
Tusványos a legkomo-
lyabb erdélyi fesztivál, „a 
szabadegyetemek sza-

badegyeteme” – fogalmazott 
Németh Zsolt, az Országgyűlés 
külügyi bizottságának fideszes 
elnöke pénteken a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diák-
tábor budapesti beharangozó 
sajtótájékoztatóján. Mint rámu-
tatott, a holnap kezdődő, idén 
28. alkalommal sorra kerülő 
Tusványoson 28 sátorban zaj-
lanak programok. Németh Zsolt 
közölte, a bálványosi szabad-
egyetemen a hagyományoknak 
megfelelően szombaton felszó-
lal Orbán Viktor miniszterel-
nök, aki várhatóan megosztja 

az európai jövővel összefüggő 
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 ér-
tékvilágot is jelent, és ennek 

egy változó időszakban meg-
nő a jelentősége” – fogalma-
zott. A kormánypárti politikus 
kitért az autonómia és a hatá-
ron átívelő nemzetegyesítés fo-
galmára, hangsúlyozva, nagyon 
hosszú még az út a határokon 
átívelő nemzetegyesítésig. Né-
meth Zsolt arra is kitért, hogy 
Tusványoson első alkalommal 
lép fel a Skorpió együttes, illet-
ve felhívta a figyelmet a nép-
zenei sátorra, és arra, hogy a 
rendezvény vendége lesz Fa 

Nándor vitorlázó. A budapes-
ti sajtótájékoztatón jelen lé-
vő Toró T. Tibor, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) ügy-
vezető elnöke a rendezvényt 
közéleti inkubátornak nevez-
te. „Jó látni, hogy amiről úgy 
gondolták, csak egy jó buli lesz, 
már a harmincadik évéhez kö-
zeledik, átívelve pártpolitikán, 
pártokon. Tusnádra csak az 
nem jön el, aki nem akar eljön-
ni” – fogalmazott Toró T. Tibor, 
majd hozzátette, idén is jelen 

lesznek RMDSZ-es politiku-
sok. Véleménye szerint mára 
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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Németh Zsolt szerint a fesztivál a szabadegyetemek szabadegyeteme

Holnap rajtol a Tusványos

Biztos pont. Huszonnyolcadik alkalommal rendezik meg a szabadegyetemet és diáktábort
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A Tusványos szabad-

egyetemként is biztos 

pont, ugyanakkor ab-

ban az értelemben is 

az, hogy összefonódik 

a magyar nemzetpoli-

tikával – fogalmazott 

Németh Zsolt a ren-

dezvény budapesti 

beharangozóján.
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