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Németh Zsolt: a fesztivál a szabadegyetemek szabadegyeteme

Holnap rajtol a Tusványos

Tusványos a legkomolyabb 
erdélyi fesztivál, „a sza-
badegyetemek szabad-

egyeteme” – fogalmazott Né-
meth Zsolt, az Országgyűlés 
külügyi bizottságának fideszes 
elnöke pénteken a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Di-
áktábor budapesti beharango-
zó sajtótájékoztatóján. Mint rá-
mutatott: a holnap kezdődő, 
idén 28. alkalommal sorra ke-
rülő Tusványoson 28 sátorban 
zajlanak programok. Németh 
Zsolt közölte: a bálványosi sza-
badegyetemen a hagyományok-
nak megfelelően szombaton fel-
szólal Orbán Viktor miniszter-
elnök, aki várhatóan megoszt-
ja az európai jövővel összefüg-
gő dilemmáit – írja az MTI. Utal-
va a rendezvény idei, „A biztos 

pont” mottójára, Németh úgy fo-
galmazott: Tusványos a biztos 
pont mint szabadegyetem, hi-
szen 28 éves intézményről van 
szó, emellett biztos pont azért 
is, mert a magyar nemzetpoliti-
ka összefonódik Tusványossal, 
jelentős gondolatok születtek 
ott. „A jelmondat arra is utal, 
hogy Tusványos politikai érték-
világot is jelent, és ennek egy 
változó időszakban megnő a je-
lentősége” – fogalmazott. A kor-
mánypárti politikus kitért az 
autonómia és a határon átíve-
lő nemzetegyesítés fogalmá-
ra, hangsúlyozva, nagyon hosz-
szú még az út a határokon át-
ívelő nemzetegyesítésig. Né-
meth Zsolt arra is kitért, hogy 
Tusványoson első alkalommal 
lép fel a Skorpió együttes, illet-

ve felhívta a figyelmet a népze-
nei sátorra, és arra, hogy a ren-
dezvény vendége lesz Fa Nán-
dor vitorlázó.

A budapesti sajtótájékoztatón 
jelenlévő Toró T. Tibor, az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP) 
ügyvezető elnöke a rendez-
vényt közéleti inkubátornak 
nevezte. „Jó látni, hogy amiről 
úgy gondolták, csak egy jó bu-
li lesz, már a harmincadik évé-
hez közeledik, átívelve pártpoli-
tikán, pártokon. Tusnádra csak 
az nem jön el, aki nem akar el-
jönni” – fogalmazott Toró T. Ti-
bor, majd hozzátette: idén is je-
len lesznek RMDSZ-es politi-
kusok. Véleménye szerint má-
ra politikai presztízsnek számít 
a részvétel. Jelezte: Orbán Vik-
tor mellett ott lesz Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes, Ba-
log Zoltán emberierőforrás-mi-
niszter, Süli János tárca nélküli 
miniszter, több magyarországi 
államtitkár és helyettes állam-
titkár, továbbá számos erdélyi 
magyar politikus is részt vesz a 
programokon. 
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Ünnepélyes, kihelyezett eskü-
tétel keretében lett harmadszor 
is magyar állampolgár egy most 
99 éves asszony, aki temesvá-
ri otthonában tette le pénteken 
az állampolgári esküt. Magyar-
ország kolozsvári főkonzulátu-
sa közölte: Zalutchi Margit még 
a trianoni döntést megelőzően, 
1918. június 8-án a Szilágy me-
gyei Kárászteleken született. A 
születésekor megszerzett, majd 
a trianoni döntést követően el-
veszített állampolgárságát a 2. 
bécsi döntés után újból magá-
énak tudhatta rövid időre. Ma-
gyarságtudata a határok több-
szöri megváltozása után egy-
re erősödött, és ismét igényelte 
a magyar állampolgárságot. Az 
idős asszony a Temes megyei 
Öregfaluban volt óvónő 1973-
as nyugdíjazásáig. Férje halála 

után Temesvárra költözött, az-
óta ott éli nyugdíjas éveit.

Csulák Péter kolozsvári konzul 
az MTI-nek elmondta: Margit néni 
a háza kapujában várta az esküté-
telre érkező vendégeket, és – noha 
felajánlották neki, hogy üljön le – a 
ceremónia egész ideje alatt állva 
maradt. „Úgy láttam, hogy ragyogó 
állapotban van, büszke a magyar-
ságára, és szomorúan tapasztalja, 
hogy nem mindenki olyan kitartó 
ebben, mint ő” – tette hozzá a kon-
zul. Az idős asszony kiigazítot-
ta a telefonon nyilatkozó konzult, 
megjegyezvén, hogy nem éppen 
tökéletes az egészségi állapota: 
egyensúlyzavarai vannak, és nem 
hall már jól. Zalutchi Margit az 
MTI-nek elmondta: nem születtek 
gyermekei, így az unokahúga és 
távolabbi rokonok társaságában 
örvendhetett az újból megszer-

zett magyar állampolgárságnak. 
„Nem tudom elmondani, milyen 
nagy öröm ez nekem” – fogalma-
zott elérzékenyülten az MTI-nek 
telefonon nyilatkozó idős asszony.

Nemrég egy 99 éves Kovászna 
megyei, székelyszáldobosi asz-
szony igényelt magyar állam-
polgárságot, aki ugyancsak har-
madszor lesz magyar állampol-
gár. Kolumbán Julianna 1918. 
február 26-án született, a tria-
noni döntés után veszítette el 
először magyar állampolgársá-
gát, majd 1940-ben visszakapta, 
1945-ben pedig újra elvesztette. 
A baróti konzuli kiszálláson el-
mondta: régóta készül a magyar 
állampolgárság igénylésére, uno-
kái Magyarországon élnek, miat-
tuk kérte. 
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A Tusványos szabadegyetemként is biztos pont, 

ugyanakkor abban az értelemben is az, hogy 

összefonódik a magyar nemzetpolitikával – fo-

galmazott Németh Zsolt a rendezvény budapes-

ti beharangozóján.

Harmadszor lett magyar állampolgár
A nemzetegyesítés fontosságát hangsúlyozzák. Németh Zsolt és Toró T. Tibor a pesti sajtótájékoztatón




