Tusványos–17 (elektronikus szemle)
Július 18., kedd
10. Ma nyitja meg kapuit a 17. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor Tusnádfürdőn. Az
ötnapos rendezvénysorozat központi témája ezúttal a rendszerváltozás lesz - közölte Németh Zsolt, a
Külügyi és Határon Túli Magyarok Bizottságának elnöke. A szabadegyetemen számos magyar
ellenzéki politikus előadást tart - többek között Kövér László, a Fidesz országos választmányának
elnöke, Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke és Martonyi János volt külügyminiszter. Elfogadta a
szervezők meghívását Szabó Vilmos, a külügyi bizottság MSZP-s alelnöke és Gál Kinga EP-képviselő
is - közölte Német Zsolt. A rendezvényen megszólalnak majd a határon túli magyarság vezetői is. A
tábor utolsó napján Orbán Viktor Egy másik Magyarország címmel a Fidesz nemzetpolitikai
stratégiájáról tart előadást. (MR, Reggeli Krónika, Esti Krónika.)
Július 19., szerda
10. Másik Magyarország, másik Románia – ez a témája a ma kezdődő Bálványosi
Szabadegyetemnek, amelyet már 17. alkalommal rendeznek meg. Bálványos nem a pártpolitikáról
szól - hangsúlyozta a 17. Bálványosi Nyári Szabadegyetem megnyitóján Németh Zsolt, az
országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, a Bálványosi Szabadegyetem egyik alapítója. Tusványos,
ahogy a fiatalok évek óta átnevezték fórum, ahol sokféle gondolatiság, kulturális érték találkozik. Az
idei tábor alapgondolata nem azt sugallja, hogy két Magyarország, két Románia létezne - hangsúlyozta
a fideszes politikus, hanem nyitott kérdésfelvetés egy olyan Magyarországról, ahol nem a gyanakvás,
elkeseredés, keserűség a jellemző, ahol bizalomról beszélhetünk a határon túli magyarság és
anyaország között, ahol a román-magyar viszony nem a mosoly diplomácia, hanem az egymás
érdekeit szolgáló együttműködés jellemzi - mondta Németh Zsolt. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács alelnöke szerint 17 éve minden évben hitet tesznek amellett, hogy létezik egy másik
Magyarország és egy másik Románia a szívekben, lelkekben, gondolatokban, egy másik világ, ahol
román és magyar szót ért, egymás szövetségese, ez Bálványos és ebben nem változott 17 év alatt hangsúlyozta Szilágyi Zsolt. (MR, Déli Krónika)
10. Derűlátó és borúlátó nézetek ütköztek a magyar – román viszony helyzetét és kilátásait
illetően a Tusnádfürdőn ma kezdődött XVII. Bálványosi Szabadegyetem vitáján. Magyarország
és Románia az EU-ban – ez volt a Bálványosi Szabadegyetem mai központi témája. Arra a
kérdésfelvetésre, hogy kihasználta-e Magyarország és Románia a csatlakozás előnyit, milyen a magyar
érdekérvényesítés az unióban, sikerült-e a határon túli magyarság jogait érvényesíteni a csatlakozás
folyamatában, más-más, mondhatnánk egy optimista és egy pesszimista álláspont fogalmazódott meg
a politikusok és a szakértők véleményében. Az optimista véleményt Szabó Vilmos, MSZP-s
országgyűlési képviselő fogalmazta meg, aki kijelentette: az EU valós lehetőségeket kínál a két ország
együttműködésére, és egy, a francia–német modellt követő megbékélésre. A szocialista politikus
hangsúlyozta: a magyar kormány sokat tett a határon túli magyarok jogainak érvényesítéséért, ha nem
is sikerült mindent megtenni. Nem osztotta ezt a véleményt sem Schöpflin György EP-képviselő, sem
Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, aki úgy vélte: a magyar kormány
teljesítménye az optimális alatt maradt. Romániának és Magyarországnak nem sikerült meghatároznia
azokat a közös értékeket és érdekeket, amelyeket az EU-ban szeretne elérni a két nemzet. A mai
helyzet nem az integráció és felzárkózás irányába mutat. A román–magyar viszony alakulása
szempontjából pesszimisták az integráció nyújtotta lehetőségek kihasználásában a román értelmiség
képviselői is. De az RMDSZ belső ellenzékét képviselő Kónya-Hamar Sándor parlamenti képviselő,
EP-megfigyelő is kijelentette: történelmi visszalépésnek vagyunk tanúi, az EU-ban nincs egységes
magyar érdekérvényesítés. (MR, Esti és Későesti Krónika)
10. Tusnádfürdői Bálványosi Szabadegyetem megnyitója. Németh Zsolt is beszédet mondott.
(DunaTV, Híradó)
9. Tusnádfürdői szabadegyetem megnyitója. Németh Zsolt új nemzetpolitika szükségességéről beszél.
(MTV Híradó)
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Megkezdődött a tusnádfürdői szabadegyetem
2006. július 19., szerda 17:52 InfoRádió
Az Európai Unión belüli román-magyar viszony lehetséges modelljeinek elemzésével indult
Tusnádfürdőn a XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor.
Az Európai Unió a román-magyar rivalizálás és a román-magyar együttműködés terepe is lehet jelentett ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a nyári egyetem nyitónapján.
A fideszes politikus úgy vélte: a XVII. szabadegyetem nemcsak a címben jelölt másik
Magyarországról, és egy másik Romániáról szólhat, hanem egy másik Európáról is, amely a keletközép-európai országok csatlakozásával jöhet létre.
A szlovákiai kormányalakítást, a lengyelországi euroszkepticizmust, a magyarországi
gazdaságpolitikai helyzetet és a romániai kisebbségpolitikát említve megjegyezte: Közép-Európa az
unión belül is perifériára szorulhat.
A kérdésben gyökeresen más véleményt fogalmazott meg Szabó Vilmos, a külügyi bizottság alelnöke.
A szocialista politikus kivételesen szerencsésnek találta az országok helyzetét. Megállapította, hogy
Románia és Magyarország egyaránt abban érdekelt, hogy sikeres legyen az unióban. Ráadásul ez nem
ütközik sem a nagyhatalmak, sem a szomszédos országok érdekeivel.
A román-magyar viszony tekintetében cseppet sem volt optimista Smaranda Enache, a
marosvásárhelyi Pro Európa Liga társelnöke. Úgy vélte: Romániában ma is a magyar célokat elutasító
diskurzus a meghatározó, és az ország a kisebbségi ügyek rendezetlenségét az unióba is beviszi.
Az Európai Unió pedig nincs felkészülve arra, hogy megeméssze a román-magyar konfliktust.
Július 20., csütörtök
7. Tusnádfürdői szabadegyetem megnyitója. Németh Zsolt új nemzetpolitika szükségességéről beszél.
(M1, Nap-kelte)
1. Erdély is a nyertese lehet a magyar gazdaság gyengeségének - jelentette ki a Bálványosi Nyári
Szabadegyetem gazdasági tárgyú vitanapján Domonkos László, az Országgyűlés Költségvetési
Bizottságának alelnöke a Bálványosi Szabadegyetem gazdasági vitanapján. Románia is nyerhet
abból, hogy a magyarországi gazdasági szféra nehézségekkel küszködik - jelentette ki a fideszes
politikus, aki szerint a magyar cégek eddig Szlovákia felé keresték a kiutat az áldatlan magyarországi
gazdasági helyzetből, de várható, hogy Románia felé is megkezdődik az elvándorlás. Mindez azért
következik be, mert Magyarországon nőnek az adóterhek, a szomszédos országok viszont lényegesen
kedvezőbb adózási feltételeket ajánlanak. Borbély László, a bukaresti kormány területrendezési
minisztere viszont azt mondta: Románia ellen szól, hogy a törvényi háttér nem egészen kiszámítható,
áttekinthető. A tárca nélküli miniszter azt is eredménynek tartotta, hogy a pénzügyi tárgyú törvények
módosítását sikerült fél évvel az életbeléptetés előtt elfogadni a parlamentben. Hibának találta, hogy
mind Magyaroraszág, mind Románia a rendszerváltozás óta elsősorban a nyugati befektetők felé
kacsintgatott, a régión belüli gazdasági együttműködés lehetőségeire alig figyelt. Bogos Zsolt, a román
gazdasági minisztérium államtitkára jelentős vívmánynak tekintette az egységes, 16 százalékos
adókulcs bevezetését. Mint mondta, ennek köszönhető, hogy a tavalyi árvizek ellenére az ország
gazdasága 6,7 százalékkal emelkedett. (Info Rádió)
Július 21., péntek
13 Létrehozzák az Európai Néppárthoz tartozó Kárpát-medencei magyar szervezetek egyeztető
fórumát – erről is tárgyalt Tusnádfürdőn Orbán Viktor és Markó Béla. Októberben alakul a
Kárpát-medencei Magyar Néppárti Fórum, amelyen a Fidesz–Magyar Polgári Szövetség, az RMDSZ,
a Szlovákiai Magyar Koalíció Pártja és a Vajdasági Magyar Szövetség vesz részt. Ugyanis a délvidéki
szervezet is kérte felvételét a Néppártba. Mindezt Orbán Viktor jelentette be, miután több mint egy
órás megbeszélést folytatott Markó Bélával. Az RMDSZ elnöke tájékoztatta Orbán Viktort a romániai
kormánykoalíció helyzetéről és arról, hogy másfél éves vita után sem körvonalazódik a kulturális
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autonómiát is tartalmazó kisebbségi törvény elfogadásának módja és időpontja. Szóba került a magyar
nyelvű felsőoktatás ügye, az önálló magyar egyetem kérdése és a Babes-Bolyai Egyetemen két magyar
karok és tanszékek létrehozásának lehetősége. Az RMDSZ a lehető legszorosabb kapcsolatot szeretné
kialakítani a Fidesszel az európai uniós együttműködésben. A kárpát-medencei közös célok érdekében
fel kell használni a néppárti tagságot – mondta Markó Béla. Orbán Viktor szerint az érdekképviselet
lehetősége más akkor, amikor egy ország még csak tárgyal az uniós csatlakozásról, és radikálisan
változnak az érdekérvényesítés lehetőségei benn az Európai Unióban. Az RMDSZ-nek a többi
néppárti magyar szervezettel föl kell készülnie erre a változásra. (MR, Esti Krónika, Későesti
Krónika)
Július 22., szombat
5. A Fidesz elnöke azt javasolja, hogy az Európai Néppárt magyar tagszervezetei októberben
rendezzenek egyeztető fórumot jövőbeni együttműködésükről. Orbán Viktor Tusnádfürdőn tárgyalt
Markó Bélával, az RMDSZ elnökével. Azt hangsúlyozta, hogy a kárpát-medencei magyar pártoknak
egészen más az érdekérvényesítési lehetőségük, amikor az adott ország még nem került be az Európai
Unióba, illetve amikor már tagja a közösségnek. Markó Béla előzőleg az autonómiáról vitázott Tőkés
Lászlóval, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnökével. Mindketten a párbeszéd és az
együttműködés fontosságát hangoztatták. Tőkés László ugyanakkor azzal vádolta az RMDSZ-t, hogy
kisajátítja a romániai magyarság képviseletét, és a magyarországi és a román állami pénzek jogát.
(MR, Reggeli Krónika)
9. Orbán Viktor a Fidesz elnöke tartotta tusnádfürdői nyári szabadegyetemen a záró előadást.
Európai kisebbségi normák kialakítását szorgalmazta, beszélt az autonómiáról, de a magyar
belpolitikai helyzetről is. Előre megfontoltan hazudott a kormány és vezetője. A választási
kampányban sikeresen titkolta el katasztrofális teljesítményét. A jobboldal pedig nem volt képes
felfedni az igazságot. Értékelt három hónap távlatából Orbán Viktor, aki tusnádfürdői beszédének első
óráját a magyar belpolitikának szentelte. A hazugság és a politika összefüggése alaptémája volt
beszédének. Szerinte hazugsággal és 300 milliárd Ft-os osztogatással nyert a baloldal. Megfosztotta a
választókat a döntés lehetőségétől, a szabadságától. Az elmúlt 16 év alatt nem volt olyan politikus, ki
ne esett volna túlzásokba, de nem hazudott senki. De most nyílt és szervezett politikai hazugság
áldozata lett az ország, amely Európa beteg embere lett. Bátorítani kell az embereket, és vissza kell
térni a rendszerváltás eredeti gondolatához és újra meg kell nyerni a hazugságot nem szerető fiatal
generációt a politikának. Emlékeztetett, hogy annak idején olyan emberek, mint például Demszky
Gábor, Antall József, Németh Zsolt a posztkommunista baloldallal szemben ültek egy oldalon. Orbán
Viktor beszéde közben Németh Zsolt egy kiáltványt ismertetett, Jó reggelt, Magyarország címmel,
amelyben egyebek mellett az áll, hogy aki szabad és őszinte országban akar élni, akinek fontos a
döntés szabadsága, csatlakozzon a kiáltványhoz és menjen el szeptember 23-án a Hősök terére, a
Magyar Szabadság születésének helyszínére. A nemzetpolitikáról szólva Orbán Viktor azt mondta,
nem volt tökéletes sem a Határon Túli Magyarok Hivatalának működése, a Magyar Állandó Értekezlet
sem volt gördülékeny, de nem lehet felszámolni a rendszerváltás eme intézményeit, és újat nem
teremteni helyettük, hanem parlagon hagyni. Gyurcsány Ferenc a nemzetpolitikát pártpolitikai
kérdésként kezeli, jelentette ki a Fidesz elnöke, aki szerint a Kárpát-medencében a magyar
nemzetrészek együttműködését az autonómián keresztül lehet megoldani. Orbán Viktor európai szintű
kisebbségi szabályozást, európai uniós kisebbségi normák kidolgozását tartja célszerűnek. (MR, Déli
Krónika)
7. Politikai hazugságnak nevezte a Gyurcsány-kormány kampányígéreteit a Fidesz elnöke a
Bálványosi Nyári Szabadegyetemen tartott szombati előadásában. Orbán Viktor beszédében
hangsúlyozta: ez árt az ország megítélésének, károkat okoz a gazdaságnak és tönkreteszi a demokrácia
alapjait. A Fidesz elnöke bírálta a kormány nemzetpolitikáját is. A Fidesz országgyűlési frakciója
közleményében szintén hazugsággal vádolta a kormányt, és szeptember végére tiltakozó
megmozdulást hirdetett a budapesti Hősök terére. Mesterházy Attila, a szocialista párt frakcióvezetőhelyettese szerint Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát, mert a
tusnádfürdői beszédből az tűnik ki, hogy nem Magyarország számít, hanem a hatalom. (MR, 16 Óra)

3

4. A Fidesz szeptemberre fővárosi nagygyűlést hirdetett. A párt a bálványosi nyári
szabadegyetemen adott ki egy kiáltványt,a melyet Orbán Viktor és további hét Fidesz politikus írt alá.
Úgy fogalmaznak, hogy az országban újra megjelentek a diktatúra éveire jellemző politikai
hazugságok. Majd ezt írják – idézem – nyíltan hazudtak az embereknek, eltitkolták az ország valós
helyzetét, korlátozták az igazság megismeréséhez való jogot. A nagygyűlés az országgyűlési
választások előtti hétvégén szeptember 23-án lesz. Az MSZP minderre úgy reagált, hogy Orbán Viktor
megkezdte a Fidesz önkormányzati kampányát. (Sláger Rádió)
1. Nagygyűlést szervez a Fidesz szeptember közepére a fővárosi Hősök terére. Az ellenzéki párt ma
egy kiáltványt adott ki, amelyet Orbán Viktor pártelnök és hét Fideszes politikus írt alá. A Jó reggelt,
Magyarország! Című dokumentum szerint hazánkban újra felütötték fejüket a diktatúra éveire
jellemző politikai hazugságok. Orbán Viktor a bálványosi nyári szabadegyetemen élesen bírálta az
MSZP-t, mert mint mondta politikai hazugságra nem lehet kormányzást építeni, mert az aláássa az
ország jövőjét, árt a gazdaságnak és tönkreteszi a demokratikus alapokat. 2. A szocialisták szerint
Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát. Az MSZP frakcióvezető
helyettese szerint furcsa éppen az ellenzéki párt elnök szájából kritikaként hallgatni a politikai
hazugság és a nemzeti összefogás fogalmát, a beszédében pedig csak politikai kommunikációs
sablonok voltak. Mesterházy Attila hozzátette, Orbán Viktor nem akarja a haladást, sokkal inkább a
maradiságot képviseli, és úgy tűnik a Fidesznek nem Magyarország számít, hanem a hatalom.
(Danubius Rádió)
1. A Fidesz szeptember 23-án tömegrendezvényt szervez a budapesti Hősök terére. A párt több
vezető tagja Jó reggelt, Magyarország! címmel kiáltványt adott ki, amelyhez várják a csatlakozókat. A
dokumentum szerint 50 évvel a forradalom után a szabadság magyar híveinek ismét bátorításra van
szükségük, hogy érezhessék, nincsenek egyedül, millió szám vannak sors- és eszmetársaik. Az aláírók
szerint 2006-ban, a rendszerváltoztatás óta először Magyarországon szervezett és nyílt politikai
hazugság történt, korlátozták az emberek demokratikus jogát a döntés szabadságához. Ezért felszólítunk
mindenkit, aki szabad és őszinte országban akar élni, hogy tegyünk a politikai hazugságok és az
emberek igazságtalan megsarcolása ellen. Felhívunk minden magyar embert, hogy éljen az alkotmány
adta jogaival, ne engedje, hogy ismét megfosszák a döntés szabadságától, ne engedje, hogy vele
fizettessék meg a politikai hazugságok árát - fogalmaznak az aláírók, köztük Orbán Viktor pártelnök.
Felhívunk mindenkit; ne törődjünk bele, hogy a rendszerváltozáskor kivívott jogainktól 16 év után
megfosszanak bennünket - olvasható a kiáltványban. 2. Az MSZP frakcióvezető-helyettese szerint
Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát. Mesterházy Attila úgy
fogalmazott: a Fidesz-elnök Tusnádfürdőn elmondott beszédéből kitűnik, hogy neki nem Magyarország
számít, hanem a hatalom. Orbán Viktor a XVII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor záró
programján azt mondta, hogy "politikai hazugságra" nem lehet kormányzást építeni, mert az aláássa az
ország jövőjét, árt a gazdaságnak és tönkreteszi a demokratikus alapokat. A volt miniszterelnök élesen
bírálta az MSZP-t, amely szerinte a politikai hazugság hibájába esett, vagyis a választások előtt egészen
mást ígért a társadalomnak, mint amit jelenleg tesz. Mesterházy Attila szerint az MSZP a nagyobbik
ellenzéki párt vezetőjének hosszú szabadság utáni megszólalásától azt várta, hogy alternatívát kínál
Magyarország helyzetének javításához, ahogy ezt egy konstruktív ellenzék tenné. Nem hallottunk mást,
mint egy politikai kommunikációs sablont - fogalmazott a frakcióvezető-helyettes. Mesterházy Attila azt
mondta, hogy Orbán Viktor semmilyen modernizációt nem akar, nem akarja a haladást, sokkal inkább a
maradiságot képviseli, a maradi erők vezetőjeként lépett fel. Mesterházy Attila a politikai hazugság
vádjára reagálva annyit jegyzett meg, hogy furcsa Orbán Viktor szájából kritikaként hallgatni a politikai
hazugság fogalmát és a nemzeti összegfogás fogalmát, mint az ő jellemzőjét. Az MSZP frakcióvezetőhelyettese szerint az MSZP nem mondott mást a választási kampányban, mint most: egy új
Magyarország programot ajánlott a választóknak, ennek alapjait pedig az Új egyensúly program teremti
meg. (Info Rádió)
3. Kiáltványt adtak ki a polgári demokratikus ellenzék hívei. A Jó reggelt, Magyarország! címet
viselő dokumentumban egyebek mellett úgy fogalmaznak: 2006-ban, a rendszerváltás óta először
Magyarországon szervezett és nyílt politikai hazugság történt. Az aláírók, Gál Kinga, Orbán Viktor,
Németh Zsolt, Varga Mihály, Navracsics Tibor, Schöpflin György, Szájer József, Gyürk András arra
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buzdítják az embereket, hogy kézjegyükkel csatlakozzanak a kiáltványban megfogalmazottakhoz,
vagyis a politikai hazugságok elítéléséhez. 5. A párt frakcióvezető-helyettese úgy fogalmazott: a
Fidesz-elnökének Tusnádfürdőn elmondott beszédéből kitűnik: neki nem Magyarország, hanem a
hatalom számít. Orbán Viktor politikai hazugságnak nevezte a Gyurcsány-kormány kampányígéreteit a
Bálványosi Nyári szabadegyetemen tartott előadásában. Mint mondta: a kormány a választások során
mást ígért mint amit jelenleg tesz, ez pedig árt az ország megítélésének, károkat okoz a gazdaságnak és
tönkreteszi a demokrácia alapjait. Mesterházy Attila szerint az MSZP nem mondott mást a választási
kampányban, mint most: egy új Magyarország programot ajánlott a választóknak, ennek alapjait pedig
az Új egyensúly program teremti meg. 7. Együttműködést ajánlott az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács elnöke Markó Bélának a romániai magyar autonómiatörekvések brüsszeli képviseletében.
Tőkés László szerint az önrendelkezés joga megéri az összefogást, és felajánlotta az RMDSZ-nek, hogy
együttesen állítsanak össze egy reprezentatív erdélyi küldöttséget, amely még a Romániáról szóló,
következő országjelentés nyilvánosságra kerülése előtt Brüsszelbe látogatna. (Klubrádió)
5. Szeptember 23-ra nagygyűlést hívnak össze a Hősök terére. A Fidesz elnöke ezt Tusnádfürdőn
jelentette be. Orbán Viktor szerint fel kell végre ébrednie Magyarországnak, ezért a következő hetekben
aláírást gyűjtenek a nyílt hazugság ellen. (Hír TV)
1. Nagygyűlést hív össze szeptember 23-ra a Hősök terére Orbán Viktor. A Fidesz elnöke ezt
Tusnádfürdőn jelentette be. Orbán Viktor szerint Magyarországnak végre fel kell ébrednie, ezért a
következő hetekben aláírást gyűjtenek a nyílt hazugság ellen. 2. Orbán Viktor megkezdte a Fidesz
önkormányzati választási kampányát, így kommentálta az MSZP frakcióvezető-helyettese a Fidesz
elnöke által mondottakat. (Hír TV Híradó)
3. Tizenkét helyszín, mintegy kettőszázötven előadó több ezer hallgató - így foglalható össze
számokban a XVII. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor. A rendezvény zárónapján Orbán Viktor,
a Fidesz elnöke tartott előadást, aki kifejtette: az utóbbi időben elkorcsosodott a nemzetpolitikai tudat
és a kormánypártok nem látják be, hogy a határon túli magyarság nem elvesz, hanem hozzátesz
Magyarország értékeihez. A Fidesz elnöke kijelentette: gazdaságilag a Kárpát-medencében kell
gondolkodni és halaszthatatlanul változtatni kell a magyar külpolitikán. Orbán Viktor: Világosan ki
kell mondanunk, hogy ma a kulturálisan, lélekben, nemzetpolitikai szempontból összetartozó
nemzetrészek együttműködését az autonómiákban tudjuk a leginkább garantálni. Ezért a magyar
külpolitikának nyilvánosan vállalnia kell az autonómia törekvéseket, legyen szó Erdélyről, legyen szó
Felvidékről, vagy Délvidékről. Orbán Viktor elmondta: a szlovákiai példa azt mutatja, hogy a
kormányzás felelősségét vállaló határon túli magyar kisebbségi szervezet legfontosabb célja az
intézmény építés kell hogy legyen, mert amit ma ad egy kormány, azt később egy másik kormány
következmények nélkül visszaveheti. A tusványosi folyamat nem zárult le, hiszen a szervezők így
búcsúztak: Jövőre veletek ugyanitt! Egészséget, autonómiát! 4. Orbán Viktor megkezdte a Fidesz
önkormányzati választási kampányát, hiszen Tusnádfürdőn elmondott beszédéből kitűnik, hogy
nem Magyarország számít, hanem a hatalom - kommentálta az MSZP frakcióvezető-helyettese a
Fidesz elnöke által elmondottakat az MTI-nek. Orbán Viktor Tusnádfürdőn arról beszélt, hogy
politikai hazugságra nem lehet kormányzást építeni, mert az aláássa az ország jövőjét, árt a
gazdaságnak és tönkreteszi a demokratikus alapokat. Az MSZP - Mesterházy Attila szavai szerint - a
nagyobbik ellenzéki párt vezetőjének megszólalásától azt várta, hogy alternatívát kínál majd
Magyarország helyzetének javításához - ahogy ezt egy konstruktív ellenzék tenné. Ehelyett Nem
hallottunk mást, mint egy politikai kommunikációs sablont - fogalmazott a szocialista politikus. (Duna
TV)
6. A Fidesz elnöke egy egységes kárpát-medencei gazdasági térség kialakítását sürgetette
Tusnádfürdőn, a bálványosi szabadegyetemen tartott előadásán. Orbán Viktor elmondta, hogy a Fidesz
támogatásával erdélyi magyar küldöttség utazik Brüsszelbe még mielőtt az unió elfogadná a Romániáról
készült ország jelentést. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség ezután is támogatja az erdélyi magyarságot
abban, hogy az Európai Unió nyilvánosságába kellő súllyal kerüljön be az autonómia, illetve a magyar
nyelvű felsőoktatás ügye, jelentette ki Orbán Viktor és hozzátette, van mód arra, hogy ezeket a
kérdéseket az államközi kapcsolatok szintjére emeljék. A Fidesz az Országgyűlésben fogja kérni, hogy a
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következő magyar-román közös kormányülés napirendjén szerepeljen a téma. A szlovákiai választások
utáni kormányalakítás tanulságára hivatkozva Orbán Viktor akár csak déli előadásában kifejtette, a
kárpát-medencei magyar szervezeteknek az intézményépítésre kell összpontosítaniuk. A magyar
intézményrendszer az autonómia megvalósításra, mert ha fordul a kocka, a kormányzatból egyik
pillanatra a másikra kitessékelik a magyarságot, az állások, a hivatali, közéleti tisztségek, pozíciók
elvesznek, az intézmények viszont megmaradnak. Emlékeztetett, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség
már korábban kikerült a hatalomból, ami Szlovákiában történt az uniós tagállammá váló Romániában is
megtörténhet. Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki a romániai helyzetre is
átültette a Fidesz Jó reggelt, Magyarország! kiáltványát és többedmagával csatlakozott is hozzá azt
mondta, hogy a hazugság falát a román és a romániai magyar közéletben is le kell rombolni. Úgy
értékelte, a Markó Bélával folytatott tusnádfürdői vita egy lépés volt a párbeszéd felé. Az autonómia
ügye megéri az összefogást, ezért felvetette Markó Bélának, hogy együttesen alakítsanak egy
reprezentatív erdélyi politikai, egyházi és civil küldöttséget, amely még a Romániáról szóló ország
jelentés előtt Brüsszelbe utazna a Fidesz támogatásával. (MR Esti és Későesti Krónika)
4. Nagygyűlést tart a Fidesz szeptember 23-án a Hősök terén. Orbán Viktor Tusnádfürdőn azt
mondta, hogy aláírást gyűjtenek a szocialisták politikai hazugságai ellen. Szerinte a szocialisták
veszélyeztetik a rendszerváltáskor kivívott jogokat, mert a választások előtt mást mondtak, mint amit
utána tesznek. Az MSZP szerint önkormányzati választási kampányt kezdett a Fidesz. Mesterházy
Attila azt mondta, hogy Orbán nem a lényegről beszélt, hanem politikai bla-blát mondott. Politikai
hazugság áldozata lett Magyarország. Többek között ezt mondta a tusnádfürdői szabadegyetemen
Orbán Viktor, aki hosszabb ideje először beszélt nyilvánosan a Gyurcsány-kormányról. A Fidesz
elnöke szerint a politikusok szoktak túlozni, de az megengedhetetlen, hogy a szocialisták mást
mondtak a választások előtt, mint amit utána tettek. Orbán Viktor Nem fogadható el, hogy azt
mondjuk, baloldali irányba fogunk haladni a választások után, majd utána a jobb oldalra fordulunk.
Nem fogadható el, hogy azt mondjuk, északi irányba kell haladni, majd a választások után bejelentjük,
hogy dél felé menni mégiscsak jobb. Ezzel ugyanis szerinte megfosztották az embereket a felelős
döntés lehetőségétől. Ezért a Fidesz aláírást kezd. Ahogy fogalmaztak a nyílt hazugság ellen, és
nagygyűlést tartanak szeptember 23-án a Hősök terén. Mesterházy Attila: Megpróbál a baloldali
szavazók és szimpatizánsokból is elvinni. A szocialisták szerint a Fidesz ezzel megkezdte az
önkormányzati választási kampányt. Mesterházy Attila: Azt gondolom, hogy Orbán Viktor Erdélyben
megkezdte a Fidesz választási kampányát, ami az önkormányzati választásokra készülést jelenti.
Sajnos a mondandója arra utal, hogy nem várhatunk más politikai kampánystílust, mint amit a Fidesz
az országgyűlési kampány során is végigvitt. Nem a lényegről, nem a tartalomról beszélt Orbán Viktor
hosszú szabadság után első megszólalásában, hanem politikai bla-blát mondott. A Fidesz utoljára a
választások második fordulója után tartott nagygyűlést. (TV2 Tények)
10. Politikai hazugsággal vádolta az MSZP-t Orbán Viktor Tusnádfürdőn, mintegy 1000 ember
előtt. Mint fogalmazott Gyurcsány Ferenc a politikai hazugság hibájába esett, mert mást ígért, és most
más tesz. A Fidesz elnöke bírálta a kormány nemzetpolitikáját is azzal, hogy megszűntek a
nemzetpolitika legfőbb intézményei. Orbán Viktor szerint Magyarországon a közéletet a csalódás és a
félelem uralja. Ahogy fogalmazott, csalódás a kormányban és félelem a jövőtől. A Fidesz elnöke úgy
véli, e két érzés közös gyökerű, amely mögött a kormány és a kormányfő hazugsága húzódik. Orbán
Viktor: Az emberek ne fogadják el természetesnek. Ne törődjenek bele. Ne engedjék, hogy
normálisnak tűnjön, hogy politikai hazugságra próbálnak kormányzati munkát építeni.
Nemzetpolitikai kérdéskörben a szlovákiai példára utalva Orbán Viktor azt mondta, a határon túli
magyar szervezeteknek jó tanulság, hogy a kisebbségeknek csupán annyi joguk marad meg, amennyit
intézményesítettek. A Fidesz elnöke szerint az összetartozó magyar nemzetrészek együttműködését az
autonómián keresztül lehet csak garantálni. Ezért a magyar külpolitikának nyilvánosan vállalni kell az
autonómia törekvéseket, akár Erdélyről, Felvidékről, vagy Délvidékről legyen szó. A XVII:
Tusnádfürdői Diáktalálkozón Németh Zsolt országgyűlési képviselő felolvasta a Jó reggelt,
Magyarország! című kiáltványt, amely szerint a Fidesz tüntetésre hívja szeptember 23-ára a Hősök
terére azokat, akik tiltakozni szeretnének a nyílt politikai hazugság ellen. 11. Az MSZP szerint
Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát. Mesterházy Attila a
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Tusnádfürdőn elhangzottakat úgy kommentálta, hogy Orbán Viktor semmilyen modernizációt nem
akar és a maradiságot képviseli. (MTV Híradó)
Július 23., vasárnap
7. Politikai hazugságnak nevezte a Gyurcsány-kormány kampányígéreteit a Fidesz elnöke a
Bálványosi Nyári Szabadegyetemen tartott szombati előadásában. Orbán Viktor beszédében
hangsúlyozta: ez árt az ország megítélésének, károkat okoz a gazdaságnak és tönkreteszi a demokrácia
alapjait. A Fidesz elnöke bírálta a kormány nemzetpolitikáját is. A Fidesz országgyűlési frakciója
közleményében szintén hazugsággal vádolta a kormányt, és szeptember végére tiltakozó
megmozdulást hirdetett a budapesti Hősök terére. Mesterházy Attila, a szocialista párt frakcióvezetőhelyettese szerint Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati választási kampányát, mert a
tusnádfürdői beszédből az tűnik ki, hogy nem Magyarország számít, hanem a hatalom. (MR,
Vasárnapi Újság, hírek)
5. A Fidesz elnöke politikai hazugságnak nevezete a Gyurcsány-kormány kampány ígéreteit a
bálványosi nyári szabadegyetemen tartott előadásában. Orbán Viktor szerint ez árt az ország
megítélésének, károkat okoz a gazdaságnak és tönkreteszi a demokrácia alapjait. 6. Az MSZP
frakcióvezető-helyettese azt mondta, hogy Orbán Viktor megkezdte a Fidesz önkormányzati
kampányát. Mesterházy Attila szerint Orbán Viktor nem akart modernizációt, nem akarja a haladást.
Sokkal inkább a maradi erők vezetőjeként lép fel. (M1, nap-kelte, hírek)
7. Nagygyűlést hív össze szeptember 23-ra a Hősök terére Orbán Viktor. A Fidesz elnöke
Tusnádfürdőn jelentette be. Orbán Viktor szerint Magyarországnak végre fel kell ébrednie. Ezért a
következő hetekben aláírást gyűjtenek a nyílt hazugság ellen. Az MSZP frakcióvezető helyettese
Mesterházy Attila Orbán Viktor szavaira reagálva elmondta, az MSZP nem mondott mást a választási
kampányban mint most. Új Magyarország programot ajánlott a választóknak, aminek az alapjait az új
egyensúly teremti meg. (Duna TV, déli híradó)
5. Bár kisebb költségvetése miatt két nappal lerövidült az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem,
szervezői sikeresnek minősítik a rendezvényt, amelyen hosszú idő után újra képviseltette magát a
Magyar Szocialista Párt. A magyarországi és a romániai rendszerváltozásba eresztett mélyfúrásként
értékelte az idei tusnádfürdői tábort Németh Zsolt, mert a politikusoknál nagyobb számban itt lévő
magyar és román értelmiségi előadó révén elmélyültebben lehetett megvitatni, elemezni a rendszerváltás
óta eltelt évek politikai, gazdasági, etnopolitikai dimenzióit. Most a Fidesznek is szüksége van arra,
hogy elgondolkodjék, mit hogyan csinált, és miként tudjon továbbhaladni - mondta Németh Zsolt, és
hozzátette: örül annak, hogy a Magyar Szocialista Párt hosszú idő után és a 2004. december 5-i
népszavazás óta első ízben képviseltette magát a rendezvényen. Úgy vélte, az MSZP a nemzeti
kérdésben struccpolitikát folytatott és kudarcot vallott, de az, hogy most nyíltszíni vitát lehetett folytatni
Tusnádfürdőn Szabó Vilmossal, reményt ad arra, hogy talán újból lesz intézményes kerete a magyarmagyar párbeszédnek. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke azzal magyarázta a
román politikusok hiányát a rendezvényről, hogy ők most a válságos belpolitikai helyzettel, a belső
harcokkal vannak elfoglalva, de minőségi volt a román értelmiség részvétele. Egyébként is idén a
szakmaiság játszotta a főszerepet a tábor programjaiban. Sikerként értékelte, hogy Markó Béla RMDSZ
elnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke egy év után újból vitázott egymással,
ami talán elindítja a tartalmi párbeszédet az együttműködésről, az autonómiáról és hátha megegyeznek
abban, hogy egy küldöttségben képviselik az erdélyi magyarságot egy brüsszeli út során. Szilágyi Zsolt
szerint a bálványosi szabadegyetemnek és diáktábornak több mint 2 ezer regisztrált, állandó lakója volt,
és több ezren jöttek a környékről egy-egy rendezvényre. Jövőre a 18. tábor egyik fő témáját valószínűleg
Románia uniós tagsága szolgáltatja, s az autonómia kérdése szintén napirenden lesz - mondta Szilágyi
Zsolt. (MR Déli Krónika)
3. Orbán Viktor szerint politikai hazugságokra építi a kormányzást az MSZP, és ez aláássa az
ország jövőjét. A Fidesz elnöke a Tusnádfürdőn mondott beszédében utalt arra is, hogy elképzelhető egy
előrehozott választás is, hiszen a hazugságokra épített kormányzás nemcsak a befektetők bizalmának
elvesztésével jár, hanem a demokrácia alapjait is veszélyezteti. A Fidesz szeptember 23-ra a budapesti
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Hősök terére várja szimpatizánsait. Az MSZP szerint, Orbán Viktor ezzel a felhívással megkezdte az
október 1-én tartandó önkormányzati választás kampányát. (RTL Klub Híradó)
6. A Fidesz holnapi elnökségi ülésén kidolgozzák a Jó reggelt, Magyarország kiáltvány, az
aláírásgyűjtés és a szeptember 23-ai nagygyűlés részleteit, közölte Szijjártó Péter kommunikációs
vezető. Ő is azt mondta, amit Orbán Viktor tegnap Tusnádfürdőn, hogy a kormány politikai hazugsággal
került hatalomra, mert eltitkolta, hogy a gazdaság milyen állapotban van. Azt is mondta, hogy már több
külföldi lapban például a Financial Times-ban is bírálták a magyar gazdaság helyzetét. Az MSZP
kampányfogásnak nevezete a Fidesz aláírásgyűjtését. (TV2 Tények)
Július 24., hétfő
7.45 – Összefoglaló a Bálványosi Nyári Szabadegyetemről. Tőkés László együttműködést ajánlott
Markó Bélának a romániai magyar autonómiatörekvések brüsszeli képviseletében. Tőkés László, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki a romániai helyzetre is átültette a Fidesz Jó reggelt,
Magyarország! Kiáltványát, és többedmagával csatlakozott is hozzá, azt mondta, hogy a hazugság falát a
román és a romániai magyar közéletben is le kell rombolni. Úgy értékelte, a Markó Bélával folytatott
tusnádfürdői vita egy lépés volt a párbeszéd felé. Az autonómia ügye megéri az összefogást, ezért
felvetette Markó Bélának, hogy együttesen alakítsanak egy reprezentatív erdélyi politikai, egyházi és
civil küldöttséget, amely még a Romániáról szóló országjelentés előtt Brüsszelbe utazna a Fidesz
támogatásával. Korábban Orbán Viktor Tusnádfürdőn kijelentette, pártja ezután is támogatja az erdélyi
magyarságot abban, hogy az Európai Unió nyilvánossága kellő súllyal kerüljön be az autonómia, illetve
a magyar nyelvű felsőoktatás ügye. Hozzátette: van mód arra, hogy ezeket a kérdéseket az államközi
kapcsolatok szintjére emeljék. A Fidesz az Országgyűlésben fogja kérni, hogy a következő magyarromán közös kormányülés napirendjén szerepeljen a téma. A nemzetpolitikáról szólva Orbán Viktor
Tusnádfürdőn azt mondta: nem volt tökéletes se a Határon Túli Magyarok Hivatalának működése, a
Magyar Állandó Értekezlet se volt gördülékeny, de nem lehet felszámolni a rendszerváltás eme
intézményeit, és újat nem teremteni helyettük, hanem parlagon hagyni. Gyurcsány Ferenc a
nemzetpolitikát pártpolitikai kérdésként kezeli – jelentette ki a Fidesz elnöke, aki szerint a Kárpátmedencében a magyar nemzetrészek együttműködését az autonómián keresztül lehet megoldani. Orbán
Viktor európai szintű kisebbségi szabályozást, európai uniós kisebbségi normák kidolgozását tartja
célszerűnek. (MR Reggelin Krónika, háttér)
Orbán Viktor tusnádfürdői beszéde a hírTV-n
Jó reggelt Magyarország - tusnádfürdői nyilatkozat. Először értékelte a magyar belpolitika helyzetét a
Fidesz elnöke a megszorítócsomag bevezetése óta. Orbán Viktor a bálványosi szabadegyetem
zárónapján többek között a választási vereségről, a politikai hazugság mibenlétéről, a kettészakadt
országról és az előrehozott választásokról is megfogalmazta gondolatait.
Orbán Viktor beszédének összefoglalója kedden 21 óra 30-tól 50 percben a Hír Televízióban. Ismétlés:
szerda 14.05 (hirtvnet)
Július 30., vasárnap
6. A bálványosi szabadegyetemen az RMDSZ képviselői, és maga a szervezet vezetője, Markó
Béla is kijelentette, hogy a székelyföldi autonómia ügyében mindenkivel kész tárgyalni. A
kijelentésekre válaszul az Erdélyi Magyar Polgári Szövetség már augusztus elsejétől egyeztető
tárgyalásokat kezdene. Magyar–magyar párbeszéd kezdődhet Erdélyben, amennyiben a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség elfogadja a politikai rivális Magyar Polgári Szövetség javaslatát, hogy
augusztus elsején kezdjenek egyeztető tárgyalásokat. Az MPSZ így reagál Márton Árpád, az RMDSZ
képviselőházi frakcióvezetőjének tusnádfürdői kijelentésére, miszerint az erdélyi magyar politikai
szervezeteknek közös stratégiát kell kialakítaniuk Székelyföld autonómiájának mielőbbi
megvalósulásáért. Szász Jenő: Úgy gondoljuk, hogy addig kell ütni a vasat, amíg meleg... Mert ugye
eltelt 16 esztendő és semmi másról sajnos nem tud beszámolni a politika, csak arról, hogy 250 ezerrel
kevesebben vagyunk itt erdélyi magyarok, mint 1989. decemberben. Riporter: Melyek azok a
kérdésekről, amelyekről nagyon fontos, hogy egyeztessenek? Szász Jenő: Úgy telt el 16 év, hogy sem
a magyar egyetem ügye nem oldódott meg, sem az autonómia kérdése, de beszélhetünk a
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nyelvoktatásról is. Ha valóban lesznek tárgyalások Erdélyben, azokon valószínűleg a Székely Nemzeti
Tanács is képviseltetni fogja magát. Az RMDSZ nem zárkózik el a párbeszédtől, azt azonban csak
olyan formában tudja elképzelni, hogy a szövetségen belüli, de az MPSZ-t is támogató politikusokkal
üljenek le tárgyalni, a jelenlegi úgymond kormánypárti RMDSZ vezetők – mondta Verestóy Attila
szenátor. Hozzátette: Az erdélyi magyarság problémáira a hathatós megoldás csak egy olyan szervezet
nyújthat, amely egységes, de több politikai platformból tevődik össze. (Magyar Rádió, Későesti
Krónika, júl. 30.)

Sikeres a tusnádfürdői tábor
2006. július 23., vasárnap 11:56
Moszkovits János (Bukarest)
Bár kisebb költségvetése miatt két nappal lerövidült az idei Bálványosi Nyári Szabadegyetem,
szervezői sikeresnek minősítik a rendezvényt, amelyen hosszú idő után újra képviseltette
magát a Magyar Szocialista Párt.
A magyarországi és a romániai rendszerváltozásba eresztett mélyfúrásként értékelte az idei
tusnádfürdői tábort Németh Zsolt, mert a politikusoknál nagyobb számban itt lévő magyar és
román értelmiségi előadó révén elmélyültebben lehetett megvitatni, elemezni a rendszerváltás
óta
eltelt
évek
politikai,
gazdasági,
etnopolitikai
dimenzióit.
Most a Fidesznek is szüksége van arra, hogy elgondolkodjék, mit hogyan csinált, és miként
tudjon továbbhaladni - mondta Németh Zsolt, és hozzátette: örül annak, hogy a Magyar
Szocialista Párt hosszú idő után és a 2004. december 5-i népszavazás óta első ízben
képviseltette magát a rendezvényen. Úgy vélte, az MSZP a nemzeti kérdésben struccpolitikát
folytatott és kudarcot vallott, de az, hogy most nyíltszíni vitát lehetett folytatni Tusnádfürdőn
Szabó Vilmossal, reményt ad arra, hogy talán újból lesz intézményes kerete a magyar-magyar
párbeszédnek.
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke azzal magyarázta a román
politikusok hiányát a rendezvényről, hogy ők most a válságos belpolitikai helyzettel, a belső
harcokkal vannak elfoglalva, de minőségi volt a román értelmiség részvétele. Egyébként is
idén
a
szakmaiság
játszotta
a
főszerepet
a
tábor
programjaiban.
Sikerként értékelte, hogy Markó Béla RMDSZ elnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács elnöke egy év után újból vitázott egymással, ami talán elindítja a tartalmi
párbeszédet az együttműködésről, az autonómiáról és hátha megegyeznek abban, hogy egy
küldöttségben képviselik az erdélyi magyarságot egy brüsszeli út során. Szilágyi Zsolt szerint
a bálványosi szabadegyetemnek és diáktábornak több mint 2 ezer regisztrált, állandó lakója
volt,
és
több
ezren
jöttek
a
környékről
egy-egy
rendezvényre.
Jövőre a 18. tábor egyik fő témáját valószínűleg Románia uniós tagsága szolgáltatja, s az
autonómia kérdése szintén napirenden lesz - mondta Szilágyi Zsolt.
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Az autonómiát népszerűsítik kerékpározó erdélyi fiatalok
2006. július 30. 11:31
Az autonómia gondolatának népszerűsítéséért szerveztek Székelyföldet átszelő, tíznapos
kerékpártúrát erdélyi magyar ifjúsági szervezetek
Az RMDSZ külső ellenzékéhez közelebb álló, több egyházi ifjúsági és diák-szervezetet tömörítő
Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) szimpatizánsai tíz naposra tervezték a kedden befejeződő körutat. A
Tekerj rá elnevezésű akció résztvevői a tusnádfürdői XVII. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor
zárónapján szálltak bringára. Eddig a Tusnádfürdő-Székelykeresztúr-Marosvásárhely–SzovátaGyergyószentmiklós–Csíkszereda útvonalon haladtak, szombaton Kézdivásárhelyt keresték fel, majd
Sepsiszentgyörgy az úticél. A több mint 570 kilométer hosszúságú túra kedden ér véget
Székelyudvarhelyen.
Csíkszereda bejáratánál Ráduly Róbert Kálmán polgármester és Antal Attila alpolgármester várta a
kerékpáros csapatot. Tőlük nem teljesen idegen az ehhez hasonló kezdeményezés. Tizenegy évvel
ezelőtt ugyanis Ráduly a MIT korábbi elnökeként, Antal pedig az erdélyi Országos Magyar
Diákszövetség (OMDSZ) egykori vezetőjeként azért ült szintén biciklire Kolozsvár-Strasbourg
útvonalon, hogy az erdélyi magyar nyelvű oktatás biztosításáért küzdjön.
Az akció záró mozzanataként a kerékpározó fiatalok a felkeresett helyi önkormányzatoktól kapott
szimbolikus tárgyakból az útvonalat ábrázoló óriási térképet "rajzolnak" majd Székelyudvarhely főterén.
Ehhez Ráduly Róbert a város zászlóját adta át Sándor Krisztinának, a MIT jelenlegi elnökének. A
biciklitúrán naponta 25 fős csapat vesz részt, ehhez csatlakoznak az érintett települések elöljárói,
politikusok, művészek és vállalkozók.
A karikázás alkalmával szórólapokat, tájékoztató füzetet és egyéb reklámanyagokat osztottak szét a
résztvevők az érintett közösségekben. "Székelyföld területi autonómiája, valamint az erdélyi és partiumi
magyarok kulturális autonómiája létkérdés, az erdélyi magyarság jövőjének záloga" - fogalmaztak a
szervezők.
hirado.hu
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