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Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) kezdeményezői minden-
képpen megfellebbezik a párt be-
jegyzését elutasító bírósági dön-
tést, ha annak indoklását írásban 
is megkapják – mondta tegnap 
Toró T. Tibor, az EMNP ideiglenes 
elnökségének elnöke. A bejegyzés 
előtt álló új erdélyi magyar politikai 
alakulat vezetősége A megtalált út 
– Erdélyi Magyar Néppárt címmel 
tartott előadást, amelyen nagyvo-
nalakban ismertették az eddig ki-
dolgozott pártprogramot.
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Zatykó Gyula, Szilágyi Zsolt, 
Toró T. Tibor, Gergely Ba-
lázs, Papp Előd ideiglenes el-

nökségi vezetők, illetve Bakk Miklós, 
a párt programjáért felelő szakmai 
igazgató Szász Alpár Zoltán egyete-
mi oktató moderálásával fejtette ki 
tegnap az Erdélyi Magyar Néppárt 
új, születőben lévő programját, és 
hogy azt mely elvek, illetve értékek 

alapján készítik. Toró T. Tibor a 
párt 2010 decemberében történt 
életre hívása óta a legfontosabb mo-
mentumnak a bejegyzési folyamatot 
ítélte, amit a múlt héten első fokon 
elutasított a bukaresti bíróság. Toró 
ennek okát a párt által meghatáro-
zott szubszidiaritás, a kétnyelvűség 
és az erdélyiség megfogalmazásában, 
illetve az erdélyi magyar politika ál-
tali akadályokban látja, de véleménye 
szerint a bejegyzés mindezek dacára 
augusztus folyamán megtörténik.

A programmal kapcsolatban 
kifejtette, hogy azt Temesvár pro-
testáló szellemisége ihlette, és főbb 
kulcsszavai a tradíció, az értékek 
megerősítése és a hathatós reformok. 
Utóbbi két fontos pontot tartalmaz, 
éspedig a közösségi integrációt és az 
önkormányzatiságot. Toró megje-

gyezte, el szeretnék vetni az elmúlt 
20 esztendő posztkommunista szel-
lemiségét, a megalkuvást, elutasítják 
a központi kormányzatra való össz-
pontosítást, illetve a politikai mono-
póliumot. Öt értékpillért fogalma-
zott meg, amely alapján kialakítot-
ták a programot: szabadság, család, 
erdélyiség, nemzet és kereszténység. 
A programban külön tételként sze-
repelnek az erdélyi közpolitikák, a 
nemzetegyesítés, az eszközök és stí-
lusok, nem utolsósorban az erdélyi 
régiók kérdése.

Utóbbiról Partium, a Közép-Er-
dély és Székelyföld régiók elnökei 
beszéltek. Zatykó Gábor a Partium 
és az ottani magyarság felemelkedé-
sét a gazdasághoz, a jogokhoz és a 
családhoz kötötte. A térség fellen-
dülését a határ menti kapcsolatok 

– gazdasági, turisztikai, oktatási, 
sport stb. szinteken – tényleges 
megerősítésében látja.

Közép-Erdély régiója heterogén 
és sokszínű – jelentette ki Gergely 
Balázs –, amelynek erős és gyenge 
húzómotorja Kolozsvár. Ez a régió 
elmondása szerint politikailag és köz-
életileg is alvó térség, ezért települé-
senként külön programcsomagokat 
szeretnének kidolgozni.

Székelyföld problémájának 
gyógyírja Papp Előd szerint csak 
az autonómia lehet. „22 év telt el 
reform és változás nélkül. 22 évig 
csapdában éltünk. A székelyföldi 
régió az egyetlen térség, amely poli-
tikailag, gazdaságilag, kulturálisan 
egységes régió képét mutatja. Az 
autonómia érdekeltje a lakosság, 
ellenérdekeltje pedig a jelenlegi 

politikai osztály” – mondta Papp 
Előd. Az autonómia elérése érde-
kében több fontos megvalósításra 
váró pontot jelzett. Ilyennek látja a 
határok meghúzását még akkor is, 
ha azok sok esetben nem tökélete-
sek, a többletjogok kiharcolását, az 
altalajkincsek tulajdonának vissza-
szerzését, a hagyományok hálózat-
ba építését, megtalálni azokban a 
kitörési pontokat és nem utolsósor-
ban az összefogás, a valós párbeszéd 
kialakítása.

Szilágyi Zsolt a külkapcsolatok 
fonalán próbált elindulni. Elmondá-
sa szerint minden veszély ellenére ki 
kell tartani amellett, hogy az erdélyi 
magyar politikának meg kell újulnia. 
„Az embereknek olyan csapatot kell 
felmutatni, akikben megbíznak, és 
amelynek elsődleges külpolitikai cél-
ja az autonómia melletti kiállás” – je-
lentette ki Szilágyi. Bírálta a minden-
kori bukaresti kormányzást, amely 
szerinte több problémát okozott az 
erdélyi magyarságnak, mint ahányat 
megoldott azok közül.
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Olyan a székely turizmus, mint 
a székely ember: kiismerhe-
tetlen – fellelhető Székely-

földön a tanyaturizmustól elkezdve 
a kétmargarétás panzión keresztül a 
vendéglátás minden formája – hang-
zott el tegnap a Kárpát-medencei tu-
risztikai stratégia címmel meghirdetett 
előadáson. A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara, Székelyföldi Vállalko-
zók és Egyesületek Szövetsége sátrába 
meghívottak, annak ellenére, hogy a 
témában a hiányosságokra kellett vol-
na felhívják a figyelmet, mind az adott 
területen tevékenykedők pozitív pél-
dájának kivételével erősítik a szabályt. 

Az új cafetéria-rendszer ismerteté-
sével Szatmári Kristóf, a magyar Nem-
zetgazdasági Minisztérium államtitká-
ra nyitotta a megszólalók sorát. Beszé-
dében célzott rá, hogy szándékában 
áll a magyar államnak ezt a programot 
kiterjeszteni határon túlra is, de ennek 
mikéntjére még nincs stratégia. 

Magyarország kinyújtott ke-
zének örülnek a sorban következő 
megszólalók, Boros Csaba, a Góbé-
termékcsaládot forgalmazó Merkúr 
üzletlánc tulajdonosa, valamint 
Orbán Árpád, a Civitas Alapítvány 
regionális igazgatója is, de abbéli 
véleményüknek is hangot adtak, 
hogy az lenne örvendetesebb, ha a 
székely termelők, vállalkozók ön-
erőből tudnák viszonozni a kéz-
nyújtást.

A turizmus egyik legfontosabb 
szerepét a vidékfejlesztésben, a vidéki 
lét fenntarthatóságában állapították 
meg az előadók, hiszen nem elhanya-
golható hozadéka lehet a jól működő 
rendszernek a munkahelyteremtés, a 
helyi termékek előállítása és értékesíté-
se is egy újabb ráadás.

A Székelyföldnek lehetne egy 
potenciális látogatottsága Kurkó Já-
nos György vállalkozó szerint, ha a 
„gyöngyszemeit” összekötő utak, az 
infrastruktúra megfelelő lenne. 
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A Csűr teraszára költöztek 
át a Corvina sátor tegnapi 
előadásai, mivel magát a 

sátrat elvitte a vihar, de a legtöbb 
előadósátor is hasonló sorsra jutott. 
Szintén helyszínmódosításokra 
volt szükség tegnapelőtt este-éjsza-
ka is, a Shantel és az Intim Torna 
Illegál a sportcsarnokban késztette 
bugizásra a fiatalokat, akik a vihar 
kezdetekor az esővel is dacolva a 
színpad előtt is buliztak egy kicsit. 
Amikor már egyértelművé vált, 
hogy nemcsak futózápor seper 
végig a táboron, hanem beköszön-
tött az „igazi” tusványosi időjárás, 
és előkerülhetnek az esőkabátok, 
gumicsizmák, akkor a sátrak alja 
telt meg szórakozni vágyókkal. A 
sátortábor lakóit is megdolgoztatta 
a szél, volt, akinek rá kellett erősí-
tenie a szegelésre, de akadt, akinek 
újra fel kellett húznia sátrát. Amíg 

egyesek azon fáradoztak, hogy 
megmaradjon a tető a fejük fölött, 
addig folyt a bor és a tánc az Erdély 
Café ernyője alatt, a Csűrben, a 
MISZSZ sátorban, a G pont sátor-
ban is tombolt a tömeg. A jókedv 
nemcsak a két lábon járókat ragad-
ta magával, a mackó is tiszteletét 
tette a Keskeny út közelében. 

Az orvosi ügyelet munkatársa-
ival beszélve kiderült, hogy tegnap 
délig huszonöt esetet láttak el, kisebb 
sebek, ficamok, hasmenés és hányás 
volt a gyakoribb panasz. A mértékte-
len italozás is szedett áldozatokat, egy 
fiatal lányt alkoholos kómában vitt el 
a mentő, de a székely virtus verekedés-
ben is megmutatkozott. 

Az éjszakai túlfeszített tempó után 
tegnap ismét az előadások vették át a 
terepet, a szünetekben folyamatosan 
folyt az egyeztetés és feszült várakozás 
előzte meg a Magna Cum Laude-, va-
lamint a Maszkura és a tücsökraj-kon-
certeket.
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Beállt a tusványosi időjárás
MilyEN A székEly TurizMus?

Fejlesztő hiányosságok

kÖrkérdés   A nappali vagy inkább az éjszakai életből veszed ki a részed?  késZÍtette: koVÁCs tiMea

damsa Andrei (22),
Nagybánya
Inkább esti élet, mint nappali, de a 
nappal 2-3 körül kezdődik. Iszunk 
egy sört, elmegyünk valamilyen 
előadásra, és aztán kezdődnek a 
koncertek – körülbelül ez a lefo-
lyása a fesztiváléletünknek.

karácsony zsuzsa (21),
sepsiszentgyörgy
Régebb sokkal inkább az éjsza-
kai része volt a fontos nekem 
Tusványosból, de mivel az idei 
bulik nem tetszenek, viszonylag 
korán, 2-3-kor lefekszem. Így túl 
hosszú marad a nappalom, amit 
előadás-hallgatással és sörivással 
töltök. 

olah-Bádi levente (27),
sepsiszentgyörgy
Én inkább az éjszakai életet sze-
retem, mert a politikához hülye 
vagyok, de nagyon éretten szeret-
ném meghatározni a Tusványos 
idei profilját. Az előadások fonto-
sak nekem, mert úgy érzem, hogy 
saját szűklátókörűségem  perspek-
tívájában sokat segítenek. 

spanyol ádám (28),
sepsiszentgyörgy
Igazából az éjszakai élet a nappali 
élet rovására megy, nappal inkább 
zombiként mozgok, mivel az éjsza-
kai élet nagyjából reggel 8-kor ér 
véget. Amit nagyon fontos kiemel-
nem, hogy a mentősök nem adnak 
kalcium-injekciót nekünk, pedig 
sokat segítene a nappali élethez.

Albert zoltán (25),
csíkszereda

Számomra Tusványos inkább 
egy szűk tábori hangulatot, mint-
sem fesztiválhangulatot sugároz, 
ezért szeretem. Úgy érzem, meg-
felelő alkalmat kínál a nyár köze-
pén az érzékeny baráti kapcsolatok 
ápolására az erdélyi szűk távolsá-
gokat áthidalva. 

Vihar a sörsátrak között  fotó: Mti


