Toró T. Tibor: "Tusványos a mi sikerünk!"
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2017. július 18-23. között szervezik meg a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort
Idén 28. alkalommal rendezi meg Tusnádfürdőn a Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort,
„Tusványos, a biztos pont" mottóval a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar
Ifjúsági Tanács – tájékoztatta a sajtó képviselőit Budapesten Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési
frakcióvezető-helyettese, a szabadegyetem alapítója, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt
ügyvezető elnöke és Tárnok Mária, az Alapítvány kuratóriumának elnöke. A bálványosi
szabadegyetemen, amelynek kiemelt partnere az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a
hagyományoknak megfelelően jövő szombaton felszólal Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés
László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke is.

A Budapesten tartott sajtótájékoztatón Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési
frakcióvezető-helyettese kiemelte: a jövő keddtől vasárnapig tartó rendezvényen 28 sátorban
tartják a programokat. Tusványos a legkomolyabb erdélyi fesztivál, „a fesztiválok fesztiválja, a
szabadegyetemek szabadegyeteme” – fogalmazott a rendezvény alapítója. Németh Zsolt azt is
elmondta, a bálványosi szabadegyetemen az eddigi hagyományoknak megfelelően jövő szombaton
felszólal Orbán Viktor is. A miniszterelnök előadásában várhatóan kifejti az európai jövővel
összefüggő dilemmáit. A program mottójával összefüggésben Németh Zsolt azt mondta: Tusványos
biztos pont azért is, mert 28 éve fennálló intézményről van szó. Ugyanakkor biztos pont azért is,
mert a magyar nemzetpolitika összefonódik a szabadegyetemmel, miután nagyon jelentős
gondolatok születtek ott. Ilyenek voltak az autonómia és a határokon átívelő nemzetegyesítés
fogalmai.

Mint fogalmazott, a jelmondat azt is jelenti, hogy Tusványoson van egy politikai értékvilág is,
aminek egy változó időszakban kiemelkedően megnő a jelentősége. Érdekes egybeesésnek nevezte,
hogy Donald Trump amerikai elnök a múlt héten Varsóban fogalmazta meg Közép-Európa számára
az első üzenetét. Amely szerint a Nyugat megújításának nem pusztán fegyvereken és gazdasági
együttműködésen, hanem értékalapokon (Isten, haza, család, szabadság) kell nyugodnia. Németh
Zsolt szerint az a fajta szociális konzervativizmus, ami megnyilvánult az amerikai elnök szavaiban,
az Tusványosnak is a sajátja, de annak a gondolatrendszernek is, amit a magyar kormány képvisel.
Úgy vélte, a szabadegyetem tehát kiváló alkalom arra is, hogy Közép-Európa reagáljon az amerikai
elnök üzeneteire.
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke a sajtótájékoztatón közéleti
inkubátornak nevezte Tusványost. Csatlakozva Németh Zsolt gondolataihoz, felidézte, hogy olyan
dolgok születtek Tusványoson, amitől megváltozott a magyarság élete. Azt mondta, jó látni, hogy
amiről úgy gondolták, csak egy jó buli lesz, már a harmincadik évéhez közeledik, átívelve
pártpolitikán, pártokon. Szerinte Tusnádra csak az nem megy el, aki nem akar elmenni. Mint közölte,
a szabadegyetemen idén is jelen lesznek az RMDSZ politikusai is, ugyanakkor Tusnádfürdőn mára
már politikai presztízsnek számít a részvétel. Toró T. Tibor jelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök
mellett ott lesz Semjén Zsolt kormányfő-helyettes, Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter, Süli
János tárca nélküli miniszter, több államtitkár, helyettes államtitkár, de erdélyi magyar politikusok
és közéleti szereplők, a nemzet kiemelkedő sportolói, határon túli magyar vezetők, székelyföldi
elöljárók is részt vesznek a programokon.
Toró T. Tibor elmondta, hogy külön helyszínen élőben követhető lesz a vizes világbajnokság minden
mozzanata, de idén is megtartják például a hagyományos nemzetpolitikai kerekasztalt. A vitatémák
között teret kapnak jelentős évfordulóink, mint például a reformáció 500 éve. „Tusványos léte a mi
sikerünk, azok sikere, akik megálmodták és azóta is következetesen kitartanak a gondolata mellett,
mert sikerült értékét és értékrendjét megőrizni úgy, hogy működőképes 28 évvel az indulás óta is”
– zárta szavait Toró T. Tibor.
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