vannak a 
magyar közösséget érintő kérdéskö-
rök, mint például a helyi értékeink 
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„Nekünk folyamatosan kampányban kell lenni”

Bizakodó. Pintér Zsolt Máramaros megyei elnök szerint 
sok munkával eredmény is lesz 
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megtartása, megőrzése. Ez alatt 
a városban fellelhető, a magyar 
múltat hirdető épített örökséget, 
emlékhelyek megtartását értem, 
illetve újak megteremtését. Cél új 
magyar utcanevek kihelyezése, a 
helytörténeti ismeretek továbba-
dása a fi ataloknak, és a többségi 
közösséggel való megismerteté-
se. Ebben a mandátumban jóval 
nagyobb hangsúlyt fektetünk az 
általános jóléti és városrendezési 
elvekre, hiszen ezek nemzetiségtől 
függetlenek. Tudjuk jól, hogy a ma-
gyarokat is ugyanazok a kérdések 
foglalkoztatják a városfejlesztés 
terén, mint a többségi polgárokat. 
Emiatt mi, RMDSZ-képviselők is 
meg kell tanuljunk még többet 
nyújtani kollégáinknak: egyrészt 
a magyar ügyekért harcolni, más-
részt a közös ügyekért is mindent 
megtenni. Persze nem könnyű, 
még tanuljuk, de szerintem a le-
hetőségekhez képest haladunk, 
lépésről lépésre.

– Milyen a magyar képviselet 
kapcsolata Cătălin Cherecheș pol-
gármesterrel? Elsősorban annak 
fényében, hogy a nagybányai elöl-
járó pár éve még a magyar iskola 
felszámolásáról szónokolt.
– A magyar képviselet (két helyi 
önkormányzati képviselő a 23-ból, 
bár nem mondtunk le arról, hogy 
a jövőben három legyen) mindig a 
jó viszonyt és az együttműködést 
kereste. Más út nincs, még ha ez 
az út göröngyös is. A magyar isko-
la felszámolásáról való szólam – jól 
tudtuk – csak pillanatnyi felhábo-
rodás volt, aminek nem volt való-
ságalapja, és inkább egy személyes 
vita alapját képezte. Mint ahogyan 
az önkormányzati választások utá-
ni kijelentés is, miszerint nem lesz 
többet magyar alpolgármester. 
Mégis lett Pap Zsolt István kollégám 
személyében, aki azóta is nagyon 
ügyesen végzi a feladatát.

– Idén 125 éves a Nagybányai Mű-
vésztelep. Hogyan látja, mennyire 
tudta-tudja hasznosítani a város a 
dicső múltat, terveznek-e építeni erre 
a továbbiakban?
– A magyar közösség kiemelten 
foglalkozik a témával. A Főtér Fesz-
tivál Egyesület egy öt részből álló, 
nagy népszerűségnek örvendő 
előadás-sorozatot indított ebben a 
témában, amely az elmúlt 125 évet, 
a múltat és a jelent egyaránt taglal-
ja. Három előadást közvetítettek a 
nagybányai Várvédő Galériából, a 
negyedik pedig Kolozsváron lesz 
a Kolozsvári Magyar Napok kere-
tében augusztus 19-én. A Virtuális 
Nagybánya Egyesület a 125 évet 
bemutató színes albumot tervez, 
amely az idei Főtér Fesztiválon lesz 
bemutatva. Több rangos kiállítást 
szervez a Teleki Magyar Ház is. Az 
RMDSZ pedig az önkormányzattal 
karöltve egy szoborcsoport felállí-
tását tervezi, a művésztelep öt ala-
pítójáról: reméljük, hogy az idén 
sor kerül az avatóra a régi főtéren, 
ha pedig mégsem, jövő év elején 
minden bizonnyal sikerülni fog.

 » „Azokat a 
rétegeket is meg 
kell fognunk, 
szólítanunk, 
amelyeket eddig 
nem sikerült. 
Értem ez alatt 
a vegyes há-
zasságban élő 
magyarokat, 
magyar szár-
mazásúakat, 
magyar érzelmű, 
de már magyarul 
alig beszélő sze-
mélyeket. Meg 
kell értenünk, 
megtalálnunk 
azokat a városi 
értelmiségi fi a-
tal, illetve 30–45 
éves generációt, 
amelynek tagjai 
az idők során 
eltávolodtak, 
nem érezték 
magukénak az 
RMDSZ-t.”




