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Miről szól a rólad szól? 
 

A Rólad Szól! célja, hogy a fiatalok beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. A Rólad szól! karavánja 

ezért körbeutazta Erdély nagyobb magyarlakta településeit, hogy beszéljen a fiatalokkal a számukra 

fontos kérdésekről, témákról, problémákról. Minden döntés és lépés amelyet meghoznak az országban – 

legyen szó akár a tanügyi rendszerről vagy a gazdaságpolitikáról – az érinti a fiatalokat.  

Erről szólt a Rólad szól! konzultációja. 

Minket érdekel, hogy mit akar az ifjúság. Ezért szeretnénk,ha középiskolások, egyetemisták és fiatal 

munkavállalók egyaránt, minél többen beleszólnának és elmondanák a véleményüket ennek a 

konzultációnak a keretében, hiszen így az ifjúsági szervezetek és ifjúsági képviselők is egy reális képet 

kapnak arról, hogy mit akarnak a fiatalok valójában. Ez által sokkal többet tudnak tenni az ifjúság 

érdekében, és azokra a dolgokra fókuszálnak, amelyek a fiatalok számára tényleg fontosak.  

Ez a konzultáció egy első lépése volt annak a folyamatnak, ami reményeink szerint beindítja a folyamatos 

kommunikációt mindkét oldal részéről. Ha a fiataloknak lehetőségük van elmondani a véleményüket, 

ezeket pedig meg is hallgatják, csak akkor lehet közös erővel eredményeket elérni.  

A konzultáció interaktív beszélgetés formájában zajlott, ahol a résztvevők név nélkül válaszolhatták meg 

a kérdéseket egy tableten. 

A beszélgetést egy moderátor vezette, aki folyamatosan bevonta a résztvevőket az adott kérdés 

megvitatásába. A konzultáció során általános kérdéseket tettünk fel (közélet, szabadidő, droghasználat, 

tanterv, elvándorlás, gyerekvállalás) majd a középiskolások esetében a tantervet érintő kérdések, a fiatal 

munkavállalók esetében az itthon maradás és elvándorlás miértjeiről beszélgettünk.  

Abban biztosak voltunk, hogy a fiataloknak igenis meg van a véleményük ezekről a dolgokról, de az, 

hogy ennyire őszintén és bátran válaszoltak ezekre a kérdésekre, minket is meglepett. Újra 

meggyőződtünk, hogy kérdezni kell őket és elmondják a véleményüket.  
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Célcsoportok 

 

A karavánnak két célcsoportja volt: a középiskolások és az egyetemisták, fiatal munkavállalók.  

Fontosnak tartottuk, hogy a két korosztályt szétválasszuk, hiszen számukra más más témák aktuálisak, és 

ezeket csak külön külön tudjuk megválaszolni.  

A középiskolások esetében a tantervi kérdések tértek el a másik célcsoporttól.  Megkérdeztük tőlük, hogy 

melyik tantárgyak számát növelnék vagy csökkentenék, melyikek lennének azok, amelyeket kivennék. 

Ugyanakkor mi az, amivel szabadidejükben szívesen foglalkoznak. Nem meglepő módon a 

gyakorlatorientált oktatás hiánya köszönt vissza a diákoktól, úgy gondolják ugyanis, hogy túl sok az 

elméleti anyag, amit el kell sajátítaniuk és szinte egyáltalán nincsenek gyakorlati óráik.  

A másik célcsoport, az egyetemisták és fiatal munkavállalók esetében az elvándorlás és a családalapítás 

kérdéseire fektettük a hangsúlyt. A megkérdezettek nagy többsége szeretne külföldre menni, néhány évet 

dolgozni, de a jövőjüket itthon képzelik el, Erdélyben.  

Helyszínek 
 

Fontosnak tartottuk, hogy Erdély szerte azokra a magyarlakta településekre vigyük el a konzultációt, ahol 

a szórvány- és tömbmagyarság egyaránt képviselve van. Erdély 13 megyéjének 30 településén zajlott a 

konzultáció, ezek között voltak néhány ezres de több tízezer főt számláló városok is.  

1. Kolozsvár - Báthory István Elméleti Líceum, Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem 

2. Gyergyószentmiklós - Salamon Ernő Gimnázium, Retro Bistro 

3. Csíkszereda - Márton Áron Gimnázium, Ólommadár kocsmakávézó 

4. Székelyudvarhely - Kós Károly Szakközépiskola, Szabad Európa Kávéház 

5. Székelykeresztúr - Orbán Balázs Gimnézium, Delfi pince 

6. Brassó - Áprily Lajos Főgimnázium, Lord pub 

7. Medgyes - Milleium ház  

8. Nagyenyed - Bethlen Gábor Kollégium 

9. Gyulafehérvár - Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum 
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10. Temesvár - Bartók Béla Elméleti Líceum, Kós Károly Közösségi Központ 

11. Arad - Csiky Gergely Főgimnázium, Jelen Ház 

12. Kézdivásárhely - Art Galery 

13. Sepsiszentgyörgy - Székely Mikó Kollégium, Ganesha Étterem és Pizzéria 

14. Kovászna - Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Fiatalok Kovásznáért szervezet iroda 

15. Barót - Városi Könyvtár 

16. Szamosújvár - Téka Alapítvány 

17. Nyárádszereda - Bocskai István Elméleti Líceum, Könyvtár 

18. Szováta - Domokos Kázmér Líceum 

19. Marosvásárhely - Bólyai Farkas Elméleti Líceum, Gecse Dániel Szakkollégium 

20. Vajdahunyad - Rusca Hotel 

21. Déva - Téglás Gábor Líceum 

22. Torda - Jósika Miklós Elméleti Líceum, Bethlen Gábor Gyülekezeti Ház 

23. Szilágysomlyó - RMDSZ  székház 

24. Zilah - Gheorghe Sincai Pedagógiai Líceum, Vintage Club 

25. Nagyvárad - Ady Endre Elméleti Líceum, Gekko pub 

26. Margitta - Horváth János Elméleti Líceum,  

27. Tasnád - Old Boys Pub 

28. Beszterce - Andrei Muresanu Főgimnázium, Besztercei Magyar Ház 

29. Nagybánya - Németh László Elméleti Líceum, Krisztus Király Római Katolikus Plébánia 

30. Szatmárnémeti - Református Gimnázium, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Macska pub 
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Kommunikáció és arculati elemek 

 

Facebook cover 

Az online kommunikációs csatornák közül kettőt használtunk aktívan a Facebookot és az Instagramot. Az 

elsőn két borítóképet használtunk, az elsőt, általánost a konzultáció elején, a másodikat pedig a közepén 

tettük közzé. Az első csak az általános arculatot tartalmazta, míg a másodiknál már megjelentettük a 

programról fotókat is.  

 

 

Fontosnak tartottuk a közösségi médiát, itt folytattuk a legaktívabb kommunikációt, hiszen a 

célcsoportunkat elsődlegesen itt tudjuk elérni. A Facebookra minden nap kitettünk fotókat az egyes 

konzultációkról, illetve három alkalommal élőben is bejelentkeztünk a konzultációkról.  
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Az instagram inkább a hangulatfotók helyszíne volt, ezen a felületen a hangulatok átadása volt az 

elsődleges.  

 

Minden helyszínen felállítottunk két roll up-ot illetve stickereket osztogattunk a résztvevőknek. Ezek 

három színben, más más szlogent tartalmaztak: Szólj bele!, Pofázz bele a politikába!, Ne tartsd 

magadban!, Szólj bele az oktatásba!, Állj ki magadért! 

 

 

Autó 

A karavánt egy feliratozott kisbusszal jártuk végig:  
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Kommunikáció 
Korábban már említettük a facebook és instagram felületeket, de ezeken kívül elkészítettünk egy 

honlapot, a roladszol.ro-t. Itt elmondtuk a konzultáció célját, illetve egy interaktív térképen lehetett 

követni a karaván útvonalát. A már lezajlott konzultációk helyszíneit és a még hátralevő helyszíneket 

külön színekkel jelöltük, hogy egyértelmű legyen a látogatóknak, hol tudnak még részt venni.  

 

 

Ugyanakkor az online kommunikációba besegített Dezső Bence, vlogger is, akinek több tízezres követői 

tábora van, és az általunk feldolgozott témákról is kifejtette a véleményét. 

A Rólad szól! számokban 

 
Résztvevők (összesen) 1566 

Középiskolás 938 

Egyetemista/fiatal munkavállaló 628 

Megtett kilométerek 6201 

Megye 13 
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Település 30 

Konzultáció 51 

MIÉRT lájkok (április 8-tól május 21-ig) 1305 új lájk az oldalon 

Szuperhős videó 22 

Kiküldött közlemény 15 

Online megjelenés hírportálokon 34 

Rádióbeszélgetés 4 

Jurney videó 8 

Roladszol.ro legnagyobb napi nézettsége 717 (április 7.) 

Legnagyobb elérés a facebookon 

 

 

 

 

Videó Elérés Nézettség 

Sánta Orsi üzenős kis videó 8342 1813 

Journey video 1 6774 1666 

Márton Tamás üzenős videó 4053 578 

Journey video 2 8915 3264 

Journey video 3 4674 1385 

Keresztes üzenő kis videó 3739 665 

Journey video 4 2976 470 

Journey video 5 5181 1555 

Journey video 6 5403 1367 

Journey video 7 4523 981 

Journey video 8 4425 1176 

Élő bejelentkezés 1 5208 961 

Élő bejelentkezés 2 11665 1868 

Élő bejelentkezés 3 6002 786 

20.626 (május 10.) 
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Szuperhős videók 

 
2014-ben Antal Lóránt, az EP választásokon az ifjúság jelöltjeként indította el a sikeres fiatalok videó 

sorozatot, aminek az volt a célja, hogy Erdély szerte olyan fiatalokat mutasson be, akik itthon maradtak és 

itthon dolgozva értek el sikereket. Ennek alapja a siker szó újradefiniálása volt, hiszen szerinte sikeres az, 

aki azt csinálja, amit szeret. Számtalan pozitív példát mutatott be, és sikerült elindítanunk egy hullámot, 

ami azóta is tart. 

A konzultáció során, szintén megkerestük azokat a fiatalokat, akik valamilyen területen kimagasló 

eredményt értek el: tantárgyverseny, sport, művészetek. Számunkra az ő szupererejük volt a kiinduló 

pont, ezért 21 kisvideót forgattunk.  

A videókban megkértük, hogy mondják az ő szupererejüket, mutassák be a saját történetüket és 

ösztönözzék a társaikat is, hogy sikeressé válhassanak valamiben.  

 A sorozatunkban résztvevők:  

1. Darvas Zsanett, Gyergyószentmiklós, síző, 

2. Keresztes Péter, Brassó, vállalkozó/PR-es 

3. Márton Tamás, Csíkszereda, hunám tantárgyak 

4. Pusztai Fruzsina, Kolozsvár, rajzművész, 

5. Sánta Orsolya, Kolozsvár, versmondó, 

6. Szabó Attila, Székelyudvarhely, író 

7. Gere Sámuel István, Kolozsvár, sportoló 

8. Szabó Liza, Temesvár, reál tantárgyak 

9. Kónya Csenge, Nagyenyed, brácsás 

10. Uzoni Hilda, Sepsiszentgyörgy, sportoló 

11. Katona Csaba, Kézdivásárhely, sportoló 

12. Tóth Attila, Arad, kutyakiképző 

13. Becsek Andrea, Kovászna, ifjúsági vezető 
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14. Dávid Norbert, Nyárádszereda, focista 

15. Kőrősi Kristóf, Nagyvárad, színész 

16. Máté Hunor Zsolt, Sepsiszentgyörgy, vállalkozó 

17. Szoboszlai György, Kémer, vállalkozó 

18. Dobos Írisz, Szatmárnémeti, zenész 

19. Ary Dalma, Szatmárnémeti, táncos 

20. Oravecz Csongor, Nagybánya, hegyi bicikliző 

21. Demián Zsolt, Margitta, rádiós 

22. Rózsa Ervin Arnold, Marosvásárhely, yoyo versenyző 

 

 Facebook elérés megtekintés 

Szuperhős 1. Márton Tamás 4838 1100 

Szuperhőz 2. Sándta Orsi 7660 2600 

Szuperhős 3. Pusztai Fruzsi 21784 3100 

Szuperhős 4. Szabó Attila 29223 6200 

Szuperhős 5. Kereszter Péter 7334 2400 

Szuperhős 6. Darvas Zsanett 3365 998 

Szuperhős 7. Szabó Liza 3636 720 

Szuperhős 8. Gere Sámuel István 20854 3500 

Szuperhős 9. Kónya Csenge 1885 521 

Szuperhős 10. Uzoni Hilda 10426 4000 

Szuperhős 11. Tóth Attila 5911 1800 

Szuperhős 12. Katona Csaba 9948 3700 

Szuperhős 13. Becsek Andrea 4846 1700 

Szuperhős 14. Dávid Norbert 21120 4700 

Szuperhős 15. Kőrösi Kristóf 3948 690 

Szuperhős 16. Máté Hunor Zsolt 6802 1700 

Szuperhős 17. Szoboszlai György 12296 4588 

Szuperhős 18. Dobos Írisz 16531 3626 

Szuperhős 19. Ary Dalma 21097 4172 

Szuperhős 20. Oravecz Csongor 979 188 
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Szuperhős 21. Demián Zsolt 1034 203 

Szuperhős 22.Rózsa Ervin Arnold 11514 423 

 

Facebookra feltöltött albumok elérései 

Kolozsvár 2316 

Gyergyószentmiklós 11013 

Csíkszereda 7865 

Székelyudvarhely 7266 

Székelykeresztúr 2950 

Brassó 2950 

Medgyes 5961 

Nagyenyed 2796 

Temesvár 2839 

Arad 3714 

Kézdivásárhely 6254 

Sepsiszentgyörgy 5505 

Kovászna 6116 

Barót 5606 

Szamosújvár 6669 

Nyárádszereda 4980 

Szováta 3834 

Marosvásárhely 6240 

Vajdahunyad 494 

Torda 3961 

Déva 1716 

Zilah 4332 

Nagyvárad 3887 

Margitta 5469 

Tasnád 5453 

Beszterce 3521 

Nagybánya 3178 

Szatmárnémeti 3532 

 

A Facebook oldalunkon megjelentett Rólad szól!-s tartalmak összelérése 349022. 
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Támogatók 
 

RMDSZ 

Communitas Alapítvány 

EURO GSM 

Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. 

Talpas Botond 

 

Médiapartnerek 

 
Székelyhon.ro 

Krónika online 

Paprika Rádió 

Maszol.ro 

Transindex.ro 

Igen, tessék! 

 

Mellékletek 

Sajtófigyelő 
 

Ki: maszol.ro 

Mit: Startol a Rólad szól! konzultációs karaván, több ezer fiatalt kérdeznek meg 

Link: http://www.maszol.ro/index.php/belfold/62668-startol-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-tobb-ezer-

fiatalt-kerdeznek-meg 

Mikor: 2016.04.07 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/62668-startol-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-tobb-ezer-fiatalt-kerdeznek-meg
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/62668-startol-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-tobb-ezer-fiatalt-kerdeznek-meg
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Ki: transindex.ro 

Mit: Rólad szól! - Konzultáció-körutat indít a MIÉRT 

Link: http://itthon.transindex.ro/?hir=42355 

Mikor: 2016.04.07 

 

Ki: kisujsag.ro 

Mit: Startol a Rólad szól! konzultációs karaván 

Link: http://kisujsag.ro/startol-a-rolad-szol-konzultacios-karavan/ 

Mikor: 2016.04.07 

 

Ki: M1 Híradó 

Mit: Hírek- Interaktív konzultáció az erdélyi fiatalokról 

Link: http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2016-04-08-i-adas/# 

Mikor: 2016.04.08 

 

 

Ki:  uh.ro 

Mit: A fiatalok véleményére kíváncsiak 

Link: http://uh.ro/itthon/politika/24734-a-fiatalok-velemenyere-kivancsiak 

Mikor: 2016.04.08 

 

Ki: bukarestiradio.ro 

Mit: Rólad szól! 

Link: http://www.bukarestiradio.ro/2016/04/08/rolad-szol/ 

http://itthon.transindex.ro/?hir=42355
http://kisujsag.ro/startol-a-rolad-szol-konzultacios-karavan/
http://www.mediaklikk.hu/video/ma-delutan-2016-04-08-i-adas/
http://uh.ro/itthon/politika/24734-a-fiatalok-velemenyere-kivancsiak
http://www.bukarestiradio.ro/2016/04/08/rolad-szol/
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Mikor: 2016.04.08 

 

Ki: erdely.tv 

Mit: Rólad szól!- A fiatalok koznultációja 

Link: http://www.erdely.tv/hirek/rolad-szol-fiatalok-konzultacioja 

Mikor: 2016.04.08 

 

Ki: paprikaradio.ro 

Mit: Elrajtolt a Rólad szól! karaván (AUDIÓ) 

Link: http://www.paprikaradio.ro/hirek-main/hirek/9464-elrajtolt-a-rolad-szol-karavan-audio.html 

Mikor: 2016.04.08 

 

Ki: foter.ro 

Mit: Fiatalok, válaszoljatok őszintén 

Link: http://foter.ro/cikk/20160407_fiatalok_valaszoljatok_oszinten 

Mikor: 2016.04.08 

 

Ki: kms.mtva.hu 

Mit: 3000 fiatalt kérdez meg az RMDSZ és a MIÉRT felmérése– Startol a   Rólad  szól! konzultációs 

karaván 

Link: http://kms.mtva.hu/hir/1766/3000_fiatalt_kerdez_meg_az_rmdsz_es_a_miert_felmerese-

startol_a_rolad_szol_konzultacios_karavan 

Mikor: 2016.04.08 

 

Ki: nemzeti.net 

Mit: Rólad szól! – Konzultáció-körutat indít a MIÉRT 

http://www.erdely.tv/hirek/rolad-szol-fiatalok-konzultacioja
http://www.paprikaradio.ro/hirek-main/hirek/9464-elrajtolt-a-rolad-szol-karavan-audio.html
http://foter.ro/cikk/20160407_fiatalok_valaszoljatok_oszinten
http://kms.mtva.hu/hir/1766/3000_fiatalt_kerdez_meg_az_rmdsz_es_a_miert_felmerese-startol_a_rolad_szol_konzultacios_karavan
http://kms.mtva.hu/hir/1766/3000_fiatalt_kerdez_meg_az_rmdsz_es_a_miert_felmerese-startol_a_rolad_szol_konzultacios_karavan
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Link: https://nemzeti.net/rolad-szol-konzultacio-korutat-indit-a-miert-4284541.html 

Mikor: 2016.04.08 

 

Ki: rmdsz.ro 

Mit: Útjára a Rólad szól! konzultációs karaván (ETV) 

Link: http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/multimedia/video/utjara-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-etv 

Mikor: 2016.04.11. 

 

Ki: gyindex.ro 

Mit: Gyergyószentmiklós volt a Rólad szól! konzultációs karaván második állomása 

Link: http://gyindex.ro/aktual/item/2079-gyergyoszentmiklos-volt-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-

masodik-allomasa 

Mikor: 2016.04.12 

 

Ki: civil-gyergyo.ro 

Mit: Gyergyószentmiklós volt a Rólad szól! konzultációs karaván második állomása 

Link: http://civil-gyergyo.ro/hirek/ifjusag-1/3077-gyergyoszentmiklos-volt-a-rolad-szol-konzultacios-

karavan-masodik-allomasa.html 

Mikor: 2016.04.12 

 

Ki:hargitanepe.eu 

Mit: Fiatalok: ne tessék sötéten látni a jövőnket 

Link: http://hargitanepe.eu/fiatalok-ne-tessek-soteten-latni-a-jovonket/ 

Mikor: 2016.04.13 

 

Ki: Fény tv facebook oldala 

https://nemzeti.net/rolad-szol-konzultacio-korutat-indit-a-miert-4284541.html
http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/multimedia/video/utjara-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-etv
http://gyindex.ro/aktual/item/2079-gyergyoszentmiklos-volt-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-masodik-allomasa
http://gyindex.ro/aktual/item/2079-gyergyoszentmiklos-volt-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-masodik-allomasa
http://civil-gyergyo.ro/hirek/ifjusag-1/3077-gyergyoszentmiklos-volt-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-masodik-allomasa.html
http://civil-gyergyo.ro/hirek/ifjusag-1/3077-gyergyoszentmiklos-volt-a-rolad-szol-konzultacios-karavan-masodik-allomasa.html
http://hargitanepe.eu/fiatalok-ne-tessek-soteten-latni-a-jovonket/
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Mit: Gyergyószentmiklóson állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván, melyet a MIÉRT és az 

RMDSZ indított a MAKOSZ-szal partnerségben. A karaván több mint 30 erdélyi településre látogat el, 

hogy a fiatalok véleményére az őket leginkább foglalkoztató kérdésekre alapozva egy képet kapjanak a 

jelenlegi helyzetről és a kidolgozott véleménycsomagot a későbbiekben programok szervezésénél 

felhasználják, illetve a döntéshozók asztalára is eljuttassák. 

Link: https://www.facebook.com/fenytelevizio/ 

Mikor: 2014. 04. 13 

 

Ki: szatmar.ro 

Mit: Véleményezz, mert ez most Rólad szól! 

Link: http://www.szatmar.ro/Velemenyezz_mert_ez_most_Rolad_szol/hirek/78196 

Mikor: 2016.04.14 

 

Rádiós megjelenések: 

Paprika Rádió: https://soundcloud.com/mi-rt-iroda  

Marosvásárhelyi Rádió: https://soundcloud.com/mi-rt-iroda/antal-lorant-rolad-szol-mvr 

______________________________________________________________________________Ki: 

brasso.rmdsz.ro 

Mit: Brassóban a Rólad szól! ifjúsági program 

Link: http://www.brasso.rmdsz.ro/2016/04/18/bit-rolad-szol/ 

Mikor: 2016.04.18 

 

Ki: medgyes.ro 

Mit: Medgyesen a Rólad szól! 

Link: http://www.medgyes.ro/node/785 

Mikor: 2016.04. 18 

 

https://www.facebook.com/fenytelevizio/
http://www.szatmar.ro/Velemenyezz_mert_ez_most_Rolad_szol/hirek/78196
https://soundcloud.com/mi-rt-iroda
https://soundcloud.com/mi-rt-iroda/antal-lorant-rolad-szol-mvr
http://www.brasso.rmdsz.ro/2016/04/18/bit-rolad-szol/
http://www.medgyes.ro/node/785
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Ki: frissujsag.ro 

Mit: MIÉRT-karaván Szatmárnémetiben 

Link: http://www.frissujsag.ro/miert-karavan-szatmarnemetiben/ 

Mikor: 2016.05.19 

 

Ki:nyugatijelen.com 

Mit: Temesvárra látogatott a Rólad szól! 

Link: http://www.nyugatijelen.com/jelenido/temesvarra_latogatott_a_rolad_szol.php 

Mikor: 2016.04.21 

 

Ki: Temesvári Rádió 

Link: https://app.box.com/s/u9wnrn1zyf2nqb4kcwxs641m2o4mem4j 

Mikor: 2016.04.21 

 

Ki: aradihirek.ro 

Mit: Rólad szól! – Aradon járt a MIÉRT-karaván 

Link: http://www.aradihirek.ro/itt-hon/rolad-szol-aradon-jart-a-miert-karavan 

Mikor: 2016.04.21 

Ki: nyugatijelen.com 

Mit: A Rólad szól! konzultációs karavánjának aradi állomása 

„Be kell mennünk a fiatalok közé” 

Link: http://www.nyugatijelen.com/jelenido/be_kell_mennunk_a_fiatalok_koze.php 

Mikor: 2016.04.24. 

  

Ki:csikygergelyarad.ro 

http://www.frissujsag.ro/miert-karavan-szatmarnemetiben/
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/temesvarra_latogatott_a_rolad_szol.php
https://app.box.com/s/u9wnrn1zyf2nqb4kcwxs641m2o4mem4j
http://www.aradihirek.ro/itt-hon/rolad-szol-aradon-jart-a-miert-karavan
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/be_kell_mennunk_a_fiatalok_koze.php
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Mit: Rólad szól! – a Csikyben is 

Link: http://www.csikygergelyarad.ro/?p=15704 

Mikor: 2016.04.24 

 

Ki: harit.ro 

Mit: Háromszéken állomásozott a Rólad szól! karavánja 

Link: http://www.harit.ro/_990_haromszeken-allomasozott-a-rolad-szol-karavanja.html 

Mikor: 2016.04.29 

 

Ki: transindex.ro 

Mit: Háromszéken állomásozott a MIÉRT Rólad szól! karavánja 

Link: http://itthon.transindex.ro/?hir=42579 

Mikor: 2016.04.29 

 

Ki: rmdsz.ro 

Mit: Erdély-szerte közel 1000 fiatal véleményét kérdezték meg – félidőnél jár az RMDSZ és a MIÉRT 

Rólad szól! konzultációs karavánja 

Link: http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/erdely-szerte-kozel-1000-fiatal-velemenyet-

kerdeztek-meg-felidonel-jar-az-rmdsz-es-a-miert-rolad-szol-konzultacios-karavanja 

Mikor: 2016.05. 04.  

 

Ki: maszol.ro 

Mit: A fiatalok többsége itthon szeretne élni 

Link: http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63939-a-fiatalok-tobbsege-itthon-szeretne-elni 

Mikor: 2016.05. 04. 

 

http://www.csikygergelyarad.ro/?p=15704
http://www.harit.ro/_990_haromszeken-allomasozott-a-rolad-szol-karavanja.html
http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/erdely-szerte-kozel-1000-fiatal-velemenyet-kerdeztek-meg-felidonel-jar-az-rmdsz-es-a-miert-rolad-szol-konzultacios-karavanja
http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/erdely-szerte-kozel-1000-fiatal-velemenyet-kerdeztek-meg-felidonel-jar-az-rmdsz-es-a-miert-rolad-szol-konzultacios-karavanja
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/63939-a-fiatalok-tobbsege-itthon-szeretne-elni
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Ki: kronika.ro 

Mit: A fiatalok igényeire kíváncsiak 

Link: http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/287797/a-fiatalok-igenyeire-kivancsiak 

Mikor: 2016.05. 05. 

 

Ki: Marosvásárhelyi Rádió 

Mit: Interjú Antal Lóránttal az Esélyt a fiataloknak keretprogramról és a Rólad szól! konzultációs 

karavánról 

Link: https://soundcloud.com/mi-rt-iroda/antal-lorant-interju-mvr 

Mikor: 2016.05. 06. 

_____________________________________________________________________________ 

Ki: frissujsag.ro 

Mit: MIÉRT-karaván Szatmárnémetiben 

Link: http://www.frissujsag.ro/miert-karavan-szatmarnemetiben/ 

Mikor: 2016.05. 19. 

 

Ki: rmdsz.ro 

Mit: Közel 2000 fiatal mondta el véleményét az RMDSZ és a MIÉRT Rólad szól! konzultációs karaván 

keretében  

Link: http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/kozel-2000-fiatal-mondta-el-velemenyet-az-

rmdsz-es-a-miert-rolad-szol-konzultacios-karavan-kereteben 

Mikor: 2016.05.26 

 

Ki: mtva 

Mit: KÖZEL 2000 FIATAL MONDTA EL VÉLEMÉNYÉT – LEZÁRULT AZ RMDSZ ÉS A MIÉRT 

RÓLAD SZÓL! KONZULTÁCIÓS KARAVÁNJA 

http://www.kronika.ro/archivum/offline/cikk/287797/a-fiatalok-igenyeire-kivancsiak
https://soundcloud.com/mi-rt-iroda/antal-lorant-interju-mvr
http://www.frissujsag.ro/miert-karavan-szatmarnemetiben/
http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/kozel-2000-fiatal-mondta-el-velemenyet-az-rmdsz-es-a-miert-rolad-szol-konzultacios-karavan-kereteben
http://onkormanyzati2016.rmdsz.ro/sajtoszoba/hir/kozel-2000-fiatal-mondta-el-velemenyet-az-rmdsz-es-a-miert-rolad-szol-konzultacios-karavan-kereteben
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Link: http://kms.mtva.hu/hir/1898/kozel_2000_fiatal_mondta_el_velemenyet-

lezarult_az_rmdsz_es_a_miert_rolad_szol_konzultacios_karavanja 

Mikor: 2016.05.26 

 

Ki: erdelyfm.ro 

Mit: Lezárult a Rólad szól! nevű konzultációs projekt, amelyet az RMDSZ és a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet indított 

Link: http://erdelyfm.ro/valasztasi-hir-lezarult-a-rolad-szol-nevu-konzultacios-projekt-amelyet-az-rmdsz-

es-a-magyar-ifjusagi-ertekezlet-inditott/ 

Mikor: 2016.05.26 

 

Ki: transindex.ro 

Mit: Itthon szeretne boldogulni a fiatalok zöme: véget ért a Rólad szól! karaván 

Link: http://itthon.transindex.ro/?hir=42863 

Mikor: 2016.05.26 

 

Ki: maszol.ro 

Mit: Rólad szól! konzultáció: a fiatalokat a kivándorlás érinti leginkább 

Link: http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/64971-rolad-szol-konzultacio-a-fiatalokat-a-

kivandorlas-erinti-leginkabb 

Mikor: 2016.05.26 

 

Ki: kronika.ro 

Mit: Miért: a fiataloknak jövőkép kell 

Link: http://kronika.ro/erdelyi-hirek/miert-a-fiataloknak-jovokep-kell 

Mikor:2016.05.26 

 

http://kms.mtva.hu/hir/1898/kozel_2000_fiatal_mondta_el_velemenyet-lezarult_az_rmdsz_es_a_miert_rolad_szol_konzultacios_karavanja
http://kms.mtva.hu/hir/1898/kozel_2000_fiatal_mondta_el_velemenyet-lezarult_az_rmdsz_es_a_miert_rolad_szol_konzultacios_karavanja
http://erdelyfm.ro/valasztasi-hir-lezarult-a-rolad-szol-nevu-konzultacios-projekt-amelyet-az-rmdsz-es-a-magyar-ifjusagi-ertekezlet-inditott/
http://erdelyfm.ro/valasztasi-hir-lezarult-a-rolad-szol-nevu-konzultacios-projekt-amelyet-az-rmdsz-es-a-magyar-ifjusagi-ertekezlet-inditott/
http://itthon.transindex.ro/?hir=42863
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/64971-rolad-szol-konzultacio-a-fiatalokat-a-kivandorlas-erinti-leginkabb
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/64971-rolad-szol-konzultacio-a-fiatalokat-a-kivandorlas-erinti-leginkabb
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/miert-a-fiataloknak-jovokep-kell
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Ki: nagybanya.ro 

Mit: Itthon szeretne boldogulni a fiatalok zöme: véget ért a Rólad szól! karaván 

Link: http://www.nagybanya.ro/cik/itthon-szeretne-boldogulni-a-fiatalok-zome-veget-ert-a-rolad-szol-

karavan 

Mikor: 2016.05.27 

 

Ki: szatmar.ro 

Mit: Maradni akarnak! 

Link: http://www.szatmar.ro/Maradni_akarnak/hirek/78992 

Mikor: 2016.05.27 

 

Ki: szabadsag.ro 

Mit: Ideiglenesen külföldön keresné boldogulását a fiatalok fele 

Link:http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/515

5 

Mikor: 2016.05.27 

Ki: newsjs.ro 

Mit: Az erdélyi fiatalok nem hagynák ott a szülőföldet 

Link: http://www.newsjs.com/url.php?p=http://mno.hu/hatarontul/az-erdelyi-fiatalok-nem-hagynak-ott-a-

szulofoldet-1344161 

Mikor: 2016.05.26 

 

Ki: erdely.tv 

Mit: Véleményt mondtak a fiatalok 

Link: http://www.erdely.tv/hirek/velemenyt-mondtak-fiatalok 

Mikor: 2016.05.26 

http://www.nagybanya.ro/cik/itthon-szeretne-boldogulni-a-fiatalok-zome-veget-ert-a-rolad-szol-karavan
http://www.nagybanya.ro/cik/itthon-szeretne-boldogulni-a-fiatalok-zome-veget-ert-a-rolad-szol-karavan
http://www.szatmar.ro/Maradni_akarnak/hirek/78992
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://mno.hu/hatarontul/az-erdelyi-fiatalok-nem-hagynak-ott-a-szulofoldet-1344161
http://www.newsjs.com/url.php?p=http://mno.hu/hatarontul/az-erdelyi-fiatalok-nem-hagynak-ott-a-szulofoldet-1344161
http://www.erdely.tv/hirek/velemenyt-mondtak-fiatalok
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Közlemények 

1. Kolozsvár - sajtótájékoztató 

3000 fiatalt kérdez meg az RMDSZ és a MIÉRT felmérése – Startol a Rólad szól! 

konzultációs karaván 

 

Április 8-án, pénteken startol a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség közös, Rólad szól! konzultációs karavánja, amely célja, hogy bevonja 

a fiatalokat a közéleti kérdések megvitatásába és felmérje igényeiket. A karaván Erdély-

szerte több mint 30 településre látogat el, közel 3000 fiatal közreműködésével, táblagépek 

segítségével alkalmanként 40 résztvevő véleményére kérdez rá generációs problémákkal és 

közéleti kérdésekkel kapcsolatban. 

„Egy évvel ezelőtt amikor a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnökévé választottak a programom első 

pontjában már megfogalmaztam, hogy nyitnunk kell a fiatalok felé. Nem a kiüresedett 

struktúrákkal kell foglalkoznunk, hanem be kell mennünk a fiatalok közé, személyes kapcsolatot 

kell velük kialakítanunk, hiszen mi értük dolgozunk, az ők érdekeiket képviseljük. Mi a saját 

nyelvükön szeretnénk  szólni a fiatalokhoz, éppen ezért a konzultációt egy fiatalos, trendi keretek 

között képzeltük el – mondta el Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke, majd azt hangsúlyozta, a 

szervezet ez által méri fel a fiatalok igényeit: a következő időszak ifjúságpolitikáját pedig arra 

alapozza, ami napi szinten foglalkoztatja őket. „Az önkormányzati választások kapcsán a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet azt a célt tűzte ki, hogy 500 fiatalt jutasson a jelöltlistákra. Ezeknek a fiatal 

jelölteknek feladatokat is adunk, és ezeket a feladatokat az ifjúság igényeire kell építenünk. Meg 

kell tudnunk mik azok az aktuális témák, amik most a fiatalokat foglalkoztatják, hogyan 

vélekednek a politikusokról, a közéletről, a saját helyzetükről.  A Rólad szól! konzultációnak pont 

ez a célja, hogy egy reális képet kapjunk a mai fiatalok igényeiről, hogy azokat a problémákat 

amik most az ifjúságot  foglalkoztatják feladatként tudjuk megfogalmazni fiatal jelöltjeink 

számára.– érvelt. 

Geréd Imre, az RMDSZ ifjúságért felelős ügyvezető alelnöke úgy véli, a fiatalok biztonságérzete 

megrendült, amit a kivándorlás, a külföldi tanulmányutak trendivé válása is bizonyít. „Az ifjabb 

generációt már nem a múlt beidegződései érdekli, bizonyos tekintetben nem kell nap mint nap 

magyarságáért megküzdenie, hiszen egy olyan Romániába született bele, ahol elméletileg 

közösségi jogaink haszonélvezőivé válhatott már óvodásként, de tanulmányai különböző 

szakaszaiban is. De gyakorlatilag nap mint nap érzékelhetjük, hogy kisebbségi jogainkat akarják 

csorbítani, ezért fontos, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét, hogy szóljanak bele a dolgok 

alakulásába. Én hiszek abban, hogy a kortársaim javát szolgálja, ha megfordulnak a 

nagyvilágban, de tudom azt is, nekünk olyan megoldásokkal kell előállni, amelyekért egy 

fiatalnak hosszú távon érdemes szülőföldjét választania, megéri itthon boldogulnia” – 

fogalmazott Geréd Imre, a projekt egyik kezdeményezője. 
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Azt is kiemelte: az RMDSZ megújulását, fiatalítását szolgálja az is, hogy a Szövetség 

önkormányzati választásokon induló jelöltjeinek egyharmada új a politikában, és a listákon több 

fiatal szerepel az elmúlt négy évhez képest. Úgy véli, az újratervezés és hiteles politizálás alapját 

az adhatja, hogy valós problémákra valós megoldásokat fogalmaz meg a Szövetség. „Ezt úgy 

tudjuk elérni, hogy a fiatal generációt arra ösztönözzük, hogy szóljon bele az őket érintő témákba, 

arra kérjük, a konzultáció alkalmával névtelenül, őszintén mondja el véleményét, és ismertesse 

elvárásait” – tette hozzá az ügyvezető alelnök. Szerinte a Rólad Szól! korhű képet fest a jelenlegi 

romániai magyar fiatalok helyzetéről, gondolkodásmódjáról. 

A program Romániai Magyar Középiskolás Szövetséggel partnerségben fog zajlani. 

„Fontos az, hogy a középiskolások is hallassák hangjukat, véleményt mondjanak a különböző 

közéleti témákról és legfőképp az őket leginkább érintő dolgokról, avagy a tanügyről. A MAKOSZ 

legfőbb céljának tartja azt, hogy azokkal a különböző tanügyi problémákkal foglalkozzon, ami 
főként a magyar középiskolásokat érinti.”- mondta Buryán Tünde a MAKOSZ elnöke. 

 

2. Gyergyószentmiklós 

Gyergyószentmiklós volt a Rólad szól! konzultációs karaván második állomása 

Április 11-én Gyergyószentmiklóson állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván, 

melyet a MIÉRT és az RMDSZ indított a MAKOSZ-szal partnerségben. A karaván több 

mint 30 erdélyi településre fog ellátogatni, hogy fényt derítsen a fiatalok véleményére az 

őket leginkább foglalkoztató kérdésekben.  

Gyergyószentmiklóson a karaván első helyszínes Salamon Ernő Gimnázium volt, ahol a délelőtt  

folyamán két konzultáció is lezajlott. A délutáni esemény egy kötetlenebb, fiatalosabb helyszínen 

zajlott, a Retró-Bisztróban. A gyergyói eseményen összesen 120 fiatal vett részt, akik egy 

interaktív beszélgetés keretén belül táblagépek segítségével válaszolhattak a kérdésekre. A 

szociológusok által összeállított kérdőívek két kategóriába sorolhatóak. Az első kategória a 

középiskolásoknak szól,  az ő esetükben a kérdések főleg a tanterv és szabadidős tevékenységek 

köré szerveződnek. Az egyetemistáknak és fiatal munkavállalóknak összeállított kérdőív pedig az 

elvándorlás, munka- és gyerekvállalás témaköreit helyezi a középpontba. A délelőtti 

konzultációkon a Salamon Ernő Gimnázium diákjai és a Batthyány Ignác Technikai Kollégium 

diákjai vettek részt, a délutáni beszélgetés keretén belül pedig a Babeş-Bolyai Tudományegyetem 

Földrajz karának turizmus szakos hallgatói és fiatal munkavállalók mondhatták el a véleményüket 

a fent említett kérdésköröket illetően. Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi 

tagszervezete a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, illetve a MAKOSZ helyi tagszervezete voltak a 

főszervezők segítségére. 

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke a konzultáció kapcsán elmondta „Fontos, hogy meg tudjuk 

szólítani a fiatalokat és személyes kapcsolatot alakítsunk ki velük, hisz mint országos ifjúsági 
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szervezet nekünk az feladatunk, hogy őket képviseljük, és az őket leginkább foglalkoztató 

problémákat a politikum rendelkezésére bocsájtsuk.”A Rólad szól! program szorosan 

kapcsolódik a MIÉRT idei célkitűzéséhez, miszerint 500 fiatalt szeretnének a jelöltlistákra juttatni 

az önkormányzati választások során. „500 felkészült fiatalt szeretnénk a jelöltlistákra juttatni és 

ezeknek a fiataloknak feladatot is adunk, ezeket a feladatokat pedig az ifjúság igényeire kell 

építenünk. Ezért fontos, hogy a konzultációk során a fiatalok őszintén válaszoljanak, hogy a fiatal 

jelöltjeink világos képet kapjanak a az ifjúságot leginkább érintő problémákról és érdemben 

tudják képviselni őket.” 

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke az elvándorlás problémáját, 

a  magyarság szempontjából az elmúlt évek egyik legrelevánsabb problémáját emelte ki és 

hangsúlyozta, hogy megoldásokat kell találnunk, hogy a fiatalok az itthon maradást mellett 

döntsenek. „Az elmúlt időszakban azt láttuk, hogy az erdélyi magyar fiatalok biztonságérzete 

megrendült. A fiatalok nem érzik magukat biztonságban a szülőföldjükön, egyre több fiatal 

hagyja el a hazáját és választja a külföldön való boldogulást. Ezekre a problémákra nekünk kell 

megoldást találnunk, ezért is indítottuk el ezt a konzultációt, hogy a fiatalokat leginkább érintő 

kérdésekre válaszokat kapjunk és ezeket a döntéshozók fele közvetíteni tudjuk. - mondta Geréd 

Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős alelnöke, a program egyik kezdeményezője. 

 

3. Székelyudvarhely és Székelykeresztúr 

Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron Rólad szól! konzultációs karaván 

 

Április 13 és 14-én Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron állomásozott a Rólad szól! 

konzultációs karaván, melyet a MIÉRT és az RMDSZ indított a MAKOSZ-szal 

partnerségben, és melynek célja, hogy a fiatalok beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. A 

Rólad szól! stábja egy kisbusszal utazza körbe Erdély nagyobb magyarlakta településeit, 

hogy beszéljen a fiatalokkal a számukra fontos kérdésekről, témákról, problémákról.  

A több mint 30 erdélyi várost érintő karaván április 13-án Székelyudvarhelyre, majd április 14-én 

Székelykeresztúrra érkezett. Mindkét helyszínen rendkívül interaktív konzultációkra került sor, 

ahol a fiatalok elmondhatták véleményüket az őket leginkább érintő problémákkal kapcsolatban.  

A délelőtti konzultációk alkalmával középiskolások a tanterv és szabadidős tevékenységek 

témakörökben mondhatták el meglátásaikat. A délutáni beszélgetések mindkét városban egy 

lazább helyszínen zajlottak, itt az egyetemistáknak és fiatal munkavállalóknak szánt kérdőívek 

főként a munka- és gyermek vállalás köré szerveződtek.  

A konzultációkat egy moderátor vezette, így lehetőség adódott, hogy a fiatalok bővebben 

kifejtsék a véleményüket egy-egy kérdéskört illetően. 
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Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete az Udvarhelyszéki Ifjúsági 

Egyeztető Tanács és a MAKOSZ helyi tagszervezete voltak a főszervezők segítségére. 

„A Magyar Ifjúsági Értekezletnek elengedhetetlen, hogy folyamatosan kontaktusban legyen a 

fiatalokkal, hogy személyes kapcsolatot alakítson ki velük . Országos ifjúsági szervezetként az 

érdekképviselet az elsődleges feladatunk, és ennek érdekében szükségszerű, hogy folyamatosan 

kikérjük a véleményét annak a társadalmi célcsoportnak akiket képviselünk, ezért is indítottuk el 

ezt a karavánt.”- mondta Antal Lóránt a MIÉRT elnöke. „A fiataloknak meg kell mutatni, hogy 

igenis számít az ő véleményük, ezért is arra bíztatjuk őket, hogy bátran, név nélkül válaszoljanak 

a kérdésekre az őket leginkább foglalkoztató problémákkal kapcsolatban, hogy mi, a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet majd le tudjunk tenni a politikum asztalára egy valós és hiteles igénycsomagot 

az ifjúság részéről.”- folytatta. 

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke elmondta, hogy „Az utóbbi 

időben észrevehető, hogy egyre több fiatal dönt a kivándorlás mellett és ez annak tudható be, 

hogy a fiatalok biztonságérzete megrendült. Nekünk, a fiatal magyar közösség képviselőinek az a 

feladatunk és célunk, hogy megoldásokat találjunk az ilyen és hasonló problémákra, hogy a 

fiatalok a szülőföldön való boldogulást válasszák”- majd hozzátette:„A közhiedelem szerint a 

fiatalokat nem érdekli a közélet és a politika, elfordultak tőle. Azért is indítottuk el ezt a karavánt, 

hogy bebizonyítsuk, hogy a fiataloknak igenis van véleményük és bele akarnak szólni az őket 

érintő kérdésekbe.” 

„Székelyudvarhelyen és Székelykeresztúron is nagy népszerűségnek örvendett a Rólad szól!, a 

konzultációkon összesen 160 fiatal vett részt. Az UIET kiemelkedően hasznosnak tartja a Rólad 

szól! konzultációsorozatot, hiszen rendkívül fontos, hogy a fiatalok elmondják a véleményüket az 

őket foglalkoztató problémákkal kapcsolatban. Nekünk, ifjúsági vezetőknek egy reális és aktuális 

képünk legyen a fiatalság igényeiről, hiszen csak így tudjuk őket érdemben képviselni.”- 

nyilatkozta Fancsali János az UIET elnöke. 

 

4. Brassó 

Április 15-én Brassóban kérdeztek rá a fiatalok véleményére a Rólad szól! konzultációs 

karaván keretein belül 

 

Április 15-én Brassóban állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván, melyet a MIÉRT 

és az RMDSZ indított a MAKOSZ-szal partnerségben, és melynek célja, hogy a fiatalok 

beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. A Rólad szól! stábja egy kisbusszal utazza körbe 

Erdély nagyobb magyarlakta településeit, hogy beszéljen a fiatalokkal a számukra fontos 

kérdésekről, témákról, problémákról.  
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Április 15-én, pénteken Brassó volt a Rólad szól! konzultációs karaván 6. állomása. Délelőtt az 

Áprily Lajos Főgimnáziumban került sor az első konzultációra, ahol a középiskolások 

mondhatták el a véleményüket az őket leginkább érintő problémákkal kapcsolatban. A 

középiskolásoknak szánt kérdőív főként tartervvel és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 

kérdéseket tartalmazott, de voltak kérdések az elvándorlás és külföldön való munkavállalás 

témakörökben is. 

Az egyetemisták és fiatal munkavállalók délután a Lord Pubban mondhatták el meglátásaikat a 

nekik szánt kérdésekkel kapcsolatban, amelyek főként a munka- és gyermek vállalás köré 

szerveződtek.  

A konzultációk interaktív módon zajlottak, a fiataloknak nem egy unalmas nyomtatott kérdőívet 

kellett kitölteniük, hanem táblagépek segítségével válaszolhattak a kérdésekre és mivel a 

konzultációkat egy moderátor vezette, így lehetőség adódott, hogy a fiatalok bővebben kifejtsék a 

véleményüket egy-egy kérdéskört illetően.  

Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető 

Tanács és a MAKOSZ helyi tagszervezete segítette a főszervezőket.  

„A Magyar Ifjúsági Értekezletnek elengedhetetlen, hogy folyamatosan kontaktusban legyen a 

fiatalokkal, hogy személyes kapcsolatot alakítson ki velük . Országos ifjúsági szervezetként az 

érdekképviselet az elsődleges feladatunk, és ennek érdekében szükségszerű, hogy folyamatosan 

kikérjük a véleményét annak a társadalmi célcsoportnak akiket képviselünk, ezért is indítottuk el 

ezt a karavánt.”- mondta Antal Lóránt a MIÉRT elnöke, majd hozzátette, hogy a konzultáció 

eredményeit kielemzik és az eredményeket a politikum rendelkezésére bocsájtják. „Azért is 

fontos, hogy a fiatalok névtelenül, őszintén válaszoljanak a kérdésekre, hogy nekünk, ifjúsági 

vezetőknek egy aktuális és reális képünk legyen a mai fiatalok igényeiről és ezt az igénycsomagot 

a döntéshozók asztalára tudjuk tenni.” 

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke a kivándorlás problémájára 

hívta fel a figyelmet. „Az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy a fiatalok biztonságérzete 

megrendült és egyre több fiatal választja a külföldön való boldogulást. Nekünk, a fiatal magyar 

közösség képviselőinek az a feladatunk és célunk, hogy megoldásokat találjunk az ilyen és 

hasonló problémákra, hogy a fiatalok a szülőföldön való boldogulást mellett döntsenek.” 

Péter Zsolt a Brassó Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke elmondta „A Rólad szól! egy 

nagyon jó kezdeményezés és lehetőség arra, hogy a fiatalok végre elmondják a véleményüket az 

őket leginkább foglalkoztató témákkal kapcsolatban, hiszen sajnos látni, hogy sok esetben 

születnek a fiatalok megkérdezése és bevonása nélkül olyan döntések, amik a fiatalokat érintik.” 
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5. Medgyes 

Medgyesen a Rólad szól! 

Április 16-án Medgyesre érkezett a Rólad szól! konzultációs karaván, melyet a MIÉRT és 

az RMDSZ indított a MAKOSZ-szal partnerségben, és melynek célja, hogy fényt derítsen a 

fiatalok véleményére az őket érintő kérdésekben. Minden döntés és lépés amelyet 

meghoznak az országban – legyen szó akár a tanügyi rendszerről vagy a 

gazdaságpolitikáról – az érinti a fiatalokat. A Rólad szól! stábja egy kisbusszal utazza körbe 

Erdély nagyobb magyarlakta településeit, hogy beszéljen a fiatalokkal a számukra fontos 

kérdésekről, témákról, problémákról.  

A Rólad szól! karaván összesen 34 erdélyi településre fog ellátogatni és közel 3000 fiatalt 

kérdeznek majd meg. Medgyes volt a karaván 7. helyszíne Kolozsvár, Gyergyószentmiklós, 

Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és Brassó után. 

A konzultációra a Millenium házban került sor, ahol a fiatalok egy interaktív beszélgetés keretein 

belül elmondhatták véleményüket az őket inkább leginkább foglalkoztató kérdésekkel 

kapcsolatban. 

A konzultációk interaktív módon zajlottak, a fiataloknak nem egy unalmas nyomtatott kérdőívet 

kellett kitölteniük, hanem táblagépek segítségével válaszolhattak a kérdésekre és mivel a 

konzultációkat egy moderátor vezette, így lehetőség adódott, hogy a fiatalok bővebben kifejtsék a 

véleményüket egy-egy kérdéskört illetően.  

A fiataloknak szánt kérdőívnek két célcsoportja van, az egyik a középiskolások a másik pedig az 

egyetemisták és fiatal munkavállalók. A középiskolásoknak szánt kérdések főleg a tanterv és 

szabadidős tevékenységek köré rendeződnek, míg az egyetemistáknak és fiatal munkavállalóknak 

szánt kérdőív főként a gyerek-és munkavállalás kérdéskörét tárgyalják. 

Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a Medgyesi MADISZ és a 

MAKOSZ helyi tagszervezete segítette a főszervezőket.  

„A Magyar Ifjúsági Értekezletnek elengedhetetlen, hogy folyamatosan kontaktusban legyen a 

fiatalokkal, hogy személyes kapcsolatot alakítson ki velük. Azért is indítottuk el ezt a karavánt, 

mert mint országos ifjúsági szervezet az érdekképviselet az elődleges feladatunk, és ennek 

érdekében szükségszerű, hogy folyamatosan kikérjük a véleményét annak a társadalmi 

célcsoportnak, akiket képviselünk” - mondta Antal Lóránt a MIÉRT elnöke, majd hozzátette, 

hogy a konzultáció eredményeit kielemzik és az eredményeket a politikum rendelkezésére 

bocsájtják. „Azért is fontos, hogy a fiatalok névtelenül, őszintén válaszoljanak a kérdésekre, hogy 

nekünk, ifjúsági vezetőknek egy aktuális és reális képünk legyen a mai fiatalok igényeiről és ezt az 

igénycsomagot a döntéshozók asztalára tudjuk tenni.” 
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Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke a kivándorlás problémájára 

hívta fel a figyelmet. „Az elmúlt időszakban azt lehet látni, hogy a fiatalok biztonságérzete 

megrendült és egyre több fiatal választja a külföldön való boldogulást. Nekünk, a fiatal magyar 

közösség képviselőinek az a feladatunk, hogy elérjük, hogy a fiatalok a szülőföldön való 

boldogulást válasszák, ezért az ilyen és hasonló problémákra valós megoldásokat kell találjunk.” 

 

6. Temesvár 

Április 20-án Temesvárra látogatott a Rólad szól! 

Április 20-án Temesváron állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván, melyet a 

MIÉRT és az RMDSZ indított a MAKOSZ-szal partnerségben, és melynek célja, hogy a 

fiatalok beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. A karaván Erdély szerte 34 településre 

látogat majd el, közel 3000 diákot fognak megkérdezni az őket leginkább foglalkoztató 

problémákkal kapcsolatban. 

Temesvár volt a karaván 10. állomása, ahol összesen 70 diák vett részt a konzultációkon. Délelőtt 

a Bartók Béla Elméleti Líceum diákjai válaszolhattak az őket leginkább foglalkoztató kérdésekre, 

míg a délutáni konzultációnak a Kós Károly Közösségi Központ adott otthont. A konzultációk 

interaktív módon zajlottak, egy moderátor segítségével, így a fiataloknak lehetőségük adódott 

bővebben kifejteni véleményeiket egy-egy kérdéskört illetően.  

A fiatalok táblagépek segítségével tölthették ki a kérdőíveket, amelyek két célcsoportot 

különböztetnek meg, az egyik a középiskolások a másik pedig az egyetemisták és fiatal 

munkavállalók. A középiskolásoknak szánt kérdések főleg a tanterv és szabadidős tevékenységek 

köré rendeződnek, míg az egyetemistáknak és fiatal munkavállalóknak szánt kérdőívek inkább a 

gyerek- és munkavállalás kérdéskörét tárgyalják. 

Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a TEIS és a MAKOSZ helyi 

tagszervezete segítette a főszervezőket.  

 

„Fontos, hogy ne csak szervezeti struktúrákban gondolkodjunk, hanem nyissunk a fiatalok fele, 

személyes kapcsolatot alakítsunk ki velük és vonjunk be őket a döntéshozatalba. Pontosan ebből a 

célból indítottuk el a Rólad szól! konzultációs karavánt, mert mint országos ifjúsági szervezet az 

érdekképviselet az elsődleges feladatunk, és ennek érdekében szükségszerű, hogy folyamatosan 

kikérjük a véleményét annak a társadalmi célcsoportnak, akiket képviselünk. Meggyőződésem, 

hogy a fiatalok hangját hallatni kell, hiszen az a társadalom, amelyik nem foglalkozik a 

fiataljaival az halálra van ítélve.”- mondta Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke majd hozzátette 

„Célunk, hogy a konzultáció eredményeként egy aktuális és reális képet kapjunk a mai fiatalok 

igényeiről és ezt az igénycsomagot majd a politikum rendelkezésére bocsájtsuk.” 

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke elmondta „A Rólad szól! 

karaván célja minél több fiatalt megszólítani, hogy adjanak hangot a véleményüknek, hiszen így 
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tudunk változást elérni és befolyásolni a döntéshozatalt. Lévén, hogy Temesvár a 10. város, ahol 

a fiatalokkal konzultáltunk, az eddigi visszajelzések alapján az a konklúziónk, hogy a fiataloknak 

szüksége van egy kiszámítható jövőképre és a biztonságos szülőföldre. Nekünk fiatal 

politikusoknak és ifjúsági vezetőknek az a feladatunk, hogy a politikum és a döntéshozatal 

irányába jelezzük a fiatalok legégetőbb problémáit, amelyekre  programokkal és 

törvénykezdeményezésekkel adhatunk választ.” 

„Nagyon örülünk, hogy sikerül a MIÉRT-en belül kidolgozni a Rólad szól! programot, amely 

által egyenes úton eljuthatunk a minket foglalkoztató célközönséghez, diákokhoz, 

egyetemistákhoz, fiatal munkavállalókhoz. Öröm számunkra, hogy ilyen szép számban jöttek el a 

fiatalok, hogy van egy jól működő diákszervezet, a DÖK, és a fiatalok nyíltak, van véleményük,  

hogy a fiatalokat igenis foglalkoztatják az őket érintő problémák és bele szeretnének ezekbe 

szólni. A délutáni konzultáció keretén belül az egyetemisták, fiatal munkavállalók és a fiatal 

családosok kerültek a táblagébek birtokába, jól látható, hogy a TEIS-en keresztül sikerült őket a 

közélethez közelebb hozni és a magyar közösség aktív szereplőivé tenni.”- mondta Oláh Gábor a 

TEIS elnöke.  

 

7. Arad 

Április 21-én Aradon kérdeztek rá a fiatalok véleményére a Rólad szól! konzultációs 

karaván keretein belül 

 

Április 21-án Aradon állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván, melyet a MIÉRT és 

az RMDSZ indított a MAKOSZ-szal partnerségben, és melynek célja, hogy megszólítsa a 

fiatalokat, hogy arra buzdítsa őket, hogy beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. A Rólad 

szól! stábja egy kisbusszal utazza körbe Erdély nagyobb magyarlakta településeit, hogy 

beszéljen a fiatalokkal az őket leginkább foglalkoztató témákról.  

Arad volt a Rólad szól! konzultációs karaván 11. állomása. A konzultáció első helyszíne a Csiky 

Gergely Főgimnázium volt, ahol 30 diák mondta el véleményét az őt leginkább foglalkoztató 

kérdésekkel kapcsolatban. A diákoknak szánt kérdőív főként a tanterv- és szabadidős 

tevékenységek témaköreit taglalta. A délutáni konzultáción helyszíne a Jelen Ház volt, 20 fiatal 

volt jelen, egyetemisták és fiatal munkavállalók. A nekik szánt kérdőív főként a gyerek-és 

munkavállalás témaköreit tárgyalta.  

A konzultációk interaktív módon zajlottak, a fiataloknak nem egy unalmas nyomtatott kérdőívet 

kellett kitölteniük, hanem táblagépek segítségével válaszolhattak a kérdésekre és mivel a 

konzultációkat egy moderátor vezette, így lehetőség adódott, hogy a fiatalok bővebben kifejtsék a 

véleményüket egy-egy kérdéskört illetően.  
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Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete az AMISZ és a MAKOSZ helyi 

tagszervezete segítette a főszervezőket.  

Antal Lóránt a MIÉRT elnöke elmondta: „Egy évvel ezelőtt amikor a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

elnöke lettem, már megfogalmaztam, hogy nyitnunk kell a fiatalok felé. Nem a kiüresedett 

struktúrákkal kell foglalkoznunk, hanem be kell mennünk a fiatalok közé, személyes kapcsolatot 

kell velük kialakítanunk, hiszen mi értük dolgozunk, az ők érdekeiket képviseljük. Célunk, hogy a 

konzultáció eredményeképpen egy aktuális és reális képet kapjunk a fiatalok helyzetéről, ezért is 

arra bíztatjuk őket, hogy bátran, név nélkül válaszoljanak a kérdésekre az őket leginkább 

foglalkoztató problémákkal kapcsolatban, hogy mi, a Magyar Ifjúsági Értekezlet majd le tudjunk 

tenni a politikum asztalára egy valós és hiteles igénycsomagot az ifúság részéről.”  

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke elmondta „A Rólad szól! 

karaván célja minél több fiatalt megszólítani, hogy adjanak hangot a véleményüknek, hiszen így 

tudunk változást elérni és befolyásolni a döntéshozatalt. Az eddigi visszajelzések alapján az a 

konklúziónk, hogy a fiataloknak szüksége van egy kiszámítható jövőképre és a biztonságos 

szülőföldre. Nekünk fiatal politikusoknak és ifjúsági vezetőknek az a feladatunk, hogy a politikum 

és a döntéshozatal irányába jelezzük a fiatalok legégetőbb problémáit, amelyekre  programokkal 

és törvénykezdeményezésekkel adhatunk választ.” 

 

„Elsősorban nagyon fontosnak tartom a Rólad szól! karavánt és nagyon örülök, hogy 11. 

állomásként Aradra is eljutott. Nagyon jó hangulatú, interaktív konzultációkra került sor úgy 

délelőtt mint délután. Örülök, hogy végre megkérdezték a diákokat az őket leginkább 

foglalkoztató problémákkal kapcsolatban, hiszen eddig erre nem került sor országos szinten. 

Meglepetés volt számomra, hogy a diákokat és fiatalokat ilyen nagy számban érdekli a politika és 

a közélet és ugyanakkor örömmel tölt el, hogy a konzultáció konklúziójaként el lehet mondani, 

hogy a fiatalok itthon nagy része a szülőföldön való boldogulást választaná a külföldre költözés 

helyett.”- mondta Pál Norbert az AMISZ elnöke.  

 

 

8. Háromszék 

Olteán Csongor: „A fiatalok nyitottak a közügyek iránt!” – Háromszéken állomásozott a 

MIÉRT Rólad szól! karavánja 

Április 24-27 között Háromszéken állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván, 

melynek célja, hogy  megszólítsa a fiatalokat, rávegye őket, hogy beleszóljanak az őket 
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érintő kérdésekbe. A karavánt a MIÉRT és az RMDSZ indította a MAKOSZ-szal 

partnerségben. Erdély-szerte a karaván több mint 30 településre fog ellátogatni és közel 

3000 fiatal véleményét kérik ki az őket érintő kérdésekről.  

24-én Kézdivásárhelyen, 25-én Sepsiszentgyörgyön, 26-án Kovásznán, majd 27-én Baróton 

szólhattak bele a fiatalok. A délelőtti konzultációk alkalmával középiskolások a tanterv és 

szabadidős tevékenységek témakörökben mondhatták el meglátásaikat és javaslataikat. A délutáni 

beszélgetések minden városban egy lazább helyszínen zajlottak, itt az egyetemistáknak és fiatal 

munkavállalóknak szánt kérdőívek főként a munka- és gyerekmek vállalás köré szerveződtek. A 

fiatalok táblagépeken tölthették ki a nekik szánt kérdőíveket, a konzultációkat pedig egy 

moderátor vezette, így lehetőség adódott arra, hogy bővebben kifejtsék a véleményüket egy-egy 

kérdéskört illetően. A háromszéki állomások alkalmával közel 300 fiatal vett részt és mondta el a 

véleményét az őket leginkább foglalkoztató problémákkal kapcsolatban.  

„Mint országos ifjúsági szervezet az érdekképviselet az elsődleges feladatunk és ennek érdekében 

fontos, hogy folyamatosan kikérjük a véleményét annak a társadalmi célcsoportnak, akiket 

képviselünk. Minden döntés és lépés amelyet meghoznak az országban – legyen szó akár a 

tanügyi rendszerről vagy a gazdaságpolitikáról – az érinti a fiatalokat. Pontosan ebből a célból 

indítottuk el a Rólad szól! konzultációs karavánt, hogy ezáltal is be tudjuk vonni őket a 

döntéshozatalba.”- mondta Antal Lóránt a MIÉRT elnöke, majd hozzátette: „ A konzultáció 

lejártával szeretnénk egy aktuális és reális képet kapni a mai fiatalok igényeiről és ezt az 

igénycsomagot majd a politikum asztalára tenni.„ 

A konzultáció megyei partnereként a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) elnöke, Oltean 

Csongor elmondta: „Idén azt terveztük, hogy év végére egy megyei ifjúsági stratégiát fogunk 

összeállítani a következő négy évre és meggyőződésünk, hogy ennek a stratégiának a 

felállításához elengedhetetlen a fiatalok őszinte véleménye. A konzultáció során bebizonyosodott, 

hogy a fiatalok nyitottak a közügyek és a politika iránt, csak megkell őket szólítani. A MIÉRT 

karavánja egy első lépés volt a konzultációs folyamatban, ezt tovább fogjuk terjeszteni és terveink 

szerint év végére több mint 2000 fiatal véleményére, javaslatára építve fogjuk összeállítani az 

ifjúsági stratégiát. 
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Antal Balázs, a Kovászna Megyei Középiskolások Szövetségének (KOVAKÖ) az elnöke 

elmondta: „A karaván legnagyobb hozadéka, hogy a középiskolások olyan témákról vitázhattak, 

beszélgethettek és javaslatok fogalmazhattak meg, amelyek igazán foglalkoztatják őket, például: a 

tanügyi rendszer működése, a civil és ifjúsági szférában való szerepvállalás és a továbbtanulás. 

Azt tapasztaltuk, hogy igény van hasonló konzultációkra, ezért egyeztettünk a MIÉRT 

elnökségével és Háromszéken folytatni fogjuk ezt a kezdeményezést, ezért ősszel, az iskolakezdés 

után minden iskolába, osztályba elmegyünk és minden középiskolás véleményét ki fogjuk kérni.” 

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke a program kapcsán 

kifejtette: „Az eddigi visszajelzések alapján az a konklúziónk, hogy a fiataloknak szüksége van 

egy kiszámítható jövőképre és a biztonságos szülőföldre. Nekünk fiatal  politikusoknak és ifjúsági 

vezetőknek az a feladatunk, hogy a politikum és a döntéshozatal irányába jelezzük a fiatalok 

legégetőbb problémáit, amelyekre  programokkal és törvénykezdeményezésekkel adhatunk 

választ.” 

A HÁRIT és KOVAKÖ mellett a helyi diáktanácsok és ifjúsági szervezetek is segítették a 

konzultáció lebonyolítását. Kézdivásárhelyen a Kézdivásárhelyi Ifjúsági Szervezet (KVISZ), 

Kovásznán a Kőrösi Diáktanács és a Fiatalok Kovásznáért Szervezet (FIKOSZ) illetve Baróton az 

Erdővidéki Ifjak Szervezete (EDISZ) közreműködésével jöttek létre a konzultációk. 

 

9. Maros megye 

 

Maros megyében a Rólad szól! 

Május 4-6 között Nyárádszeredában, Szovátán és Marosvásárhelyen állomásozott a Rólad 

szól! konzultációs karaván, melynek célja, hogy  megszólítsa a fiatalokat, rávegye őket, hogy 

beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. A karavánt a MIÉRT és az RMDSZ indította a 

MAKOSZ-szal partnerségben. Erdély-szerte a karaván több mint 30 településre fog 

ellátogatni és közel 3000 fiatal véleményét kérik ki az őket érintő kérdésekről.  
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Maros megyében Nyárádszeredában, Szovátán és Marosvásárhelyen került sor a konzultációkra a 

Rólad szól! karaván keretén belül. A délelőtti beszélgetések alkalmával középiskolások a tanterv 

és szabadidős tevékenységek témakörökben mondhatták el meglátásaikat és javaslataikat. A 

délutáni konzultációk minden városban egy lazább helyszínen zajlottak, itt az egyetemistáknak és 

fiatal munkavállalóknak szánt kérdőívek főként a munka- és gyerekmekvállalás köré 

szerveződtek. A fiatalok táblagépeken tölthették ki a nekik szánt kérdőíveket, a konzultációkat 

pedig egy moderátor vezette, így lehetőség adódott arra, hogy bővebben kifejtsék véleményüket 

egy-egy kérdéskört illetően. A Maros megyei állomások alkalmával közel 200 fiatal vett részt és 

mondta el a véleményét az őket leginkább foglalkoztató problémákkal kapcsolatban. A karaván 

már a táv felénél jár, eddig 19 városba látogatott el és előreláthatóan május 20-án fog zárulni. Az 

esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a MIET és a MAKOSZ helyi  

tagszervezete segítette a főszervezőket. 

Antal Lóránt a MIÉRT elnöke az eddigi tapasztalatokkal kapcsolatban kihangsúlyozta: 

„Ugyan még csak a karaván felénél tartunk azt hiszem kijelenthetjük, hogy a Rólad szól! 

konzultációs karaván elérte a célját. Elértük azt, hogy a fiatalok beleszóljanak a jövőjük 

alakulásába, a közéleti kérdések megvitatásába. Minden döntés és lépés amelyet meghoznak az 

országban – legyen szó akár a tanügyi rendszerről vagy a gazdaságpolitikáról – az érinti a 

fiatalokat. Pontosan ezért fontos, hogy ne a fiatalok feje fölött szülessenek a döntések, hanem 

elengedhetetlen, hogy az ő véleményüket is kikérjük és ezáltal is bevonjuk őket a 

döntéshozatalba.”  

„Az eddigi visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezett fiatalok számottevő 

többsége itthon szeretne maradni, a szülőföldjén szeretne boldogulni, ehhez viszont szükségük van 

egy kiszámítható jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a 

feltételeket megteremtsük nekik.”- mondta Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős 

ügyvezető alelnöke, majd hozzátette: „Pontosan ez a Rólad szól! karaván célja, hogy a fiatalok 

beleszóljanak, őszintén mondják el, hogy mit gondolnak, hiszen nekünk ifjúsági vezetőknek az a 

feladatunk, hogy a fiatalok legégetőbb problémáira megoldásokat találjunk.” 
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Birtalan István a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke elmondta: „Nagyon örülök, 

hogy Maros megyébe is eljutott a Rólad szól! karaván, hiszen ezáltal lehetőség adódott, hogy a 

fiatalok elmondják álláspontjukat az őket leginkább foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatban és 

egymás nézőpontját is megismerhették. A napokban zajló diáknapoknak is pont az a célja a 

szórakozás mellett, hogy a fiatalok hallassák a hangjukat, ezért a diáknapozók közül is sokan 

részt vettek a Rólad szól! délutáni konzultációján és belekapcsolódtak az őket foglalkoztató 

kérdések megvitatásába. Fontos, hogy nekünk az ifjúság képviselőinek legyen egy aktuális és 

reális képünk a mai fiatalok helyzetéről, hiszen ezáltal tudjuk  őket érdemben képviselni.” 

A MIET mellett a helyi diáktanácsok és ifjúsági szervezetek is segítették a konzultációk 

lebonyolítását. Nyárádszeredában a NYISZ, Szovátán a SZISZ, Marosvásárhelyen pedig az 

MMDSZ közreműködésével jöttek létre a konzultációk. 

 

 

10. Hunyad megye 

Féltávnál a Rólad szól! – Május 8-én Hunyad megyében állomásozott a karaván 

Május 8-án Dévára és Vajdahunyadra látogatott a Rólad szól! konzultációs karaván, 

melynek célja, hogy  megszólítsa a fiatalokat, rávegye őket, hogy beleszóljanak az őket 

érintő kérdésekbe. A karavánt a MIÉRT és az RMDSZ indította a MAKOSZ-szal 

partnerségben. Erdély-szerte a karaván már több mint 20 településre ellátogatott és több 

mint 1000 fiatal mondta el a véleményét az őt leginkább foglalkoztató kérdésekkel 

kapcsolatban. 

Déván zajlott a délelőtti beszélgetés a Téglás Gábor Elméleti Líceumban, melynek alkalmával 

középiskolások a tanterv és szabadidős tevékenységek témakörökben fejthették ki véleményeiket, 

míg délután Vajdahunyadon szólhattak bele az egyetemisták és fiatal munkavállalók. A nekik 

szánt kérdőívek főként a gyerek és munkavállalás kérdéseire kérdeztek rá. A fiatalok 

táblagépeken tölthették ki a nekik szánt kérdőíveket, a konzultációkat pedig egy moderátor 

vezette, így lehetőség adódott arra, hogy bővebben kifejtsék véleményüket egy-egy kérdéskört 

illetően. A karaván már a táv felénél jár, eddig 21 városba látogatott el és előreláthatóan május 
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20-án fog zárulni. Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a HUMMIT és a 

MAKOSZ helyi  tagszervezete segítette a főszervezőket. 

„A Rólad szól konzultációs karaván célja, hogy megszólítsa a fiatalokat, hogy bevonja őket a 

közéleti kérdések megvitatásába, hiszen minden döntés és lépés amelyet meghoznak az országban 

– legyen szó akár a tanügyi rendszerről vagy a gazdaságpolitikáról – az érinti a fiatalokat. 

Ugyan még csak a karaván felénél tartunk azt hiszem kijelenthetjük, hogy a Rólad szól! 

konzultációs karaván elérte a célját. Tényként kezelhetjük, hogy a fiatalok bele akarnak szólni a 

saját jövőjük alakításába, nekünk pedig az a feladatunk, hogy megtegyünk mindent annak  

érdekében, hogy a fiatalok hangját hallassuk, úgy a politikumnál mint minden olyan fórumnál 

ahol a fiatalokat érintőkérdésekben döntenek.” – hangsúlyozta Antal Lóránt a MIÉRT elnöke. 

„Az eddigi visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezett fiatalok számottevő 

többsége itthon szeretne maradni, a szülőföldön való boldogulást választaná, ehhez viszont 

szükségük van egy kiszámítható jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy 

ezeket a feltételeket megteremtsük nekik.”- mondta Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért 

felelős ügyvezető alelnöke, majd hozzátette: „Fontos, hogy kikérjük a fiatalok véleményét, hiszen 

csak ezáltal tudunk egy reális képet kapni az őket leginkább foglalkoztató problémákról és csakis  

ezáltal tudunk ezekre a problémákra megoldásokat találni.” 

Kofity Zoltán a HUMMIT elnöke elmondta „Ifjúsági jelöltként nagyon fontosnak tartom az ilyen 

jellegű programokat. Hunyad megyében nagy a támogatottság az RMDSZ részéről az ifjúsági 

programokat illetően és rendkívül fontosnak tartjuk az ifjúság bevonását a politikába és a közéleti 

kérdések megvitatásába. Ezért is nagyon örültünk, hogy a Rólad szól! karaván Hunyad megyébe 

is ellátogatott és a fiataloknak lehetőségük adódott, hogy kifejtsék véleményeiket az őket 

leginkább foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatban. Mi a magyar közösségért dolgozunk, az ő 

érdekeiket képviseljük, és ezt úgy tudjuk érdemben megtenni ha tisztában vagyunk igényeikkel.” 

 

 

11. Szilágy megye 

Szilágy megyében a Rólad szól! 
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Május 10-én Szilágysomlyón, majd május 11-én Zilahon állomásozott a Rólad szól! 

konzultációs karaván, melynek célja, hogy megszólítsa a fiatalokat és rávegye őket, hogy 

beleszóljanak a közéleti kérdések megvitatásába. A karavánt a MIÉRT és az RMDSZ 

indította a MAKOSZ-szal partnerségben. Erdély-szerte a karaván már több mint 20 

településre ellátogatott és több mint 1000 fiatal véleményét kérte ki az őket leginkább 

foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatban.  

Szilágy megyében Szilágysomlyóra és Zilahra látogatott el a karaván. A délelőtti beszélgetések 

alkalmával középiskolások a tanterv és szabadidős tevékenységek témakörökben mondhatták el 

meglátásaikat és javaslataikat. A délutáni konzultációk minden városban egy lazább helyszínen 

zajlottak, itt az egyetemistáknak és fiatal munkavállalóknak szánt kérdőívek főként a munka- és 

gyerekmek vállalás köré szerveződtek. A fiatalok táblagépeken tölthették ki a nekik szánt 

kérdőíveket, a konzultációkat pedig egy moderátor vezette, így lehetőség adódott arra, hogy 

bővebben kifejtsék véleményüket egy-egy kérdéskört illetően. A Szilágy megyei állomások 

alkalmával közel 200 diák mondta el a véleményét az őt leginkább foglalkoztató problémákkal 

kapcsolatban. . A program eredményeképpen a kezdeményezők egy aktuális és reális képet 

szeretnének kapni a mai fiatalok helyzetéről, hogy a következő időszak ifjúságpolitikáját a 

fiatalok valós igényeire építhessék.  

Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a SZIT és a MAKOSZ helyi  

tagszervezete segítette a főszervezőket. 

„A Rólad szól! karaván lassan túl van a táv felén és azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy elérte 

célját. Elértük azt, hogy a fiatalok beleszóljanak a jövőjük alakulásába, a közéleti kérdések 

megvitatásába. Minden döntés és lépés amelyet meghoznak az országban – legyen szó akár a 

tanügyi rendszerről vagy a gazdaságpolitikáról – az érinti a fiatalokat. Pontosan ezért fontos, 

hogy ne a fiatalok megkérdezése nélkül szülessenek a döntések, hanem elengedhetetlen, hogy az ő 

véleményüket is kikérjük és ezáltal is bevonjuk őket a döntéshozatalba. Tényként kezelhetjük, hogy 

a fiatalok bele akarnak szólni a saját jövőjük alakításába, nekünk pedig az a feladatunk, hogy 

megtegyünk mindent annak érdekében, hogy a fiatalok hangját hallassuk, úgy a politikumnál mint 
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minden olyan fórumnál ahol a fiatalokat érintőkérdésekben döntenek.” – mondta Antal Lóránt a 

MIÉRT elnöke.  

”Nekünk fiatal politikusoknak és ifjúsági vezetőknek az a feladatunk, hogy a politikum és a 

döntéshozatal irányába jelezzük a fiatalok legégetőbb problémáit, amelyekre  programokkal és 

törvénykezdeményezésekkel adhatunk választ, ezért is indítottuk el ezt a karavánt.”- mondta 

Geréd Imre, az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős alelnöke, majd az eddigi tapasztalatokkal 

kapcsolatban hozzátette: „Jó azt látni, hogy a konzultációk alkalmával megkérdezett fiatalok 

többsége itthon képzeli el a jövőjét, a szülőföldjén szeretne boldogulni. Ám ehhez szükségük van 

egy kiszámítható jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a 

feltételeket megteremtsük nekik.” 

Demyen István, a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (SZiT) elnöke 

kifejtette:„Generációnként változik az érdeklődési kör, és minden korosztálynak megvan a maga 

sajátossága. Csak akkor tudjuk segíteni a fiatalokat a boldogulásban, csak akkor tudunk 

változásokat eszközölni, és csakis akkor tudjuk hitelesen képviselni őket, ha meghallgatjuk és 

megismerjük őket. A Rólad szól karaván ennek a megismerési folyamatnak egy nagyon jó és 

véleményem szerint eredményes példája.” 

 

12. Bihar megye 

Bihar megyében a Rólad szól! 

Május 12-én Nagyváradon majd 13-án Margittán állomásozott a Rólad szól! konzultációs 

karaván, melynek célja, hogy  megszólítsa a fiatalokat, rávegye őket, hogy beleszóljanak az 

őket érintő kérdésekbe. A karavánt a MIÉRT és az RMDSZ indította a MAKOSZ-szal 

partnerségben. Erdély-szerte a karaván már több mint 20 településre ellátogatott már és 

közel 2000 fiatal véleményét kérte ki az őket leginkább foglalkoztató kérdésekkel 

kapcsolatban. 

Bihar megyében Nagyváradon és Margittán került sor a konzultációkra a Rólad szól! karaván 

keretében. A délelőtti beszélgetések alkalmával középiskolások a tanterv és szabadidős 
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tevékenységek témakörökben mondhatták el meglátásaikat és javaslataikat. A délutáni 

konzultációk minden városban egy lazább helyszínen zajlottak, itt az egyetemistáknak és fiatal 

munkavállalóknak szánt kérdőívek főként a munka- és gyermek vállalás köré szerveződtek. A 

fiatalok táblagépeken tölthették ki a nekik szánt kérdőíveket, a konzultációkat pedig egy 

moderátor vezette, így lehetőség adódott arra, hogy bővebben kifejtsék véleményüket egy-egy 

kérdéskört illetően. A program eredményeképpen a kezdeményezők egy aktuális és reális képet 

szeretnének kapni a mai fiatalok helyzetéről, hogy a következő időszak ifjúságpolitikáját a 

fiatalok valós igényeire építhessék. Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete 

a Bihar Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács és a MAKOSZ helyi  tagszervezete segítette a 

főszervezőket. 

„Ugyan még csak a karaván felénél tartunk azt hiszem kijelenthetjük, hogy a Rólad szól! 

konzultációs karaván elérte a célját. Elértük azt, hogy a fiatalok beleszóljanak a jövőjük 

alakulásába, a közéleti kérdések megvitatásába. Minden döntés és lépés amelyet meghoznak az 

országban – legyen szó akár a tanügyi rendszerről vagy a gazdaságpolitikáról – az érinti a 

fiatalokat. Pontosan ezért fontos, hogy ne a fiatalok feje fölött szülessenek a döntések, hanem 

elengedhetetlen, hogy az ő véleményüket is kikérjük és ezáltal is bevonjuk őket a 

döntéshozatalba.” – fejtette ki Antal Lóránt a MIÉRT elnöke az eddigi tapasztalatokkal 

kapcsolatban. 

„Az eddigi visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy a megkérdezett fiatalok számottevő 

többsége itthon szeretne maradni, a szülőföldjén szeretne boldogulni, ehhez viszont szükségük van 

egy kiszámítható jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a 

feltételeket megteremtsük nekik.”- mondta Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős 

ügyvezető alelnöke, majd hozzátette: „Pontosan ez a Rólad szól! karaván célja, hogy a fiatalok 

beleszóljanak, őszintén mondják el, hogy mit gondolnak, hiszen nekünk ifjúsági vezetőknek az a 

feladatunk, hogy a fiatalok legégetőbb problémáira megoldásokat találjunk.” 

Debreczeni Sándor a Bihar Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke hozzátette: "Nagyon jó a 

kezdeményezés. Fontos számomra, hogy ifjúsági vezetőként tudományos módszerekkel felmért 

véleményeket is beépítsek a mindennapi szervezeti tevékenységembe. Napi aktualitással bíró 
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kérdésekben reprezentatív véleményt fogunk kapni a Rólad szól karavánt követően. Ígérem, hogy 

odafigyelünk ezekre a véleményekre és használni fogjuk tevékenységünk során." 

 

 

13. Nagybánya 

Nagybányán állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván 

 

Május 18-án Nagybányán állomásozott a Rólad szól! konzultációs karaván, melynek célja, 

hogy  megszólítsa a fiatalokat, rávegye őket, hogy beleszóljanak az őket érintő kérdésekbe. 

A karavánt a MIÉRT és az RMDSZ indította a MAKOSZ-szal partnerségben. Erdély-

szerte a karaván már közel 30 településre ellátogatott és közel 2000 fiatal véleményét kérte 

ki az őket leginkább foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatban. 

Május 18-án csütörtökön,  Nagybányára látogatott a Rólad szól! konzultációs karaván. Délelőtt az 

Németh László Elméleti Líceumban került sor az első konzultációra, ahol 40 diák mondhatta el a 

véleményét az őket leginkább érintő problémákkal kapcsolatban. A középiskolásoknak szánt 

kérdőív főként tartervvel és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos kérdéseket tartalmazott, de 

voltak kérdések az elvándorlás és külföldön való munkavállalás témakörökben is. Az 

egyetemistákkal  és fiatallal munkavállalókkal való konzultációra délután került sor,  a nekik 

szánt kérdések főként a munka- és gyerekmegvállalás köré szerveződtek.  

A konzultációk interaktív módon zajlottak, a fiataloknak nem egy unalmas nyomtatott kérdőívet 

kellett kitölteniük, hanem táblagépek segítségével válaszolhattak a kérdésekre és mivel a 

konzultációkat egy moderátor vezette, így lehetőség adódott, hogy a fiatalok bővebben kifejtsék a 

véleményüket egy-egy kérdéskört illetően.  

Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a Nagybánya Területi Ifjúsági 

Egyeztető Tanács és a MAKOSZ helyi tagszervezete segítette a főszervezőket.  

Antal Lóránt a MIÉRT elnöke a konzultációs karaván kapcsán kifejtette „A karaván végéhez 

közeledtén azt hiszem kijelenthetjük, hogy elértük az elején kitűzött célt. Elindult egy folyamat, a 
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fiatalok elkezdtek beleszólni az őket leginkább foglalkoztató kérdések megvitatásába. Tényként 

kezelhetjük, hogy a fiatalok bele akarnak szólni a saját jövőjük alakításába, nekünk pedig az a 

feladatunk, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy a fiatalok hangját hallassuk, úgy a 

politikumnál mint minden olyan fórumnál ahol a fiatalokat érintőkérdésekben döntenek.”  

„Az eddigi visszajelzések alapján az a konklúziónk, hogy a megkérdezett fiatalok számottevő 

többsége a szülőföldjén szeretne boldogulni, ehhez viszont szükségük van egy kiszámítható 

jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a feltételeket megteremtsük 

nekik.”- mondta Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke, majd 

hozzátette: ”Nekünk fiatal politikusoknak és ifjúsági vezetőknek az a feladatunk, hogy a politikum 

és a döntéshozatal irányába jelezzük a fiatalok legégetőbb problémáit, amelyekre  programokkal 

és törvénykezdeményezésekkel adhatunk választ, ezért is indítottuk el ezt a karavánt.” 

„A Rólad szól! konzultációs karaván elérkezett a mi városunkba is. Fontos az, hogy a 

középiskolások és a fiatalok elmondhassák meglátásaikat és érvelhessenek a véleményük mellett. 

A konzultáció során általános kérdések voltak,  majd a középiskolások esetében a tantervet érintő 

kérdések, a fiatal munkavállalók esetében az itthonmaradás és elvándorlás miértjeiről 

beszélgettünk. Ez a karaván fontos a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT ) és a Nagybányai 

Ifjúsági Egyeztető Tanács ( NTIET ) további hatékony együttműködése szempontjából is számára 

is.”- mondta Zaharia László az NTIET elnöke.  

 

 

14. Szatmárnémeti 

 

Szatmárnémeti a Rólad szól! konzultációs karaván utolsó állomása 

 

Szatmárnémetiben zárult a hat hetes Rólad szól! konzultációs karaván, melyet a MIÉRT és az 

RMDSZ indított a MAKOSZ-szal partnerségben. A karaván célja az volt, hogy megszólítsa a 

fiatalokat, bevonja őket a közéleti kérdések megvitatásába. Erdély-szerte 30 településre látogatott el 

és közel 2000 fiatal véleményét kérte ki az őket leginkább foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatban. 
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Szatmárnémetiben három helyszínen is zajlottak konzultációk, délelőtt a Református Gimnáziumban és a 

Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban fejthették ki véleményeiket a középiskolások a őket leginkább 

foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatban. Délután egy fiatalosabb helyszínen zajlott a konzultáció, a 

Macskában, ahol az egyetemistákkal és fiatal munkavállalókkal került sor a konzultációra. A 

középiskolásoknak szánt kérdőív főként tartervvel és szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos 

kérdéseket tartalmazott, de voltak kérdések az elvándorlás és külföldön való munkavállalás témakörökben 

is. Az egyetemistáknak  és fiatallal munkavállalóknak szánt kérdőívben pedig  főként a munka- és 

gyerekvállalás köré szerveződtek a kérdések. 

A konzultációk interaktív módon zajlottak, a fiataloknak nem egy unalmas nyomtatott kérdőívet kellett 

kitölteniük, hanem táblagépek segítségével válaszolhattak a kérdésekre és mivel a konzultációkat egy 

moderátor vezette, így lehetőség adódott, hogy a fiatalok bővebben kifejtsék a véleményüket egy-egy 

kérdéskört illetően.  

Az esemény megszervezésében a MIÉRT helyi tagszervezete a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács és a 

MAKOSZ helyi tagszervezete segítette a főszervezőket.  

Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke elmondta: „Határozottan kijelenthetjük, hogy egy sikeres projekten 

vagyunk túl, hiszen elértük a célt, amit a karaván elején kitűztünk magunk elé. Megerősített hittel 

dolgozunk tovább a közösségépítési munkában, hiszen újra meggyőződhettünk, hogy a fiataloknak van 

véleményük és aktívan bele akarnak szólni a jövőjük alakulásába. A konzultációsorozat következő 

lépéseként a kapott információkat szociológusok segítségével feldolgozzuk és az eredményeket majd 

használható információként a politikum rendelkezésére bocsájtjuk.” 

 

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alelnöke a konzultációsorozat kapcsán 

kifejtette: „A karaván során szerzett visszajelzések alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a 

fiatalok számottevő többsége a szülőföldjén szeretne boldogulni, ehhez viszont szükségük van egy 

kiszámítható jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a feltételeket 

megteremtsük nekik.” Hozzátette: „Azért indítottuk el ezt a karavánt, hogy egy aktuális és reális képet 
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kapjunk a mai fiatalok igényeiről, hogy megtudjuk, mik azok a valós problémák, amik a mai fiatalságot a 

leginkább foglalkoztatják, és ezeket a problémákat a döntéshozók irányába jelezzük.” 

 

15. Záró sajtótájékoztató  

 

Véget ért a Rólad szól! konzultációs karaván, közel 2000 fiatal mondta el véleményét  

Május 20-án zárult a Rólad szól konzultációs karaván, melyet az RMDSZ és a MIÉRT 

indított a MAKOSZ-szal partnerségben. A program célja az volt, hogy megszólítsa a 

fiatalokat, bevonja őket a közéleti kérdések megvitatásába. A hat hetes karaván Erdély-

szerte 30 településre látogatott el, közel 2000 fiatal mondta el véleményét az őket leginkább 

foglalkoztató problémákkal kapcsolatban.  

„A program lejártával azt hiszem bátran kijelenthetjük, hogy egy sikeres projekten vagyunk túl. 

Egy olyan kezdeményezésen, amely eredménye megerősítette, hogy a fiatalokat igenis érdekli a 

közélet és szeretnének beleszólni a saját jövőjük alakulásába csak meg kell kérdezni őket.”-

mondta Antal Lóránt a MIÉRT elnöke. Kiemelte, hogy a kivándorlás az egyik olyan probléma, 

ami a fiatalokat leginkább érinti, ezért a fiatalok szülőföldön való boldogulásának támogatása 

prioritás kell legyen „A közösséghez legközelebb álló szinten, a helyi önkormányzatok szintjén is 

megoldásokat kell találjunk ezekre a problémákra. Támogatnunk kell a fiatalokat, különböző 

kedvezményeket kell biztosítani nekik telekvásárláskor, illetve segíteni azt, hogy lakáshoz 

jussanak azok, akik egyetem vagy külföldi munkavállalás után hazatelepednek.”-érvelt. 

Hozzátette: „A konzultáció eredményeit elsősorban a 750 fiatal önkormányzati jelöltünk 

rendelkezésére fogjuk bocsájtani, hogy legyen egy aktuális és reális képük a mai fiatalok 

helyzetéről, és tisztában legyenek azokkal a problémákkal, amik az ifjúságot leginkább 

foglalkoztatják.” 

Geréd Imre az RMDSZ ifjúsági ügyekért felelős ügyvezető alenöke ismertette hogyan zajlottak 

a konzultációk. Elmondta, hogy azért választották a konzultációnak ezt az alternatív, rendhagyó 

módját, 40 táblagép segítségével, hogy ezzel is felkeltsék a fiatalok érdeklődését és rávegyék 

őket, hogy merjék felvállalni véleményüket, szóljanak bele a saját jövőjük alakulásába. „Nekünk 

fiatal politikusoknak, ifjúsági vezetőknek az a feladatunk, hogy a fiatalok aktuális és reális 

problémáira megoldásokat találjunk.” Elmondta, hogy a szociológusok által feldolgozott 

részleges eredmények alapján a fiatalok többsége ugyan szeretne elmenni külföldre dolgozni 

vagy tanulni, a jövőjüket  viszont itthon képzelik el. „A feldolgozott részleges eredmények 

alapján az a konklúziónk, hogy a megkérdezett fiatalok számottevő többsége itthon szeretne 

maradni, a szülőföldjén szeretne boldogulni, ehhez viszont szükségük van egy kiszámítható 
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jövőképre és a biztonságos szülőföldre. A mi feladatunk, hogy ezeket a feltételeket megteremtsük 

nekik.” Hozzátette, hogy a konzultáció eredményeit most szociólógusok dolgozzák fel és az 

eredményeket majd a politikum asztalára fogják tenni.  

Buryán Tünde a MAKOSZ elnöke elmondta, hogy a középiskolások körében már az elején 

nagy érdeklődés fogadta a Rólad szól! konzultációs karavánt. „Nagyon hasznos volt a MAKOSZ 

számára is ez a karaván, hiszen egy reális képet kaptunk arról, hogy mik azok a problémák, amik 

a középiskolásokat leginkább foglalkoztatják, mik azok a dolgok amikkel nekünk kiemelten 

foglalkoznunk kell. Nagyon örülünk, hogy a konzultációkon rengeteg középiskolás vett részt, 

olyan fiatalok is akik nem tagjai diáktanácsoknak, ifjúsági szervezeteknek és ezek a diákok 

aktívan beleszóltak az őket érintő problémák megvitatásába.”   

 

 

 

 

 

 

 

 


