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Minden eddigi érdeklődést felülmúl a vasárnap este kezdődő, XIV. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktáborba jelentkező anyaországi érdeklődők száma - nyilatkozta a Magyar 
Nemzetnek Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő. Az erdélyi Tusnádfürdőn sorra kerülő 
egyhetes szabadegyetem központi témája az integráció és a nemzeti érdek. 

Több mint tizennégy esztendővel ezelőtt, egy kézdivásárhelyi házibuliban született a román, a 
magyar és a nyugati fiatal értelmiségiek "rövidnadrágos politizálásának" helyet adó szabadegyetem 
ötlete, az erdélyi tábor azóta a román-magyar párbeszéd legstabilabb intézményévé nőtte ki 
magát. Idén az immár hagyományos szervezők mellé (a budapesti Pro Minoritate, a kolozsvári 

Jakabffy Elemér és a bukaresti Horia Rusu Alapítvány) partnerként a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem is felsorakozott, így tucatnál is több egyetemi professzort találunk az előadók 
listáján. Az Együtt vagy külön utakon - integráció és nemzeti érdek címmel vasárnap este induló 
rendezvénysorozat neves európai, anyaországi és romániai közéleti személyiségek részvételével 
zajlik. 

Az immár hagyományosnak számító Orbán Viktor-Adrian Severin párbeszédre péntek délelőtt 
kerül sor, de elfogadta a szervezők meghívását Michael Gahler európa parlamenti képviselő, a 
német CDU tagja; valamint Cristoph Pan professzor, az etnikai csoportok déltiroli intézetének 
vezetője is. A független magyar intézmények részéről például ott lesz Auth Henrik, a Nemzeti 
Bank alelnöke, aki a gazdasági növekedés, monetáris stabilitás témakörben kap szót, a kormányon 
lévő politikusokat pedig Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal területfejlesztésért felelős 
politikai államtitkára képviseli. 

Az úgynevezett komoly témák mellett bőven jut idő a kultúrára és a szórakozásra is: költői estek, 
színházi produkciók, népzenei koncertek egyaránt helyet kaptak a programban. A román és a 
magyar könnyűzenei élet kiválóságai közül meghívták a Ladánybene 27, a Kispál és a Borz, a 
Sarmalele Reci, az United és a Hiperkarma együtteseket, a zárónapon, szombaton pedig Ákos 
élete első erdélyi bemutatóját tartja az Andante koncertturné keretében. 

Az RMDSZ-hez közeli ifjúsági szervezetek által megrendezett "ellentáborról" szólva Németh 
Zsolt a Magyar Nemzet kérdésére elmondta: nem kaptak meghívót a másik eseményre és azt nem 
tartják konkurenciának, hiszen az új kezdeményezés a bulizásról, a tizennégy éves múltú 
szabadegyetem pedig a közös gondolkodásról és a szellemi teljesítményekről szól. Mint ahogyan 
azt az erdélyi Krónika című lap megírta, a tusnádi tábort a magyar költségvetés másfél millió 
forinttal, az RMDSZ közeli új kezdeményezést pedig hétmillióval támogatja. 
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