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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: a magyar nemzet birtokában van azoknak a képességeknek, 
amelyek segítségével független tud maradni 
2019. július 27. – MTI, Origo, HírTv, Webrádió, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a politikai, gazdasági képességeknek, és 

hamarosan birtokában lesz azoknak a fizikai képességeknek, amelyekkel meg tudja magát 

védeni, és amelyek segítségével független tud maradni – jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök Tusnádfürdőn szombaton. A magyar kormányfő a 30. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) zárónapján elhangzott előadásában kiemelte: az 

ország önrendelkezését visszaszerezték, és a határokat is megvédték a migrációval szemben. 

Rámutatott: nemzedékük történelmi lehetőséget kapott a magyar nemzet megerősítésére. Ez 

egy igazságtalanul nehéz küzdelem volt eddig is, és igazságtalanul nehéz küzdelem lesz 

ezután is – értékelt a miniszterelnök. 

 

Nemzetpolitikai kerekasztal Tusványoson – Semjén Zsolt szerint a határon túli 
szervezetek támogatása magyar nemzeti érdek 
2019. július 26. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, M1 Híradó, Hír TV, Kossuth Rádió 

A magyar állam támogatja a külhoni magyar pártokat és szervezeteket, mert ez a magyar 

nemzeti érdek, és ez következik a magyar alkotmányból – jelentette ki pénteken 

Tusnádfürdőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor (Tusványos) nemzetpolitikai pódiumbeszélgetésén. A mini-Máértnek is nevezett 

tanácskozáson a magyar nemzetpolitika irányítói mellett valamennyi Magyarországon kívüli 

magyar közösség képviselői beszámoltak a közösségük helyzetéről. 

 

Potápi Árpád János a Tusványos megnyitóján: a 2010-es évek áttörést hoztak a 
nemzetpolitikában 
2019. július 24. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Mandiner, Krónika, szekelyhon.ro, Ma7.sk, 

Felvidék Ma, M1, Kossuth Rádió, TV2, Hír TV  

Nemzetpolitikai szempontból a 2010-es évek alapvető áttörést jelentettek, a magyarságot 

sikerült annyira megerősíteni, hogy bármilyen nehezebb időszakot át tudjon vészelni – 

állapította meg Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán 

Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megnyitóján. Az 

államtitkár szerint a Tusványosként ismertté vált táborban az elmúlt három évtizedben olyan 

iránymutató gondolatok születtek, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne a mai magyar 

nemzetpolitika. Példaként a státustörvényt, az oktatási-nevelési támogatás és a külhoni 

magyarságért viselt felelősséget magába foglaló új alaptörvényt említette. 
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Potápi: magyar gyermekek nélkül nincs magyar jövő 
2019. július 24. – MTI, Demokrata, HírTv, szekelyhon.ro, M1, Kossuth Rádió, Pannon RTV 

A nemzetpolitikában az elmúlt időszakban a családok és a gyerekek támogatása került a 

középpontba, hiszen a magyar nemzet gyarapodásához nagyon fontos megerősíteni a 

családokat – vezette fel Tusványos első napján Hajnal Virág, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság főosztályvezetője azt a beszélgetéssorozatot a Bethlen Gábor sátorban, amely 

részeként elsőként Potápi Árpád János, a Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára, 

valamint Illés Boglárka, az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkára számolt 

be az eddigi eredményekről. 

 

A Honvédelmi Minisztérium illetékese szerint az úzvölgyi temetőben nyugvó öt, 
románnak tekintett katona magyar állampolgár volt 
2019. július 24. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A magyar Honvédelmi Minisztérium illetékese szerint az úzvölgyi katonatemetőben 

eltemetett és a román hatóságok által románnak tekintett 11 katona közül öt magyar 

állampolgár volt. A bejelentést Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

parancsnoka tette szerdán Tusnádfürdőn, az úzvölgyi katonatemetőről, valamint a Hargita és 

Bákó megye közötti határvitákról szervezett pódiumbeszélgetésen. A HM képviselői ki is 

osztották az öt magyar katona – Grimm Mihály, Harcsik Mihály, Kuzma György, 

Mordaninecz György és Román Mihály – halálát nyilvántartásba vevő korabeli anyakönyvi 

bejegyzések fénymásolatát. 

 

„Biztonság nélkül Európa és a nemzetek elvesznek” – a migráció veszélyeire 
hívta fel a figyelmet Németh Szilárd Tusványoson 
2019. július 24. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

A migráció biztonsági kockázat, és biztonság nélkül Európa és az egyes nemzetek elvesznek – 

mutatott rá Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán 

újságíróknak nyilatkozva Tusnádfürdőn. A parlamenti államtitkár – aki a 30. Bálványosi 

Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alkalmából érkezett Tusnádfürdőre – kifejtette: biztonság 

nélkül az európai jólét, az európai béke, a nemzetek léte fenntarthatatlan, és ezt a biztonságot 

most leginkább a migráció fenyegeti. Hozzátette: ezt már 2015-ben megtapasztalhatták, 

amikor szinte soha nem látott tömegben érkeztek Európába a migránsok. 

 

Tusványos: lehetőség nyílt az EU jobbítására az európai parlamenti választások 
után 
2019. július 24. – Krónika 

Nem történt áttörés a májusi európai parlamenti választásokon, de lehetőség nyílt az EU 

jobbítására – vélekedtek az előadók a Tusnádfürdőn zajló 30. Bálványosi Nyári 
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Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) egyik szerdai pódiumbeszélgetésén. Németh Zsolt, 

az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke azt mondta: amellett, hogy az Európai 

Parlamentbe sok új párt bejutott, az látszik, hogy a régi pártok képviselőcsoportjai is jelentős 

mértékben kicserélődtek. A fideszes politikus szerint számítani lehet arra, hogy kedvező 

fordulat következik be az egyes pártokon belül is. Németh Zsolt szerint fontos, hogy a Fidesz 

és az RMDSZ az Európai Néppártban, az EP legnagyobb frakciójában van. 

 

Elvándorlás vagy szülőföldön maradás? – ifjúságkutatók elemezték a kérdést 
Tusványoson  
2019. július 24. – maszol.ro 

Az aktuális gazdasági és technológiai fejlődés legújabb hozadéka, hogy a külföldi letelepedés 

nem biztosít sem több lehetőséget, sem jobb megélhetést a fiatalok számára – tudtuk meg a 

jubileumi Tusványos első napjának egyik panelbeszélgetésén. Illés Boglárka helyettes 

államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériumának képviselője, Héjja Gábor stratégiai 

tanácsadó, az Együtt Európáért Alapítvány munkatársa, Székely Levente a Magyar 

Ifjúságkutatás kutatási igazgatója és Erdős Szabolcs, az Együtt Európáért Alapítvány alapítója 

tárta fel a fiatalok elvándorlásnak jelenlegi tényállásaiait. 

 

Budapesti támogatással indul ősztől after school program az erdélyi 
szórványiskolákban 
2019. július 24. – maszol.ro 

Kilenc erdélyi megyére és Bukarestre kiterjedő, 1800 magyar diákot érintő délutáni oktatási 

program indul a budapesti kormány támogatásával a következő tanévtől a 

szórványiskolákban. Ezt az After school – Lehetőség a magyar nyelvű oktatás 

megerősítésére? című szerdai panelbeszélgetésen jelentették be Tusványoson. Az Iskola 

Alapítvány által lebonyolított, egyelőre kísérleti jelleggel beinduló programra 380 millió 

forint támogatást nyújt a magyar kormány. Az összegből 80 szakképzett pedagógust 

alkalmaznak félállásban a következő tanévre, a szeptember elseje és jövő év június 30-a 

közötti időszakra, és gyermekeként napi 10 lejt fordítanak a diákok iskolai étkeztetésére. A 

pedagógusok toborzása megtörtént, augusztus 15-től megkötik velük a munkaszerződéseket – 

számolt be a részletekről a panelbeszélgetés egyik résztvevője, Kocsis Attila Levente.  

 

Több mint egymilliárd forintot fordít az Orbán-kormány a vajdasági magyarság 
projektjeinek támogatására 
2019. július 25. – MTI, Krónika, Magyar Nemzet, hirado.hu, Hír TV, Pannon RTV, Origo, 

Index, M1, Kossuth Rádió, 168óra  

Újabb jelentős összegű támogatást ítélt meg a magyar kormány a vajdasági magyarság 

nemzeti jelentőségű fejlesztéseire és programjaira – jelentette be Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor tusnádfürdői helyszínén. A július 8-án hozott kormányhatározat idén 1 milliárd 89 

Jú
li

u
s 

2
4

. 
Jú

li
u

s 
2

5
. 

https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114561-elvandorlas-vagy-szul-foldon-maradas-ifjusagkutatok-elemeztek-a-kerdest-tusvanyoson
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114561-elvandorlas-vagy-szul-foldon-maradas-ifjusagkutatok-elemeztek-a-kerdest-tusvanyoson
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114569-budapesti-tamogatassal-indul-szt-l-after-school-program-az-erdelyi-szorvanyiskolakban
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/114569-budapesti-tamogatassal-indul-szt-l-after-school-program-az-erdelyi-szorvanyiskolakban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-egymilliard-forintot-fordit-az-orban-kormany-a-vajdasagi-magyarsag-projektjeinek-tamogatasara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tobb-mint-egymilliard-forintot-fordit-az-orban-kormany-a-vajdasagi-magyarsag-projektjeinek-tamogatasara


 

 

XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor - Tusványos 

millió forintos (mintegy 3,4 millió euró) támogatást biztosít a megkezdett beruházások 

befejezésére és újabbak elkezdésére, jövőre további 325 millió, 2021-ben pedig 290 millió 

forint áll majd a vajdasági magyarság rendelkezésére. Potápi Árpád János felidézte, a kétezres 

évek fordulóján Szerbia nagyon nehéz gazdasági, politikai, és társadalmi válságban volt, az 

ottani magyarság élete, fizikai léte is kérdésessé vált, ám erre a közösség nem a szülőföld 

elhagyásával válaszolt, hanem kitartott, és minden szempontból fejlődni tudott az 

összefogásban keresve a kilábalás útját. Az államtitkár szerint az utóbbi két évtizedben ez a 

nemzetrész járta be a legnagyobb fejlődést, és a vajdasági magyarság nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy Szerbia és Magyarország óriási előrelépést tett a történelmi megbékélés útján. 

 

Varga Mihály: új magyar brandeket kell felépíteni 
2019. július 25. – MTI, Origo  

Új magyar brandek felépítését szorgalmazta Varga Mihály pénzügyminiszter csütörtökön 

Tusnádfürdőn egy, a versenyképesség témájában rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Varga 

Mihály a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) 

pódiumbeszélgetésén rámutatott: ezekhez az új magyar brandekhez lehet ezután 

beszállítóként versenyképes magyar technológiákat rendelni. A miniszter hangsúlyozta: a 

versenyképesség nem külföldön kezdődik, először otthon kell felépíteni magunkat, hogy 

versenyképesen tudjunk kilépni a külső exportpiacokra. Varga Mihály kiemelte: le kell 

számolni azzal, hogy az olcsó munkaerőn alapuló versenyképesség tartós lehet, ebből a 

korszakból egyre inkább "kifelé futunk". Afelé kell elmozdulni, hogy Magyarország minél 

inkább be tudjon kapcsolódni a kis- és közepes szériájú, igényesebb termékek gyártásába, 

mert ennek van Kárpát-medencei szempontból is jövője. 

 

Toró T. Tibor: Nem szeretjük a pártpropagandát Tusványoson  
2019. július 25. – transindex.ro 

Az RMDSZ folytat propagandát Tusványoson, a Fidesz nem, Toró T. Tibor, Tusványos egyik 

meghatározó alakja, és az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke szerint.  

 

Pódiumbeszélgetés a bevándorlásról Tusványoson: még nem dőlt el a 
migrációval kapcsolatos politikai küzdelem, de van remény 
2019. július 25. – MTI, Krónika 

Az európai parlamenti választásokon nem dőlt el a migrációval kapcsolatos politikai harc, de 

van remény arra, hogy egy hosszú küzdelem végén a migrációt ellenző politikai erők 

győzzenek – jelentette ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára 

csütörtökön Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) 

pódiumbeszélgetésén. Kontrát Károly elmondta: az EU-tagországok belügyminisztereinek a 

tanácskozásán egy héttel ezelőtt újabb német-francia arra irányuló kezdeményezés volt, hogy 

a tengeri útvonalon érkező migránsokat fogadja be és ideiglenesen ossza szét a tagországok 

között az Európai Unió. Hozzátette: Németország és Franciaország belpolitikai okokból 

erőlteti a migránsok elosztását, de nem értek el áttörést. Mellettük csupán Luxembourg, 

Portugália és az EU soros elnökségét ellátó Finnország támogatta a javaslatot. 
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Történelmi fordulópont: Gulyás Gergely szerint a rendszerváltozás volt az 
elmúlt két évszázad egyik legpozitívabb eseménye 
2019. július 25. – MTI, Krónika 

A rendszerváltozás – minden hibájával és hiányosságával – az elmúlt két évszázad nagy 

történelmi fordulópontjai közül az egyik, ha nem a legpozitívabb esemény – hangoztatta a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) egy a témában rendezett fórumán. Gulyás Gergely 

A 30 éve történt – rendszerváltás 1989-90 elnevezésű pódiumbeszélgetésen – amelyen részt 

vett Schiffer András ügyvéd, volt LMP-s országgyűlési képviselő is – felidézte: 1989-ben a 

közép-kelet-európai régió valamennyi országa szabaddá vált, s Magyarországon a közjogi 

rendszerváltás kompromisszumok nélkül 10 hónap alatt lezajlott. 

 

Politológusok Tusványoson: az államfőválasztás lefutott, már a jövő évi 
választásokra gyúrnak a pártok  
2019. július 25. – maszol.ro 

A belpolitikai mezőnyt uraló pártok lefutottnak tekintik az idei államfőválasztást, és már a 

jövő évi helyhatósági és parlamenti választásokra készülnek. Ez volt a konklúziója Tusványos 

csütörtöki napján három politológus – Székely István, Székely István Gergő és Illyés Gergely 

– panelbeszélgetésének. Vitájukat Pataky István, a Krónika újságírója moderálta.  

 

A MOGYE-ügyről Tusványoson: csak a kirakatban van helye a magyar 
orvosképzésnek 
2019. július 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A döntéshozókban egyelőre nem mutatkozik hajlandóság a MOGYE ügye és egyben a magyar 

nyelvű orvosképzés megnyugtató rendezésére – tudtuk meg Tusványos második napján az 

egykori Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, mai nevén George Emil Palade 

Egyetem helyzetéről tartott pódiumbeszélgetésen. Vass Levente parlamenti képviselő, Nagy 

Előd, az egyetem rektorhelyettese, Szabó Béla professzor és Brassai Attila professzor vitáját 

Zakariás Zoltán Hargita megyei önkormányzati képviselő moderálta.  

 

Székelyföld fejlesztéséről beszélgetett a három székely megye vezetője 
Tusványoson  
2019. július 25. – maszol.ro 

Székelyföld fejlesztése – együttműködés jogszabályokon innen és túl címmel szerveztek 

beszélgetést Tusványoson csütörtökön délután a három székely megye önkormányzatának 

vezetője, Borboly Csaba, Péter Ferenc és Tamás Sándor részvételével. Benedek Erika 

Kovászna megyei önkormányzati képviselő moderálásával a közös gazdaságfejlesztés 

lehetőségeinek, a fiatalok hazavonzásának és Székelyföld meg a román államhatalom 

viszonyának kérdését is boncolgatták.  
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A székelyek vállalkozói kedve segítheti a versenyképesség növelését 
2019. július 25. – szekelyhon.ro 

Magyarország és Románia gazdasági versenyképességének különbözősége került terítékre 

csütörtök délelőtt Tusványoson, a főbb panelbeszélgetéseknek helyszínt biztosító Lőrincz 

Csaba sátorban. Mint elhangzott, Székelyföld kitörési lehetősége az itt élők munkamoráljában 

rejlik. 

 

Kósa Lajos Tusványoson: amit a magyarországi ellenzék képvisel, az ostobaság 
2019. július 25. – szekelyhon.eo 

„Már kaptak két hatalmas pofont az elmúlt időszakban, most jön a harmadik” – hangzott el a 

magyarországi ellenzékre vonatkozóan az őszi önkormányzati választások témájában tartott 

panelbeszélgetésen Tusványos második napján. A meghívottak arra is rávilágítottak: az 

ellenzék nem tud a lakosság érdekeit szolgáló, építkező célokat felmutatni, mivel az 

összefogásuk kizárólag a jelenlegi kormánykoalíció megbuktatására irányul.  

 

Hajnal: A magyarság helyzete példaértékű Szerbiában 
2019. július 25. – Pannon RTV 

Hajnal Jenő a Közigazgatási és közösségi önkormányzataink címmel megtartott 

panelbeszélgetésen vett részt, amelyet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet szervezett meg 

Tusnádfürdőn. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke előadásában hangsúlyozta, az élet minden 

területén a szülőföldön való megmaradás lehetőségét szeretnék megteremteni a fiataloknak. 

Azt is hozzátette, büszkén számolhat be arról, hogy a közösségi önkormányzatiságnak 

alkotmányos és törvényes kerete van Vajdaságban. 

 

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében – a kárpátaljai helyzet a 
legdrasztikusabb 
2019. július 25. – karpatalja.ma 

A Kárpát-medence magyar politikai képviselete és a civil szférában tevékenykedő jogászai 

tartottak egy-egy panelbeszélgetést július 25-én a Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és 

Diáktáborban. Az említett programokat a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet 

szervezte, melynek tevékenysége az egész Kárpát-medencére kiterjed. Az intézetnek minden 

régióban vannak partnerei, melyek helyben vezetnek jogsegélyszolgálatot és a magyar 

kisebbség ellen történő jogsértések kapcsán indítványoznak bírósági pereket. 

 

Sztáray Péter: a kárpátaljai magyarság egyfajta túszszerepben van már évek óta 
2019. július 25. – karpatalja.ma 

A 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) harmadik napján, július 25-

én megvitatták Ukrajna helyzetét a nagyvilágban, az országban nemrég történt viharos 

kampányidőszakot és a választásokat. A beszélgetésen részt vett Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Bocskor Andrea európai 

parlamenti képviselő és Sztáray Péter biztonságpolitikáért felelős államtitkár. A 
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panelbeszélgetés moderátorának szerepét K. Debreceni Mihály, az MTVA tudósítója vállalta. 

Brenzovics László kiemelte, hogy a július 21-ei előrehozott parlamenti választások 

kampányidőszaka során az ukrán fél több ízben törvénytelen módon próbálta megfélemlíteni 

a magyar oldalt. Szólt a magyar választókörzet hiányáról, a magyar képviselőknél végzett 

házkutatásokról, a klónjelöltek indításáról, valamint a KMKSZ lapja ellen indított eljárásról. 

 

Potápi: remélem, hogy Hargita megye példája ragadós lesz 
2019. július 26. – szekelyhon.ro 

A külhoni magyar gyermekek éve köré szervezte idei programját a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott még az év elején 

Hargita Megye Tanácsa is. A megyei önkormányzat több mint 6,3 millió lejjel járult hozzá a 

kezdeményezés eredményességéhez, a megyében pedig 1600 ehhez kapcsolódó program és 

esemény valósul meg idén. 

 

Együtt az autonómiáért: az erdélyi magyar pártok cselekvési tervet dolgoznak ki 
a következő két év együttműködéséről 
2019. július 26. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek képviselői megállapodtak arról, hogy 

szeptember végéig cselekvési tervet dolgoznak ki a következő két év operatív 

együttműködéséről. A közös cselekvési terv kidolgozását Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott jelentette be pénteken Tusnádfürdőn, az általa létrehozott erdélyi autonómia-

kerekasztal tagjaival folytatott pódiumbeszélgetésen, amelyre a 30. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében került sor. A cselekvés összehangolásáról 

egy nappal korábban egyeztek meg a pártok és szervezetek képviselői. 

 

Varga Judit: a magyarok nem lebontják hanem védik Európa értékeit 
2019. július 26. – MTI, Mandiner, Origo   

 A magyarok szabadságszerető nép, az egyenes beszéd és adott szó betartásának hívei, akik 

nem lebontják, hanem védik Európa értékeit - hangoztatta Varga Judit igazságügyi miniszter 

pénteken Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) 

Országkép, nemzetkép című pódiumbeszélgetésén. "Amikor jönnek ezzel a mantrával, hogy 

szétverjük Európát, meg az európai értékeket lebontjuk, akkor mindig erre figyelmeztetem 

őket, hogy számunkra annyira fontosak az európai értékek, hogy nemcsak évszázadokon át 

vérünket, életünket adtuk érte, hanem még büszkék is vagyunk arra, hogy ezt beírhatjuk a 

nemzeti hitvallásunkba. Ez mindent elmond arról, hogyan állunk mi az európai projekthez" - 

mondta brüsszeli tapasztalatait felidézve az európai uniós kapcsolatokért is felelős 

kormánytag. A nemzeti sztereotípiákról, önbecsülésről és külföldi megítélésről szóló 

beszélgetés során Varga Judit elmondta: tárgyalásai során többször érzékelte, hogy 

Magyarország őszinte, bátor kiállása félelmetes az európai fősodor számára, amely fél a 

precedens erejétől. 
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A DNA-ról Tusványoson: amikor sáros bakanccsal berontanak a „nindzsák” a 
gyerekszobába  
2019. július 26. – maszol.ro 

Súlyos témáról szólt, mégis kedélyes, anekdotázós mozzanatai is bőven akadtak Tusványos 

pénteki napján a székelyföldi önkormányzati vezetők elleni perektől szóló 

panelbeszélgetésnek. A pódiumon olyan polgármesterek is ültek, akiknek ajtaján reggel 

hatkor dörömböltek a „maszkosok”, sőt egyikük a rendőrségi fogdát is megjárta, amikor a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást indított ellene. A beszélgetés végén 

kiderült, a derűs hozzáállás voltaképp védekezési stratégia is: meg kell mutatni a román 

államnak, hogy a szándékai ellenére nem sikerült megfélemlítenie a székelyföldi közösséget.  

 

Szili Katalin Tusványoson: el kell érni, hogy az Európai Unió is foglalkozzon az 
őshonos kisebbségekkel  
2019. július 26. – MTI, Mandiner, Lokál, Origo, Webrádió, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Szili Katalin szerint el kell érni, hogy az Európai Unió is foglalkozzon az unión belüli őshonos 

kisebbségek jogaival. A miniszterelnöki megbízott Tusnádfürdőn beszélt erről csütörtökön a 

30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) európai jogvédelemről 

szervezett pódiumbeszélgetésén.  A politikus emlékeztetett arra, hogy idén az Európai 

Parlament határozatot fogadott el az afrikai származású emberek egyéni és csoportos jogairól. 

Kijelentette: nem az zavarja, hogy ilyen határozat született, hanem az, hogy az Európai Unió 

intézményei nem szólalnak meg hasonló határozottsággal az őshonos nemzeti közösségek 

ügyében. Sajnálatosnak tartotta, hogy "az EU lelkiismerete nem szólal meg", amikor például 

Romániában vagy Szlovákiában nem tekintik államalkotó tényezőnek az ott élő őshonos 

nemzeti közösségeket. 

 

Grezsa István: a nemzeti megújulás az óvodában kezdődik  
2019. július 26. – MTI, Magyar Nemzet, Lokál, Híradó, Felvidék Ma 

A nemzeti megújulás az óvodában kezdődik – mondta Grezsa István, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság miniszteri biztosa a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

(Tusványos) kerekasztal-beszélgetésén, amelyen a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programról volt szó. A miniszteri biztos szerint a legnagyobb nemzetpolitikai program az 

óvodaprogram, amely mára igazi sikertörténet lett. Grezsa István szerint meg kell értetni a 

szülőkkel, hogy az óvodában kell elkezdeni a magyar nyelven való beszélgetést, a magyar 

nyelvű oktatást. A 2016-ban indított program 47,6 milliárd forintból valósul meg, amelyből a 

Kárpát-medencében 152 új óvoda épül, 450-nél többet pedig felújítanak. A miniszteri biztos 

közölte, most van az új óvodák építésének dandárja. Kárpátalján már átadtak 60 új óvodát, 

míg 30 átadásra vár. Grezsa István közölte: a magyar nyelvű óvodákban beíratott gyerekek 

száma átlépte az 54 ezret. 
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Tusványos: közelebb kellene vinni az élelmiszer-előállítást az emberekhez  
2019. július 26. – MTI, maszol.ro 

A jövőben tovább erősödik az élelmiszer-előállítás ipari jellege, ugyanekkor közelebb kellene 

vinni azt az emberekhez - ez az ágazat egyik nagy kihívása a XXX. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor keretében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) által 

szervezett kerekasztal-beszélgetés résztvevői szerint. A kamara az MTI-hez pénteken 

eljuttatott közleményében idézi a beszélgetésen részt vevő Nagy István agrárminisztert, aki 

kifejtette: következményekkel járna az ember további elszakadása a természettől, így újra 

meg kell tanítani a gyerekeket arra, hogy mi a természet rendje, valamint meg kell ismertetni 

a társadalmat azokkal a folyamatokkal, amelyek eredményeként az élelmiszer az asztalra 

kerül.  

 

„Erős jogvédelmet élvezhet a vajdasági magyarság” 
2019. július 26. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarok jogérvényesítéséről Erdődi Edvina, az MNT alelnöke tartott előadást a 

Kárpát-medencei magyar jogvédelem témakörben megtartott panelbeszélgetésen 

Tusnádfürdőn. A vajdasági magyarság jogérvényesítési és jogvédelmi szempontból 

kiváltságos helyzetben van a Kárpát-medencében – hangzott el a panelbeszélgetésen. 

Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában a politikai erők azon dolgoznak, hogy leépítsék a 

magyar közösség jogait, úgy a nyelvhasználat mint az oktatás terén is. Jogszabályokkal 

próbálják ellehetetleníteni a magyar közösség életét. Szerbiában ezzel ellentétben a Magyar 

Nemzeti Tanács és a magyar politikai pártok közös fellépése erős jogvédelmet biztosít a 

magyar közösségnek. 

 

Amíg a román gondolkodásmód nem változik, esélytelen Beke István és Szőcs 
Zoltán szabadulása 
2019. július 26. – szekelyhon.ro 

Embertelen körülmények között tartják fogva a feketehalmi börtönben a terrorizmus miatt 

elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt. A két székelyföldi aktivista ügyének témájában tartott 

tusványosi panelbeszélgetésen elhangzott: a matracaikat le kell tenniük a cellájuk padlójára, 

mivel ott kevésbé csípnek a poloskák.   

 

„A nacionalizmus belső szükségszerűség” 
2019. július 26. – szekelyhon.ro 

A szabadság összefügg a hazaszeretettel, az egyik nincs a másik nélkül. De a magyarok 

esetében nemzetszeretetről kell beszélni – hangzott el Tusványos harmadik napján a 

Harminc éve szabadon sátorban tartott beszélgetésen, amelynek Hazaszeretet: szabad-e 

nacionalistának lenni? címet adta a szervező Századvég Alapítvány. 
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Tőkés a Tusványoson: az erdélyi magyarság 30 évvel a diktatúra bukása után is 
ostrom alatt van 
2019. július 27. – MTI, Origo, Webrádió, Krónika, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Ma7.sk 

Tőkés László szerint az erdélyi magyarság 30 évvel a diktatúra bukása után is ostrom alatt 

van, és annak a román nemzetpolitikának az áldozata, amelyet Nicolae Ceaușescu 

kommunista diktátor neve fémjelzett. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 

szombaton beszélt erről Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

(Tusványos) zárónapján, azon a fórumon, amelyen Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt 

vett részt. Az egykori temesvári lelkész, akinek a rendszerrel szembeni ellenállása több más 

eseménnyel együtt végül a diktatúra bukásához vezetett, kijelentette: az ostrom 1989 után is 

tart.  

 

Izsák Balázs: ne lehessen az asszimilációs politika szolgálatába állítani az EU 
kohéziós alapjait 
2019. július 27. – MTI, hirado.hu   

A nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés többek között azt tűzi ki célul, hogy 

megakadályozza az Európai Unió kohéziós forrásainak a felhasználását az asszimilációs 

politikában. Erről Izsák Balázs, a polgári kezdeményezést elindító Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elnöke beszélt Tusnádfürdőn szombaton, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor (Tusványos) zárónapján tartott pódiumbeszélgetésen. Elmondta: az erdélyi 

magyarság száz év alatt megtanulta, hogy az asszimilációs politikának a legfontosabb 

komponense a gazdaság. A befektetésekkel, a munkaerő elvándorlásának elősegítésével meg 

lehet változtatni egy-egy térség etnikai összetételét.  

 

82 ezren látogattak el a jubileumi Tusványosra 
2019. július 28. – szekelyhon.ro 

Minden idők legsikeresebb és leglátogatottabb Tusványosa ért véget szombaton, megdőlt a 

tavalyi rekord is, ami a részvevők számát illeti: 82 ezren fordultak meg a jubileumi, 30. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban. Az esemény számottevő incidensek nélkül 

zajlott. 

 

Fesztivál, buli, nemzetépítés 
2019. július 29. – Veczán Zoltán – Magyar Hírlap 

Nyolcvankétezer embert vonzott a jubileumi, XXX. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor, 

ahol nappal politikusokkal, véleményformálókkal, vállalkozókkal és élsportolókkal lehetett 

eszmét cserélni, este pedig színvonalas zenei programok várták a vendégeket. A rendezvény 

közvetlenséget emelte ki lapunknak Potápi Árpád János és Grezsa István is. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint Tusványos az első és legnagyobb nemzetpolitikai 

jellegű tábor, amelyhez hasonlókat immár a többi nemzetrésznél is rendeznek, s amely afféle 

„tanévkezdő ünnepségként” is működik.  
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