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Hajdu Ágnes
„Meg kell szerveznünk önmagunkat”

Interjú Oláh Gellérttel,  
a SHARE Kolozsvár Föderáció munkatársával1

Kivonat. Az alább olvasható írás egy szerkesztett interjú Oláh Gellérttel, aki a Share Föderáció képvise-
lőjeként a Kolozsvár 2015 Európai Ifjúsági Főváros szervezője.

Kulcsszavak: ifjúsági főváros, civil kezdeményezés

Abstract. “We Have to Organize Ourselves” 
Gellért Oláh is member of the SHARE Kolozsvár Federation’s staff responsible for the organisation of 
Kolozsvár 2015 European Youth Capital. He shares his experiences and speaks both of the feedbacks and 
the cooperation between Hungarian and Romanian organisers.

Keywords: youth capital, civil initiative

– Kérlek, mutatkozz be röviden!
– Oláh Gellért vagyok, 21 éves, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Ka-

rán veszek részt magiszteri képzésben, nemzetközi kapcsolatok területen. Az egyetem mellett a 
SHARE Kolozsvár Föderációnál dolgozom.2 

– Hogy kerültél kapcsolatba a jelenlegi munkahelyeddel?
– Ők kerestek meg. Előtte egy munkaközvetítéssel foglalkozó német-román multinál dolgoz-

tam. Jó volt, hasznos volt, jól kerestem, de nem tudtam volna ott hosszú távon elképzelni magam. 
És akkor jött ez az ajánlat, hogy dolgozhatnék itt, az Ifjúsági Fővárosnál, és akkor elfogadtam.

– Teljes állásban vagy részmunkaidőben dolgozol?
– Ez egy teljes állás, azaz napi 8 óra.
– Milyen konkrét feladataid vannak?
– A kiemelt programokért vagyok felelős és önkéntes koordinátor vagyok. Rengeteg, nagyjából 

kétezer önkéntesünk van, velük kell együttműködnöm, kitalálnom, hogy mit csináljunk, hova men-
jünk, milyen táborokat szervezzünk. Nagyon sokrétű feladataim vannak, attól kezdve, hogy pályá-
zok és pályázatot számolok el, tábort szervezek, de ha kell, akár parkot is festek. Amúgy nagyon 
hasznos, nagyon szeretem. Nagyon fárasztó, és abszolút nem éri meg anyagilag, de nagyon jó.

– Hányan dolgoztok a föderációnál?
– 57-en, ebből 5-en vagyunk magyarok.
– A román kollegákkal közösen vagy külön dolgoztok egy-egy rendezvény megvalósításán? 
– Az erdélyi magyarság életének, mindennapjainak számos más területéhez hasonlóan itt is kü-

lön magyar és külön román részről beszélhetünk. Két külön világban élünk, van magyar Ifjúsági 
Főváros és román Ifjúsági Főváros. Az Untold volt a legnagyobb magyar rendezvény, mert sokkal 
több magyar volt, mint a magyar napokon, azért, mert az egy nemzetközi rendezvény. Magyarként 

1 Az interjút Hajdu Ágnes készítette Kolozsváron, 2015. 11. 10-én, az MWTKA és az NSKI közös, a Ko-
lozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa cím apropóján végzett ifjúságkutatási projekt keretében. 

2 A SHARE föderációt elsősorban a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Főváros projekt kivitelezése céljából 
hozták létre, hogy biztosítsa a fenntartható együttműködést az ifjúsági szervezetek és az önkormányzat 
között.
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és románként két külön burában élünk. A román kollegákkal mindössze annyi közös programunk 
van, hogy együtt megyünk gyűlésekre, megbeszélésekre. Kikérik a tanácsunkat, de amúgy nem na-
gyon szólunk bele egymás dolgaiba, mindenki a saját pocsolyájában szeret tapicskolni. Minden nap 
találkozunk, elmondjuk egymásnak a problémáinkat, de mindkét félnek megvan a saját – sokszor 
egyébként nagyon hasonló – baja: hogy az embereket nem lehet bevonni, nem akarnak fizetni a 
programokon való részvételért vagy cirkuszolnak, ha nem tetszett nekik valami.

– Az Ifjúsági Főváros román és magyar programjait már a tervezés és a cím megpályázása során is 
szétválasztottátok? Ez egy tudatos döntés eredménye?

– Én a pályázás fázisában nem vettem részt, de amennyire tudom, ez egy román–magyar projekt-
nek indult el, amelynek éppen az együttműködés lett volna a célja. Az nem kérdés, hogy azért bizo-
nyos szinten van együttműködés, például ha bármikor megkérek egy román kollegát, hogy segítsen, 
akkor segít, és fordítva. Csak ez azért nem olyan együttműködés, mint amelynek a keretében példá-
ul most ez a ti kutatásotok folyik. De szerintem volt egy olyan elképzelés, hogy együttműködjenek 
ezek az emberek és ezek a csapatok. A magyar közösség irányából pedig – amúgy ezt a sajtó gerjesz-
tette nagyon – jöttek ilyen támadások, hogy miért nincs minden két nyelven, meg olyan hangok, 
kritikák, hogy ezen és ezen a rendezvényen csak románul lehetett vásárolni. Ezek után mi is arra 
álltunk rá, mivel ez így könnyebb is, hogy jó, akkor az általunk szervezett programok legyenek csak 
magyar rendezvények. A csapat magyar „fele” szervezi ezeket, mivel mi egyébként is a magyarokat 
akarjuk megszólítani és megszervezni. Mert legyünk őszinték, hogy meg kell szerveznünk önmagun-
kat is, mivel rettentően szervezetlenek vagyunk. Az Európa Ifjúsági Fővárosa cím egy jó lehetőség, 
hogy megszervezzük magunkat, hogy még inkább összébb húzzuk és kézben tartsuk a szálakat.

– Mikor zárul az Ifjúsági Főváros programsorozat és mikorra tudjátok lezárni a háttérmunkát?
– A programok decemberben zárulnak, de nekünk, azaz a föderációnak február-márciusra lesz 

vége. Nyilván kell még néhány hónap kifutási idő, amíg mindent lecsengetünk. Nagyjából március-
ra lesz számunkra teljesen vége.

– Volt olyan program, rendezvény, amit idén először rendeztetek meg és várhatóan tovább fog folyta-
tódni jövőre vagy a következő években? 

– Igen, például a zsidó kulturális fesztivál és az Untold biztos ilyen lesz, mivel az utóbbi volt a 
legnagyobb rendezvényünk.

– Hogyan hatott az Európa Ifjúsági Fővárosa cím és programsorozat magára a városra?
– Kolozsvárnak biztosan hasznára vált. Az Untold fesztivállal minden kolozsvári állampolgár 

140 euroval lett gazdagabb. Ki lehet számolni, bár nyilván ez nem ilyen egyszerű. A szállodák telis-
tele voltak, nekik persze, hogy megérte, és a beszállítóknak, kisvállalkozóknak, taxisofőröknek is. 
Nyilván volt egy olyan réteg, akinek abszolút nem érte meg, de nekik nem éri meg semmi. Ha itt 
lenne Kolozsváron az Európai Parlament, nekik az sem érné meg. Mindig lesz egy ilyen réteg. A 
városnak mindenképpen megérte, kulturálisan felpezsdült. Azt, hogy felkerült-e ezzel Európa térké-
pére, nem tudom. Milliók ettől még biztosan nem tudják, hogy hol van Kolozsvár vagy Cluj-
Napoca. De mindenképpen megérte, szerintem hasznos volt.

– Végeztek, végeztetek a programsorozathoz vagy az egyes rendezvényekhez kapcsolódóan valamilyen 
kutatást, elégedettségi felmérést?

– A Max Weber Társadalomkutatásért Alapítvány a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézettel 
közösen végez ezekben a hetekben egy kérdőíves adatfelvételt, Kolozsváron tanuló magyar egyete-
misták körében. Ennek a kérdőívnek az utolsó blokkja az Ifjúsági Főváros programjainak ismertsé-
gét, népszerűségét, hatásait méri. Az Untold fesztiválról egyértelműen pozitívak a visszajelzések, 
minden szempontból. Nyilván a magyar napokról is. A kisebb rendezvények esetében – például 
amilyen az önkéntes tábor is volt – az a száz ember, aki ott volt, biztosan jól érezte magát. 

A zsidó kulturális fesztivál is nagyon jól sült el. Rendezvényenként nem mértük, mérjük az elége-
dettséget, de ami visszajelzést kapunk, akár a sajtóból vagy a kommentekből, azok abszolút pozitívak.

– Köszönöm a beszélgetést, és további eredményes munkát kívánok.


