
 

 

Magyarország- Románia-magyarság  

Németh Zsolt: a megújuló nemzetpolitikáról szól a jövő heti Tusványos 
 

 

 Budapest, 2011. július 15., péntek (MTI) - A megújuló magyar nemzetpolitikáról szól a 

jövő heti Tusványos - nyilatkozta Németh Zsolt külügyi államtitkár az MTI-nek 

pénteken. A székelyföldi Tusnádfürdőn július 19-től 23-ig tart a XXII. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem, röviden Tusványos, amelynek zárónapjára Orbán Viktor kormányfőt is 

várják. 

 

 

    "A magyar-magyar párbeszédre és a megújuló magyar nemzetpolitikára helyezi a hangsúlyt 

az idei nyári szabadegyetem, és arra a Magyarország és Románia közötti történelmi 

sorsközösségre, amelynek Románia küszöbön álló schengeni határrendészeti csatlakozása 

kapcsán kiemelt feladata lesz a következő években a határtérség fejlesztése, a fontos fizikai 

összeköttetések, utak, vasutak, kerékpárutak megépítése a két ország között" - mondta 

Németh Zsolt. 

    A külügyi államtitkár hangsúlyozta, hogy a röviden Tusványosnak nevezett nyári egyetem 

a magyar-magyar és a magyar-román párbeszéd "legnagyobb közéleti fórumává nőtte ki 

magát". A bőséges kulturális programok és koncertek miatt pedig méltán nevezik "az erdélyi 

Woodstocknak" is Tusványost. 

    A határon túli és a magyarországi magyar szervezetek közötti párbeszéd kapcsán az 

államtitkár megjegyezte, hogy a szabadegyetemen nagy számban vesznek részt határon túli 

magyar vezetők, és tárgyalnak majd a kettős állampolgárság, valamint a Kárpát-medencei 

magyar "tudástér" kérdéséről is. A témák között ugyanakkor szerepel a kulturális örökségek 

védelme, a szórványmagyarság helyzete, az idei országos népszámlálások magyar 

vonatkozásai, a romakérdés és a szinte hagyományosnak számító autonómia - tette hozzá 

Németh Zsolt, hangsúlyozva, hogy az idei tematika miatt a szabadegyetem szervezői az idén 

nem kezdeményezték Traian Basescu román államfő meghívását. 

    Elmondta még, hogy a magyar kormány több minisztere és államtitkára is részt vesz és 

felszólal a tusnádfürdői előadásokon és kerekasztal beszélgetéseken, köztük például Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes, Hoffmann Rózsa oktatási államtitkár, Balog Zoltán társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkár is, akik remélhetőleg román partnereikkel is találkoznak 

majd. 

    A két ország és Közép-Európa jövőjét érintő kérdések között Németh Zsolt megemlítette az 

energetikai, valamint a határ menti gazdasági együttműködést, a térségbeli orosz befolyást és 

a Duna-stratégiát. 
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A könnyített honosítás lesz az idei "Tusványos" központi témaköre 

 

 

Bukarest, 2011. június 30., csütörtök (MTI) - A könnyített honosítás lesz az idei 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor központi témája - jelentették be a 

szervezők. 

 

A romániai magyar sajtó csütörtökön beszámolt arról, hogy az "Összenő, ami összetartozik" 

mottóval július 19-24. között Tusnádfürdőn sorra kerülő táborban - amelyet az első 

bálványosi, majd az azt követő tusnádfürdői helyszín miatt Tusványosként is szoktak 

emlegetni - a fő előadások jelentős része "a magyar állampolgárság kiterjesztése" köré 

csoportosul - mondta Sándor Krisztina főszervező.  

    Egyebek között a Krónika című napilap által idézett főszervező elmondta: szó lesz még az 

ősszel esedékes romániai népszámlálásról, valamint a jövő évi romániai önkormányzati és 

parlamenti választásokról, a Tőkés László értékrendjét képviselő, bejegyzés előtt álló Erdélyi 

Magyar Néppárt megalakulásáról. 

    Emellett az előző években Tusnádfürdőn már napirendre tűzött kérdéseket is megvitatják, 

így a gazdasági válság, a térség energiapolitikája, a környezetvédelem, az oktatás helyzete 

újból terítékre kerül. 

    A szervezőknek gondot okoz, hogy az idén kevesebb szálláshelyet tudnak biztosítani, mint 

az előző években, mivel számos tusnádfürdői vendéglátó-ipari egység csatlakozott a romániai 

nyugdíjasok gyógyüdülési országos programjához, így megnőtt a vendégforgalom az 

üdülőhelyen. 

    A szervezők remélik, hogy az idén sem marad el a tábor záró előadása, amelyen a tervek 

szerint részt vesz Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Traian Basescu román államfő és 

Tőkés László, az Európai Parlament alelnöke. A szervezők meghívták Kelemen Hunort, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét is, mégpedig egy nemzetpolitikai 

kerekasztal-beszélgetésen való részvételre.  

    Az esti koncertek fellépő együttesei és művészei között szerepel a Kiscsillag, a Kaláka, a 

Budapest Bár, az Intim Torna Illegál, a Shantel, a Magna Cum Laude, a Maszkura, a 

Tücsökraj, az Edda, a Beatrice, a Ghymes, valamint a Role együttes. A táborban Illés Lajos-

emlékkoncert is lesz. 
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Kultúra-színház  

Színházi sátort állít a Magyar Teátrumi Társaság a bálványosi szabadegyetemen 

 

Budapest, 2011. július 14., csütörtök (MTI) - Kulturális, színházi sátort állít a Magyar 

Teátrumi Társaság a Békés Megyei Jókai Színházzal és az egyesület más tagszínházaival 

együttműködve a július 19. és 23. között megrendezendő Bálványosi Nyári 

Szabadegyetemen Tusnádfürdőn. 

 

 

    A színházi szervezet az MTI-t csütörtökön arról tájékoztatta, hogy a rendezvényen 

bemutatják az erdélyi közönségnek a Magyar Teátrum újságot, emellett színházi, szakmai 

programokkal várják a közönséget. "A programszerkesztés során arra törekedtünk, hogy 



megmutassuk, a színház a teljes emberi életet végig kíséri. Csecsemőkortól az aggastyánig" - 

írták a közleményben.  

    A sátorban délelőtt gyerekelőadásokkal kezdődik a program. A Békés Megyei Jókai 

Színház - Napsugár Bábszínház a Vásárfiak és a Kalandozás Sárkányföldön című 

előadásokkal készül, míg a Mesehetes elnevezésű csíkszeredai zenekar színházi és 

rajzfilmzenékkel mutatkozik be.  

    Délutánonként színházi kerekasztal-beszélgetéseket tartanak olyan témakörökről, mint az 

oktatás és a színház, valamint a színház és a kritika kapcsolata, de kikérik a szakemberek 

véleményét arról is, hogy mit kellene tenni azért, hogy minden kisiskolás gyermek legalább 

egyszer eljusson egy előadásra iskolai évei alatt. 

    Esténként stúdió-előadásokkal várják a közönséget. Fellép a Zalaegerszegi Hevesi Sándor 

Színház képviseletében Besenczi Árpád, jelen lesz Kubik Anna színésznő, aki kedvenc 

verseiből válogat, a Veszprémi Petőfi Színház Vígságok és Balgaságok című darabját mutatja 

be Terescsik Eszter és Szűcs László. A programot hajnalig tartó buli zárja. 
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