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A Nagyváradi Ifjúsági Napok keretében, a Partiumi Keresztény Egyetem új szárnyának
amfiteátrumában, november 3-5. között szervezte meg az Erdélyi Magyar Néppárt és a MINTA
ifjúsági szervezet a II. Határon túli Ifjúsági Konferenciát, mely során a közélet számos területén
tevékenykedő politikusok és szakértők előadásait hallgathatták meg a résztvevők.

A szombat délelőtti program Csizi Péter országgyűlési képviselőnek (FIDESZ) és Szilágyi Zsoltnak,
az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének előadásával kezdődött, mely során nemzetközi és belföldi
aktuálpolitikai kérdésekről beszéltek. Csizi Péter felszólalásában kitért az európai migrációs válság
és az elhibázott brüsszeli bevándorlás-politika következményeire, majd hozzátette: nem véletlen,
hogy a szemünk előtt zajló folyamatokban sokan összefüggést vélnek felfedezni, hiszen az európai
balliberális oldal felmérte, hogy a zömében jobboldali és keresztény értékrend mentén szerveződő
pártokkal szemben csak úgy tudnak előnyhöz jutni, ha a szavazók többsége zsigerből elutasítja a
keresztény európai értékrendet. „Számunkra az a kérdés, hogy elfogadjuk és beletörődünk e
folyamatba, s így igent mondunk a kötelező betelepítési kvótára is, vagy mint a történelemben már
oly sokszor, megvédjük országunkat, s ezzel együtt a kárpát-medencei térséget is?” – tette fel a
kérdést az országgyűlési képviselő.

Szilágyi Zsolt a magyar kormány külpolitikáját elemezve elmondta: Magyarország
szomszédságpolitikájának egyik erőssége, hogy a vagy-vagy elvét felváltotta az is-is elve, mely
értelmében a magyar külpolitika szereplői – a nemzeti érdek szem előtt tartásával – megpróbálnak
a lehető legszélesebb körben tárgyalni. A Néppárt elnöke rámutatott: e széles körű párbeszéd és
kapcsolatépítés az EU-s érdekérvényesítés során is kiemelt jelentőséggel bírhat. Az
autonómiaküzdelem jelenlegi állapota kapcsán Szilágyi elmondta: az RMDSZ képviselői, bár kisebb
megszakításokat kivéve szinte folyamatosan kormányon voltak, s számos alkalmuk lett volna rá,
soha nem teremtettek olyan tárgyalási helyzetet, mely során egy-egy megállapodás feltételévé
tették volna az önrendelkezést. „Látnunk kell, hogy célkitűzéseink megvalósításához román
partnereket is szerezhetünk, hiszen az erdélyi románság sem elégedett Bukarest túlközpontosított
politikájával. A rendszerváltás óta közel félmillió magyarral lett kevesebb Erdélyben, s belátható
közelségbe került kultúránk és közösségünk teljes eltűnése. E folyamat mihamarabbi megállítása
érdekében kell végeznünk munkánkat” – jelentette ki Szilágyi. A Néppárt elnöke ismertette az
Európai Szabad Szövetség munkáját, a katalán helyzet kapcsán pedig elmondta: a spanyol
többségnek és a madridi vezetésnek komoly felelőssége van a történtekben, ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy a Néppárt álláspontja szerint kizárólag a békés párbeszéd jelenthet megoldást.
A testvérvárosi kapcsolatok témakörében Decsi Istvánnal, Pécs város alpolgármesterével Zatykó
Gyula, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke, nagyváradi polgármesteri tanácsadó
beszélgetett. Decsi felszólalásában röviden ismertette városa kulturális és gazdasági sajátosságait,
majd kijelentette: egyik testvérvárosuk, a horvátországi Eszék, példája is jól mutatja, hogy a
hamarosan a két város között létrejövő autópályás összeköttetés előnyeit a magyarországi és a
horvátországi magyarok is megérezhetik. Az alpolgármester kitért a Pécs—Kolozsvár testvérvárosi
kapcsolatra is, melynek gyökerei a 1990-es évekre nyúlnak vissza, amikor azonban – a
Funar-érának köszönhetően – ez csakhamar el is hidegült, s csak azt követően, a Néppárt helyi
szervezetének hathatós közbenjárására, normalizálódhatott újra e kapcsolat. „A helyi néppártosok
motorjai voltak ennek a mára már gyümölcsöző együttműködésnek, melyet mi sem bizonyít jobban,
mint hogy az elmúlt években többször is részt vehettünk a Kolozsvári Magyar Napokon, ifjúsági
csereprogramokat bonyolítottunk le, az elkövetkezendőkben pedig a kolozsvári és pécsi egyetemek
műszaki és informatikai tanszékeinek együttműködését is meg szeretnénk valósítani” – mondta
Decsi István.
Az ebédet követően az ifjúság kárpát-medencei helyzetéről tartottak kerekasztal-beszélgetést a
jelenlévő ifjúsági szervezetek vezetői, majd Bogár Ildikó Nyolcszázezer – elhallgatott történelem,
interjúk a Gulág túlélőivel című kötetét mutatták be. Varga Csaba nagyváradi hegymászó legutóbbi
nepáli expedíciójáról tartott vetítéssel egybekötött beszámolót. Az esemény a nagyváradi
Polgármesteri Hivatal tanácstermében ért véget, ahol Csomortányi István, az Erdélyi Magyar

Néppárt Bihar megyei elnöke köszönte meg a résztvevők jelenlétét.
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