
 

 

29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor Tusványoson meghirdette a Kárpát-medence újjáépítésének 
tervét 
2018. július 28. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, Új 

Szó, Lokál, Pannon RTV, Magyar Szó, Origo 

A Kárpát-medence újjáépítését nevezte Magyarország egyik legfontosabb tervének Orbán 

Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn. A miniszterelnök a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktáborban úgy fogalmazott, „véget ért a száz év magyar magány 

korszaka”. „Újra erősek vagyunk, elszántak vagyunk, bátrak vagyunk, van erőnk, van 

pénzünk, vannak erőforrásaink” – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: az elmúlt években 

Magyarország bebizonyította szomszédjainak, hogy „aki a magyarokkal együttműködik, az jól 

jár”. 

 

Az eddigi nemzetpolitika folytatását kérték 
2018. július 27. – MTI, Ma7.sk, PestiSrácok, 888.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap,  

Erdély.ma, Origo, Lokál, karpatalja.ma 

Az identitás-megőrzés és szülőföldön való boldogulás fontos támaszának minősítették a 

2010-ben kezdődött nemzetpolitikát a határon túli magyar pártok vezetői és ennek folytatását 

kérték a kormánytól pénteken, a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor "A 

nemzeti összetartozás ereje" című kerekasztal-beszélgetésén. A hagyományos tusványosi 

nemzetpolitikai kerekasztal alkalmával Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes köszönetet 

mondott a külhoni magyarságnak, hogy áprilisban több mint 96 százalékban támogatta a 

Fidesz-KDNP kormányt és "így lett meg a harmadik kétharmad". Semjén Zsolt ezt a választási 

eredményt úgy értékelte: visszaigazolása, elismerése a kormány 2010-ben megkezdett 

nemzetpolitikájának, amelyet a következő ciklusban is folytatni fog. 

 
Potápi a Tusványos megnyitóján: a nemzet közjogi egyesítése gyakorlatilag 
befejeződött 
2018. július 25. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A nemzetpolitika bizonyított: a nemzet közjogi egyesítése gyakorlatilag befejeződött, a mai 

országgyűlés már nemzetgyűlésként működik – állapította meg Potápi Árpád nemzetpolitikai 

államtitkár szerdán Tusnádfürdőn, a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

megnyitóján. „Azon fáradozunk, hogy hazánk szabadságának visszaszerzésével nemcsak a 

nemzetnek, de az egyetemes Európának és a keresztény ügynek is szolgálhassunk” – 

köszöntötte a tábort a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának vezetője, II. 

Rákóczi Ferenc 1705-ben megfogalmazott, szerinte ma is találó gondolatát idézve. 
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 Potápi: a jogvédelem, a diaszpórapolitika és a családok éve is szerepel a 
szabadegyetem fontosabb témái között 
2018. július 23. – MTI, Körkép, Krónika, fidesz.hu 

A jogvédelem, a diaszpórapolitika és a családok éve is szerepel a szerdán kezdődő 

tusnádfürdői nyári szabadegyetem fontosabb témái között – mondta a nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár az M1 aktuális csatorna hétfő délelőtti műsorában. Potápi Árpád János 

közölte: a 29. alkalommal megrendezett szabadegyetem évről évre a legnagyobb 

nemzetpolitikai tábor. Hozzátette: minden régióban vannak hasonló rendezvények a nyáron, 

így a Kishegyesen, a Martoson, a Gombaszögön és a Felsőszinevéren tartott táborok után a 

tusnádfürdői a nemzetpolitikai táborok záró eseménye. Kitért arra: a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös, Bethlen Gáborról elnevezett 

sátrában a jogvédelemről és a szülőföldön maradást támogató gazdaságfejlesztésről is 

tartanak előadássorozatot. 

 

Nemzetpolitika, családtámogatás, európai jövőkép – összefoglaló a Tusványos 
szerdai előadásaiból 
2018. július 25. – MTI, Krónika 

A szabadegyetem szerdai rendezvényein egyebek mellett a magyar családok támogatásáról, 

Európa jövőjéről és kisebbségvédelmi témákról volt szó. A bálványosi nyári szabadegyetem 

alapítóinak egyikeként Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke úgy 

értékelte: az országgyűlési választások megmutatták a nemzet egységét, a kormánytöbbség 

kétharmados eredményében „ott van” a határon túliak szavazata is, és így a következő négy 

évben folytatódhat a nemzetegyesítés, „össze fog nőni, ami összetartozik”.  

 

Az EU jövőjéről dilemmáztak Tusványoson  
2018. július 25. – transindex.ro, maszol.ro 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében Európa jövőjéről 

szerveztek pódiumbeszélgetést azaz 10-15 perces önálló beszédeket a nyitó napon közvetlenül 

a megnyitó után. A beszélők Radu Carp, a Nemzeti Liberális Párt külügyi államtitkára, Korodi 

Attila az RMDSZ képviselői frakciójának vezetője, Radoslaw Fogiel, az Ifjú Európai 

Konzervatívok alelnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Mihai Răzvan 

Ungureanu volt miniszterelnök, Dömötör Csaba, a magyar Miniszterelnöki Kabinetiroda 

munkatársa és Németh Zsolt a magyar Külügyi Bizottság elnöke voltak.  

 

Potápi Árpád: közös siker a Minority SafePack 
2018. július 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Közös siker a Minority SafePack, a nemzeti kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés - 

mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szerdán a 29. Bálványosi Nyári 
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Szabadegyetem és Diáktábor panelbeszélgetésén. Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke arról beszélt: több mint 1 millió 121 ezer hitelesített 

aláírás van. Az államtitkár kiemelte: mindez nem valósulhatott volna meg a FUEN és a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nélkül, valamint a magyar szervezetek, 

pártok, az európai magyar szervezetek, így a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek 

(NYEOSZ) támogatása nélkül. A kezdeményezés keretében nem várt magas számban gyűltek 

össze az aláírások - mutatott rá az államtitkár. 

 

Tusványos: jó irányba változott a választási törvény 
2018. július 25. – szekelyhon.ro 

Több mint 1 072 000 személy kérelmezte, és ebből 1 026 000-en kapták meg a magyar 

állampolgárságot 2018 július közepéig – hangzott el az Állampolgárság, regisztráció, 

választások című beszélgetésen szerdán Tusványoson. Tóth László, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője a tavaszi magyarországi országgyűlési választások 

kapcsán rámutatott: Csíkszeredában közel 114 ezer levélszavazatot adtak le, ez a 

külképviseleteken leadott levélszavazatok ötvenöt százaléka. Úgy véli, bár volt az állampolgári 

kérelmek leadásában csökkenés 2014-ben, tavaly már stagnált, az idei év első felében pedig 

enyhe növekedés észlelhető. Elhangzott, az idei választások nagy kihívása az volt, hogy 

csökkenteni tudják az érvénytelen szavazatok számát, de ez nagyon kismértékben sikerült. 

Épp ezért jött nagyon jól a magyar választási törvény minapi módosítása. 

 

Szilágyi Tusványoson: Romániának nem ellenségei a magyarok 
2018. július 25. – szekelyhon.ro 

Európa jövője szempontjából meghatározó lesz a 2019-es európai parlamenti választás. De 

milyen kihívásokkal kell szembenéznie Magyarországnak és a romániai magyar 

kisebbségnek? – erre a kérdésre próbáltak választ adni a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktáborban szerdán. 

 
Berényi Tusványoson – 63 200 aláírást ismert el a szlovák belügy a Minority 
Safepackhez 
2018. július 25. – Körkép, Felvidék Ma 

Közös siker a Minority SafePack, a nemzeti kisebbségvédelmi polgári kezdeményezés – 

mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár szerdán a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor panelbeszélgetésén. Vincze Loránt, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke arról beszélt: több mint 1 millió 121 ezer hitelesített 

aláírás van. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnökségi tagja a panelbeszélgetésen 

kiemelte: a rendszerváltás óta ez a második legtöbb összegyűjtött aláírás a felvidéki 

magyarság részéről az MKP kezdeményezésében, és elérték vele a közel 69 ezret. A szlovák 

belügyminisztérium pedig a napokban a párt érdeklődésére megerősítette, hogy az aláírási 

ívek ellenőrzése után 63 200 aláírást hitelesnek talált el is fogadott. Szerinte a kezdeményezés 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/tusvanyos-jo-iranyba-valtozott-a-valasztasi-torveny
https://szekelyhon.ro/aktualis/szilagyi-tusvanyoson-romanianak-nem-ellensegei-a-magyarok
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2018/07/25/berenyi-tusvanyoson-63200-alairast-ismert-el-a-szlovak-belugy-a-minority-safepackhez-kepek
http://www.korkep.sk/cikkek/mindennapjaink/2018/07/25/berenyi-tusvanyoson-63200-alairast-ismert-el-a-szlovak-belugy-a-minority-safepackhez-kepek
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megmutatta, hogy mely közösségek szervezettek igazán. A Most-Híd alakulat ugyanakkor 

nemhogy nem segített, de még támadta is az akciót – jegyezte meg. 

 

A Tusványost becsmérlő MSZP öt erdélyi helyszínen folytat tárgyalásokat helyi 
magyar vezetőkkel 
2018. július 26. – MTI, Krónika 

Az MSZP szerint a Fidesz nyugodtan átkeresztelhetné a tusnádfürdői nyári szabadegyetem 

mottóját „átmenet a demokráciából a diktatúrába” elnevezésre – mondta Ujhelyi István, az 

ellenzéki párt EP-képviselője csütörtökön az MTI-nek. Molnár Zsolt, az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának alelnöke szerint a támogatásokról külhoni magyar kurátoroknak 

kellene dönteniük. 

 
Benkő Erika: a Beke–Szőcs üggyel a székelyföldi regionalizmust akarják 
ellehetetleníteni 
2018. július 26. – transindex.ro 

A Beke-Szőcs ügy egyértelműen a magyar közösség elleni támadás – hangsúlyozta Benkő 

Erika, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi képviselője a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen a 

témában tartott csütörtöki beszélgetésen. Ahogy normalizálódik és egyre inkább a párbeszéd 

útja felé terelődik a regionalizmus kérdése Romániában, a magyar ügyekkel foglalkozó 

titkosszolgálati és államhatalmi szervek megpróbálták hitelteleníteni a székelyföldi 

törekvéseket azzal, hogy a terrorizmus skatulyájába akarják belehúzni az amúgy nagyon is 

legitim székely regionalizmust.  

 
A Beke-Szőcs ügyről Tusványoson: védelem nélkül?! 
2018. július 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

"A román nemzetpolitika azt üzeni a székelységnek, hogy bármit meg tudnak tenni ellenünk. 

Az erdélyi magyarság megbukott önvédelemből": erős kijelentések hangzottak el a csütörtöki 

kerekasztal-beszélgetésen.  

 
Az Erdélyi Médiatér Egyesület képviselői Tusványoson mutatták be a 
konglomerátumot  
2018. július 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az erdélyi médiaépítés jelenéről és jövőjéről beszélgettek szerdán Tusványoson, a Mátyás-

udvarban az Erdélyi Médiatér Egyesület képviselői. Györfi Áron, az Erdélyi Médiatér 

Egyesület portfóliómenedzsere elmondta, hogy az elmúlt időszakban számos helyi lap, rádió 

és médiapiaci szereplővel egyeztettek, és így látják, hogy "kicsiben nem tudnak tovább 

haladni", és mivel az ő egyesületük jelentős támogatáshoz jutott a magyar kormánytól, 

szeretnék megteremteni nekik a kitörési lehetőséget, hogy ezeket a kiadókat összekapcsolják.  
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-tusvanyost-becsmerlo-mszp-ot-erdelyi-helyszinen-folytat-targyalasokat-helyi-magyar-vezetokkel
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52362&Benko_Erika_a_Beke8211Szocs_uggyel_a_szekelyfoldi_regionalizmust_akarjak_ellehetetleniteni
http://itthon.transindex.ro/?hir=52362&Benko_Erika_a_Beke8211Szocs_uggyel_a_szekelyfoldi_regionalizmust_akarjak_ellehetetleniteni
http://itthon.transindex.ro/?hir=52362&Benko_Erika_a_Beke8211Szocs_uggyel_a_szekelyfoldi_regionalizmust_akarjak_ellehetetleniteni
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27350&A_BekeSzocs_ugyrol_Tusvanyoson_vedelem_nelkul?!
http://itthon.transindex.ro/?hir=52361&Az_Erdelyi_Mediater_Egyesulet_kepviseloi_Tusvanyoson_mutattak_be_a_konglomeratumot
http://itthon.transindex.ro/?hir=52361&Az_Erdelyi_Mediater_Egyesulet_kepviseloi_Tusvanyoson_mutattak_be_a_konglomeratumot


 

 

29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

így szabadulthat a börtönből Beke István és Szőcs Zoltán 
2018. július 26. – maszol.ro 

Három eszközt is bevet a terrorizmusért 5-5 év börtönre ítélt Beke István és Szőcs Zoltán 

kiszabadítása érdekében a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet: törvényességi óvást 

nyújtanak be a román bíróságra, az Európai Emberjogi Bírósághoz fordulnak, illetve a 

magyar kormány segítségét kérik. Erről az intézet elnöke, Csóti György beszélt csütörtökön 

Tusványoson, egy sajtótájékoztatón. A jogász kijelentette: a Hatvannégy Vármegye Mozgalom 

két kézdivásárhelyi vezetőjét „a 21. századi Európai Unióban példátlan” koncepciós perben 

ítélték el, és rajtuk keresztül az egész erdélyi magyar közösséget megbélyegezték. „A román 

titkosszolgálatok bebizonyították, hogy semmiben sem különböznek a hírhedt Securitatétól” 

– fogalmazott Csóti. 

 

„Célunk, hogy megismerjük és megismertessük az elmúlt száz évünket” 
2018. július 26. – maszol.ro 

A RMDSZ 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című centenáriumi programja a következő 

száz évről szól és arról, hogy magyar közösségként milyen feltételek mellett látnánk 

biztosítottnak nemzeti identitásunk megtartását – hangsúlyozta Székely István, a szövetség 

társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke csütörtökön Tusványoson. A Kós Károly 

sátorban szervezett Száz év magány – román nemzeti emlékünnepségek Székelyföldön című 

panelbeszélgetésen a 2018-as centenáriumi év eseményeit vázolták fel és mutatták be a 

kisebbség és többség perspektívájából. 

 

Médiapiaci átalakulások: a jobb- és baloldali médiáról a Tusványoson 
2018. július 26. – szekelyhon.ro 

A média politizál és ez mindig is így volt, mert ő alakítja a nyilvánosságot, a nyilvánosság 

pedig a politika tere – hangzott el csütörtökön Tusványoson a Mátyás-udvarban, a 

Médiapiaci átalakulások, kihívások a sajtó előtt című beszélgetésen. 

 

Semjén: a külhoni magyarság megmaradásához egy erős anyaországra van 
szükség 
2018. július 26. – szekelyhon.ro, Bihari Napló 

A magyar nemzet egységéről, a külhoni magyarság megmaradásáról, illetve a magyar 

kormány céljairól beszélt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor második napján. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által tavaly 

kiadott, Testvéred minden magyar – Gondolatok a nemzeti összetartozásról című könyvet 

mutatták be Tusványos második napján az Orbán Balázs sátorban. A kötetben a magyar 

kultúra, politika és tudomány személyiségei szólalnak meg, többek között a tegnapi 

beszélgetésen is jelen lévő Duray Miklós közíró és Szakály Sándor, a VERITAS Történetkutató 

Intézet főigazgatója. A könyv kapcsán a nemzeti összetartozásról szóló panelbeszélgetésen 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-

helyettes is megosztotta gondolatait az érdeklődőkkel. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99734-igy-szabadulhat-a-bortonb-l-beke-istvan-es-sz-cs-zoltan
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/99752-celunk-hogy-megismerjuk-es-megismertessuk-az-elmult-szaz-evunket
https://szekelyhon.ro/aktualis/mediapiaci-atalakulasok-a-jobb-es-baloldali-mediarol-a-tusvanyoson
https://szekelyhon.ro/aktualis/semjen-a-kulhoni-magyarsag-megmaradasahoz-egy-eros-anyaorszagra-van-szukseg
https://szekelyhon.ro/aktualis/semjen-a-kulhoni-magyarsag-megmaradasahoz-egy-eros-anyaorszagra-van-szukseg
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Székelyföld: az ország közepén mégis periférián 
2018. július 26. – szekelyhon.ro 

Magyarország gazdasági versenyképességének fejlesztése és a román állam által elhanyagolt 

Székelyföld kitörési esélye került a középpontba csütörtök délelőtt a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen és Diáktáborban. A Lőrincz Csaba-sátorban tartott panelbeszélgetést 

felvezető Misovicz Tibor, az Igazságügyi Minisztérium gazdasági ügyekért felelős helyettes 

államtitkára arra kérte Varga Mihály magyar pénzügyminisztert, hogy ismertesse, illetve 

helyezze keretbe a kormány mindazon elképzeléseit, amelyek képesek javítani Magyarország 

gazdasági versenyképességét. 

 
„A nagy emberek és nagy nemzetek tartják a szavukat” – Az ukrán oktatási 
törvény is terítékre került a tusnádfürdői szabadegyetemen 
2018. július 26. – karpatalja.ma 

Az erdélyi Tusnádfürdőn, a 29. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor harmadik napján 

(július 26-án csütörtökön) sok érdeklődőt vonzott a 2017 szeptemberében elfogadott ukrán 

oktatási törvényt és a kárpátaljai magyar oktatás helyzetét bemutató panelbeszélgetés, 

amelyre a szervezők által Bánffy Miklósról elnevezett sátorban került sor. A panelbeszélgetés 

elején, előadásában Brenzovics László, Ukrajna Legfelső Tanácsának képviselője, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke emlékeztetett arra, hogy Ukrajna 

1991-ben történt függetlenné válásakor a függetlenségi nyilatkozatban, valamint a később 

elfogadott törvényekben, de a kormánypropagandában is rendkívül széles jogokat 

biztosítottak a kisebbségeknek, mind az oktatás, mind a nyelv- és a szimbólumhasználat 

területén. 

 

A kisebbségi jogvédelem is terítéken volt a XXIX. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetemen 
2018. július 26. – karpatalja.ma 

A kisebbségi jogok érvényesítéséért folytatott küzdelmük tapasztalatairól és a jelenlegi 

helyzetről számoltak be az erdélyi, a vajdasági, a felvidéki és a kárpátaljai magyar pártok 

képviselői csütörtökön a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen szervezett pódiumbeszélgetésen. 

 
Óvodafejlesztési program a Kárpát-medencében – panelbeszélgetés 
Tusványoson 
2018. július 27. – karpatalja.ma 

„Az a cél, hogy a határon túli magyar közösségek fejlődjenek, az asszimilációt pedig 

lelassítsuk” ‒ jelentette ki Erdélyi Rudolf, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója az 

Óvodafejlesztés a Kárpát-medencében című panelbeszélgetésen Tusványoson. A magyar 

kormány közel 17,1 milliárd forintot szánt eddig az óvodafejlesztésekre a határon túli 

régiókban. Grezsa István, a Miniszterelnökség óvodaprogramjáért és Kárpátalja fejlesztéséért 

felelős kormánybiztosa elmondta: a kétütemű óvodafejlesztési program jelenleg a legnagyobb 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfold-az-orszag-kozepen-megis-periferian
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-nagy-emberek-es-nagy-nemzetek-tartjak-a-szavukat-az-ukran-oktatasi-torveny-is-teritekre-kerult-a-tusnadfurdoi-szabadegyetemen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-nagy-emberek-es-nagy-nemzetek-tartjak-a-szavukat-az-ukran-oktatasi-torveny-is-teritekre-kerult-a-tusnadfurdoi-szabadegyetemen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kisebbsegi-jogvedelem-is-teriteken-volt-a-xxix-balvanyosi-nyari-szabadegyetemen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-kisebbsegi-jogvedelem-is-teriteken-volt-a-xxix-balvanyosi-nyari-szabadegyetemen/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/ovodafejlesztesi-program-a-karpat-medenceben-panelbeszelgetes-tusvanyoson/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/ovodafejlesztesi-program-a-karpat-medenceben-panelbeszelgetes-tusvanyoson/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/ovodafejlesztesi-program-a-karpat-medenceben-panelbeszelgetes-tusvanyoson/
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nemzetpolitikai beavatkozás a Kárpát-medence külhoni közösségeibe. A mai napra ez 150 új 

intézményt és 400 felújított épületet jelent. 

 

A vajdasági siker példaértékű a Kárpát-medencében 
2018. július 27. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Már többször is elhangzott Tusványoson, hogy annak „polgárai” nem a megszokott módon, 

hanem Tusványostól Tusványosig mérik az időt, ez a mérvadó számukra, e periódus alapján 

határozzák meg, milyen is volt az elmúlt év, milyen kihívások várhatók a következő 

szabadegyetemig. Már hagyományosnak számít, hogy a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 

és Diáktáborban minden alkalommal pénteken délelőtt ülnek egy asztalhoz a határon túli 

magyar közösségek politikai vezetői és a magyar kormány tisztségviselői, s együtt elemzik ki a 

kárpát-medencei történéseket, eseményeket. 

 

Pásztor: Aki bírál, az ne tartsa a markát a támogatások osztogatásakor 
2018. július 27. – Szabad Magyar Szó 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban pénteken délelőtt a határon túli 

magyar közösségek politikai vezetői és a magyar kormány tisztségviselői közösen elemezték a 

kárpát-medencei történéseket. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Magyar 

Szó tudósítása szerint elmondta, nem vallottak szégyent az április 8-i magyar parlamenti 

csata alkalmával, hiszen a maguk csekély lehetőségeihez mérten a maximumot tették hozzá a 

kétharmados eredmény eléréséhez. 

 

A magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 
2018. július 27. – Felvidék Ma 

Menyhárt József MKP-elnök is előadója volt a „Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 

– a politikai porondon” elnevezésű fórumnak, amelyet Erdélyben, a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen tartottak csütörtökön, a Bethlen Gábor-sátorban. A fórumon a délvidéki, az 

erdélyi és a kárpátaljai magyar közösség is képviseltette magát, név szerint Darcsi Karolina 

(politikai-kommunikációs titkár, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség), Erdődi Edvina 

(elnökségi tag, Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fóruma) és Toró T. Tibor (ügyvezető 

elnök, Erdélyi Magyar Néppárt). Az eszmecserét az eredeti program szerint Csóti György, a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója moderálta volna, ám ő ugyanakkor a Romániában 

terrorizmus vádjával szabadságvesztésre ítélt két magyar erdélyi fiatalember, Beke István és 

Szőcs Zoltán védelmében tartott fórumot, így őt munkatársa, Antal Eszter helyettesítette. 

Eredetileg Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke volt a fórum felvidéki résztvevője, 

aki viszont csallóközcsütörtöki polgármesteri teendői miatt nem tudott eljönni Tusványosra, 

ezért Menyhárt József szólt a felvidéki magyarsággal kapcsolatos időszerű történésekről. 
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https://www.magyarszo.rs/hu/3741/kulfold_magyarsag/187054/A-vajdas%C3%A1gi-siker-p%C3%A9lda%C3%A9rt%C3%A9k%C5%B1-a-K%C3%A1rp%C3%A1t-medenc%C3%A9ben.htm
https://szabadmagyarszo.com/2018/07/27/pasztor-aki-biral-az-ne-tartsa-a-markat-a-tamogatasok-osztogatasakor/
https://szabadmagyarszo.com/2018/07/27/pasztor-aki-biral-az-ne-tartsa-a-markat-a-tamogatasok-osztogatasakor/
http://felvidek.ma/2018/07/a-magyarok-jogvedelme-a-karpat-medenceben/
http://felvidek.ma/2018/07/a-magyarok-jogvedelme-a-karpat-medenceben/
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Borboly szerint addig nem lesz megoldva a medveprobléma, míg nem lesz 
autonómia  
2018. július 27. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Minőségi vadgazdálkodás, vadmegfigyelés, medve és ember viszonya címmel szerveztek 

beszélgetést Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sándor, Kovászna 

Megye Tanácsának elnöke, Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke, valamint Szin 

János és Dezső László medvepásztor részvételével a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen 

és Diáktáborban, július 26-án. A beszélgetést Szép Róbert, az Országos Környezetvédelmi 

Őrség főbiztosa moderálta. 

 

Székely István: az RMDSZ akkor is jó döntéseket hozott az igazságügyi reformok 
kapcsán, ha azok pillanatnyilag népszerűtlenek 
2018. július 27. – transindex.ro 

„Az RMDSZ célja, hogy olyan bűnüldözés és igazságszolgáltatás legyen Romániában, amely 

hatékony, de amelyet a mindenkori politikai ellenfelekkel szemben nem lehet politikai 

eszközként felhasználni. Mi azt mondjuk: nyerje el méltó büntetését az, aki a törvény ellen 

vét, de ne sérülhessenek meg azok az emberi jogok, amelyeket oly nehezen sikerült a 1989-es 

változás után kivívni” – hangsúlyozta Székely István, a Szövetség társadalomszervezésért 

felelős ügyvezető alelnöke csütörtökön Tusványoson.  

 
Nyolc szék vagy három megye? Az autonómiatervezetekről vitáztak 
Tusványoson 
2018. július 27. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A két fő autonómiatervezet szemléletbéli különbségeiről beszélgettek ma Tusványoson, illetve 

arról, hogy létezik-e közös alap a romániai magyar és/vagy székely képviseleti szervek között 

az autonómia megvalósítása irányába vezető lépések tekintetében. Az egyik tervezet az 

RMDSZ által által kidolgozott és a meglévő adminisztratív megyei egységekre építene, a 

másik, az SZNT autonómiastatútuma, a székely székek régi-új adminisztratív egységek 

létrehozását tűzte ki célul, szám szerint nyolcat.  

 

A Fidesz kétharmada a lövészárok két oldaláról Tusványoson  
2018. július 27. – transindex.ro 

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélgetett pénteken Tusványoson 

Schiffer András, ügyvéddel, volt LMP-alapítóval, Bárándy Gergely (ugyancsak) volt egykori 

MSZP-s képviselővel a magyar belpolitika állapotáról. Egyik oldalon a kormányzati ciklus 

bírálata, másikon a mundér becsületének védése volt jellemző, így párhuzamos látleletek 

hangzottak el, és toposzok ismételgetése jellemezte a Bánffy Miklós sátorban zajlott 

diskurzust, ami inkább volt szórakoztató, mint informatív. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=52372&Borboly_szerint_addig_nem_lesz_megoldva_a_medveproblema_mig_nem_lesz_autonomia
http://itthon.transindex.ro/?hir=52372&Borboly_szerint_addig_nem_lesz_megoldva_a_medveproblema_mig_nem_lesz_autonomia
http://itthon.transindex.ro/?hir=52371&Szekely_Istvan_az_RMDSZ_akkor_is_jo_donteseket_hozott_az_igazsagugyi_reformok_kapcsan_ha_azok_pillanatnyilag_nepszerutlenek
http://itthon.transindex.ro/?hir=52371&Szekely_Istvan_az_RMDSZ_akkor_is_jo_donteseket_hozott_az_igazsagugyi_reformok_kapcsan_ha_azok_pillanatnyilag_nepszerutlenek
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27353&Nyolc_szek_vagy_harom_megye?_Vita_az_autonomiatervezetekrol_Tusvanyoson
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27353&Nyolc_szek_vagy_harom_megye?_Vita_az_autonomiatervezetekrol_Tusvanyoson
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27353&Nyolc_szek_vagy_harom_megye?_Vita_az_autonomiatervezetekrol_Tusvanyoson
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27354&A_Fidesz_ketharmada_a_loveszarok_ket_oldalarol_Tusvanyoson
https://szekelyhon.ro/aktualis/egyuttmukodesben-a-siker-kulcsa-n-nemzetpolitikai-kerekasztal-tusvanyoson
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Együttműködésben a siker kulcsa – nemzetpolitikai kerekasztal Tusványoson 
2018. július 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Minority SafePack polgári kezdeményezés, Magyarország Kárpát-medencei 

gazdaságfejlesztő programja és a felívelő pályán lévő szerb-magyar kapcsolatok jelentette 

pozitívumok mellett romániai igazságszolgáltatás helyzete és a kárpátaljai magyarság elleni 

támadások is kiemelt szerepet kaptak Tusványos hagyományos pénteki nemzetpolitikai 

kerekasztal-beszélgetésén. Elhangzott, érdemes lenne az erdélyi magyarok összefogását a 

politikai pártok szintjére is „kiterjeszteni”. 

 

EP-választások: az egész világ figyeli, jobban, mint bármikor 
2018. július 27. – szekelyhon.ro 

Az európai migrációs politikával szembeni véleményformálás is lesz a jövő évi EP-választás – 

emelte ki a Wekerle–Mikó-sátorban tartott péntek délutáni előadása bevezetőjeként Schmidt 

Mária történész, a budapesti Terror Háza Múzeum főigazgatója. Az egész világ az 

eredményekre figyel majd, jobban, mint eddig bármikor – tette hozzá. Előadótársa, Barthel-

Rúzsa Zsolt, a Századvég Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, az EP-választásokon 

korábban tapasztalt alacsony részvételi arány remélhetőleg változni fog, és „sokkal többen 

alkotnak véleményt arról, hogy milyen Európában akarnak élni”. 

 
Semjén Zsolt az 1918-ban tett autonómiaígéretére emlékeztette a románságot  
2018. július 27. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Ma7.sk 

Semjén Zsolt az erdélyi magyaroknak és szászoknak 1918-ban tett autonómiaígéretére 

emlékeztette a Nagy-Románia megalakulásának centenáriumát ünneplő románságot 

pénteken Tusnádfürdőn. A miniszterelnök-helyettes a Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

nemzetpolitikai fórumán kérdésre válaszolva fejtette ki: tiszteletben tartja, hogy a románság 

ünnepli Erdély Romániához csatolását, és azt kéri, ők is tartsák tiszteletben, hogy ezen a 

magyaroknak nincs mit ünnepelni. 

„Megértem, hogy nekik nagyon fontos a nemzeti identitás szempontjából december elseje. 

Ezért csak azt kérem, hogy tanulmányozzák a Gyulafehérvári Nyilatkozatot. Önök akkor 

megígérték a magyarságnak az önrendelkezést és autonómiát, ezért mi csak arra kérjük 

önöket, hogy a saját ígéretüket tartsák be, és ne tekintsék extremitásnak, amikor a magyarság 

autonómiát kér” – fogalmazta meg elvárását Semjén Zsolt. 

 
Tusványos: Tőkés szerint a centenárium jó alkalom a román-magyar viszony 
rendezésére 
2018. július 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tőkés László erről szombaton Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor (Tusványos) zárónapján beszélt, az Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott 

fórumon. Az európai parlamenti képviselő úgy vélte, az erdélyi magyarság ügye közel száz 

évvel elcsatolása után is rendezetlen, és többé-kevésbé így van a többi elszakított 

nemzetrésszel is. „A román centenáriumi jubilálás jobbára nacionalista, nacionálkommunista 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/egyuttmukodesben-a-siker-kulcsa-n-nemzetpolitikai-kerekasztal-tusvanyoson
https://szekelyhon.ro/aktualis/ep-valasztasok-az-egesz-vilag-figyeli-jobban-mint-barmikor
https://magyaridok.hu/belfold/semjen-zsolt-az-1918-ban-tett-autonomiaigeretere-emlekeztette-a-romansagot-3336149/
https://magyaridok.hu/belfold/semjen-zsolt-az-1918-ban-tett-autonomiaigeretere-emlekeztette-a-romansagot-3336149/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tusvanyos-tokes-szerint-a-centenarium-jo-alkalom-a-roman-magyar-viszony-rendezesere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tusvanyos-tokes-szerint-a-centenarium-jo-alkalom-a-roman-magyar-viszony-rendezesere
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tusvanyos-tokes-szerint-a-centenarium-jo-alkalom-a-roman-magyar-viszony-rendezesere
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klisékre épül, központi eleme a magyarságról alkotott hagyományos ellenségkép kultiválása” 

– fogalmazott Tőkés László. 

 

Băsescu pártjának vezetője szerint Orbán Viktor Románia miniszterelnökeként 
viselkedik Tusnádfürdőn 
2018. július 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Eugen Tomac, a román Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke a Facebookon fejezte ki 

nemtetszését Orbán Viktor miniszterelnöknek a tusnádfürdői szabadegyetemen való 

részvételével és felszólalásával kapcsolatban. Bejegyzésében az ellenzéki alakulat vezetője 

kifogásolta, hogy a román egyesülés centenáriumának évében Orbán Viktor 

„akadálymentesen ünnepli Tusnádfürdőn a legnagyobb engedményeket, amelyeket Románia 

az utóbbi száz évben tett Magyarországnak”. „Az a tény, hogy a román állam magas szintű 

képviselete hiányzik a tusnádfürdői nyári egyetemről, hogy gátat szabhasson a radikálisan 

románellenes felszólalásoknak, ismét megmutatja, hogyan viselkedünk mi a külpolitikában: 

hátratett kézzel. (...) Felháborítónak tartom, hogy Klaus Iohannis államfő és a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea engedi, hogy Orbán Viktor úgy 

viselkedjen Tusnádfürdőn, mintha néhány napra ő lenne Románia miniszterelnöke” – írta 

Tomac a közösségi oldalán. 

 
Akadályozott visszaszolgáltatás 
2018. július 28. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem megfelelően alkalmazzák a visszaszolgáltatási törvényt, láthatóan tudatosan 

akadályozzák azt, hogy a magyar közösségek, az egyházak és a valamikori mecénás nemesség 

visszaszerezze az ingatlanjait – hangzott el szombat délután Tusványoson a Visszaállamosítás 

– a visszaszolgáltatási törvény kudarca? című panelbeszélgetésen.  

 

Már készülnek a jubiláló szabadegyetemre 
2018. július 29. – szekelyhon.ro 

Az eső és az időnként őszies időjárás ellenére a nulladik naptól a vasárnapi táborzárásig óriási 

tömegeket mozgatott meg a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, mintegy 75 

ezer érdeklődő fordult meg a fesztiválon. Bár Tusványos csak most ért véget, a szervezők már 

a következő diáktábor megszervezésén dolgoznak. 

 

Varga Judit: a probléma az, hogy a nyugati tagállamok nem ismernek minket 
2018. július 29. – szekelyhon.ro 

A magyar álláspontról, ennek megismertetéséről, az Unió általi túlszabályozásról, illetve a 

Magyarország ellen indított, Sargentini-jelentés nevet viselő „hadjáratról” beszélgettünk 

Varga Judit európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkárral Tusványos utolsó napján. 
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https://kronika.ro/belfold/bsescu-partjanak-vezetoje-szerint-orban-viktor-romania-miniszterelnokekent-viselkedik-tusnadfurdon
https://kronika.ro/belfold/bsescu-partjanak-vezetoje-szerint-orban-viktor-romania-miniszterelnokekent-viselkedik-tusnadfurdon
https://szekelyhon.ro/aktualis/akadalyozott-visszaszolgaltatas
https://szekelyhon.ro/aktualis/akadalyozott-visszaszolgaltatas
https://szekelyhon.ro/aktualis/mar-keszulnek-a-jubilalo-szabadegyetemre
https://szekelyhon.ro/aktualis/varga-judit-a-problema-az-hogy-a-nyugati-tagallamok-nem-ismernek-minket
https://szekelyhon.ro/aktualis/varga-judit-a-problema-az-hogy-a-nyugati-tagallamok-nem-ismernek-minket


 

 

29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

Közös Kárpát-medencei érdekek 
2018. július 30. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a magyar kormány – vajdasági és kárpátaljai mintára – 

Erdélyben is beindította gazdaságfejlesztési programját. Ennek keretében 1,5 milliárd 

forintos támogatást osztottak ki több mint félezer gazdának, kis- és középvállalkozásnak 

Maros megyében. Nos egy bukaresti portál a napokban kisebb szenzációként tálalta, hogy 

a program sikeres pályázóinak egyike nem más, mint a kormányzó szociáldemokrata párt 

(PSD) Maros megyei elnöke, aki mintegy 12 ezer eurót kapott vidékfejlesztésre. Foglaljuk 

össze: egy román nemzetiségű gazdálkodó, aki mellesleg politikus is, tetemes támogatáshoz 

jut a magyar államtól. Kell-e ennél nyomósabb érv azoknak az összeesküvés-elméleteknek a 

cáfolatára, miszerint Budapest Erdély, Székelyföld elcsatolására törekszik, és hogy az itteni 

magyarok támogatásával a román államot gyengíti? Vajon tudatosul-e ennek nyomán a 

román politikumban, hogy Magyarországban partnert, és nem ellenséget kell keresnie? Nem 

vagyunk ebben bizonyosak, ettől azonban tény, hogy az Orbán Viktor által meghirdetett 

Kárpát-medencei fejlesztési terv ugyanúgy szolgálná a románok, szerbek, ukránok érdekét, 

mint a magyarokét”. 
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