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Történelmet írtak
Elkezdődött a főiskolai néptáncképzés

S Z Á S Z  C S .  E M E S E

A 6 féléves alapképzésen teg-
nap már el is kezdődött az 
oktatás 36 hivatásos táncos 

számára a Maros Művészegyüttes 
új, Arany János utcai székhelyén. 
Az oktatás szünetében ünnepélyes 
sajtótájékoztatón nyitották meg hi-
vatalosan a tanévet.

Évtizedek óta dédelgetett álom 
megvalósulása

„Történelmet írunk ma Marosvá-
sárhelyen néptáncos berkekben” – 
mondta házigazdaként Barabási At-
tila Csaba, a Maros Művészegyüttes 
igazgatója. Hozzátette, olyasmi válik 
most valóra Erdélyben, amire eddig 
még nem volt példa és amiről az erdé-
lyi néptáncos szakma évtizedek óta 
álmodott. A Magyar Táncművészeti 
Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem és a Maros Mű-
vészegyüttes együttműködésében 
ugyanis elindult a táncos és próbave-
zető alapképzési szak, néptánc speci-
alizációval. Ez a képzés most egyedi, 
a felvett hallgatók valamennyien az 
erdélyi magyar hivatásos néptánc-
együttesek tagjai, kevés köztük a 
huszonéves, és van olyan is, aki az 
ötvenes éveit taposva ül vissza az „is-
kolapadba”. A cél továbbképzési lehe-
tőséget és ezáltal szakmai oklevelet 
biztosítani a hivatásos táncosoknak. 

A Magyar Táncművészeti Egyetem ki-
helyezett tagozatát marosvásárhelyi 
székhellyel akkreditálták, az oktatás 
főként a Maros Művészegyüttes két 
székházában zajlik majd, de ha kell, a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem is biztosít infrastruktúrát. 
Az oktatás rendje a néptáncegyütte-
sek programjához igazodik, tömbö-
sítve tartják az órákat, hiszen a hall-
gatók közben próbálnak, előadásokat 
tartanak a munkahelyükön.

Péter Ferenc, a Maros Megyei Ta-
nács elnöke úgy fogalmazott, Maros-
vásárhely méltó helyszín erre a kép-
zésre, megfelelő infrastruktúrát tud 
nyújtani, és gratulált mindenkinek, 
aki munkájával hozzájárult az álom 
megvalósulásához. „Ünneplünk ma, 
ugyanis ki voltunk éhezve erre a 
képzésre” – mondta András Mihály, 
a csíkszeredai Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes vezetője, akinek 
szintén számos táncosa kezdte most 
el a tanulást Marosvásárhelyen. 
Hozzátette, ez a képzés először és 
utoljára indul, így igazán részese a 
történelemnek mindenki, aki most 
felvételivel bejutott.

Hét évtized munkája érett be

Bolvári-Takács Gábor, a Magyar 
Táncművészeti Egyetem rektora 
a sajtótájékoztatón felidézte azt a 
hosszú utat, amelyet a néptáncokta-
tás bejárt, kezdve 1950-nel, amikor 
az egykori Állami Balettintézetben 
– amelynek mai jogutódja a Ma-

gyar Táncművészeti Egyetem – esti 
tagozatos néptánccsoport-vezetői 
képzés is indult. Az intézet nappali 
rendszerű középfokú néptánc ta-
gozata 1971-ben kezdte meg műkö-
dését, majd 1974-ben a néptáncpe-
dagógusi szak is elindult. A ’90-es 
években az akkor már Táncművé-
szeti Főiskola Néptánc Tanszéke 
kihelyezett képzéseket indított vi-
déken, a középfokú néptánc és szín-
házi tánc tagozat pedig 1998-ban 
főiskolai szintű, nappali rendszerű 
néptánc és színházi táncművész 
szakká vált. Bolvári-Takács kiemel-
te 2006-ot, amikor a néptáncpeda-
gógusi szak hároméves táncos és 
próbavezető alapszakra és kétéves 
néptánctanári mesterszakra vált 
ketté. Felsorolását 2019. szeptem-
ber 5-ével zárta, amikor a Magyar 
Táncművészeti Egyetem Néptánc 
Tanszéke az erdélyi hivatásos ma-
gyar néptáncegyüttesek igényeit 
kiszolgálva négy együttes (Hargita, 
Háromszék, Maros, Udvarhely) 36 
táncosának  elindította Marosvá-
sárhelyen a táncos és próbavezető 
alapszakot.

Jövő évtől a Sapientián

A Marosvásárhelyen zajló egye-
di képzés mellett jövő tanévtől a 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem kolozsvári karán is 
elindul a néptánc szak, amelyre 
bárki felvételizhet majd a középis-
kola után. Tonk Márton, az egyetem 
szenátusának elnöke elmondta, 
már idén szerették volna elindítani 
a néptáncművészet és néptánc-pe-
dagógia szakot, de megkésett en-
nek akkreditációja, a 2020–2021-es 
tanévben viszont biztosan elindul 
az alapképzés, amit később mester-
képzéssel egészítenének ki.

Tanulni a mesterektől. 
Négy együttes harminchat 
táncosa kezdte meg a képzést 
Marosvásárhelyen
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Meghallgatta a bíróság Borboly Csabát
Borboly Csaba bírói meghallgatásával újrakezdődött az ellene és tizenkét 
másik személy ellen indult büntetőper bizonyítási eljárása. A csütörtöki 
tárgyalási napon Hargita Megye Tanácsának elnökét és két másik tanút 
hallgatott meg a bíró – tudtuk meg Sergiu Bogdantól, Borboly védőügy-
védjétől. Mint mondta, a meghallgatások során mindegyik fél ismertette 
az álláspontját, semmi rendkívüli nem történt. A következő tárgyalást 
szeptember 16-ára tűzték ki, akkor további öt tanú meghallgatása követ-
kezik. Mint ismert, az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 2013-
ban a Hargita megyei önkormányzat elnökét, Borboly Csabát a közérdek 
ellen elkövetett többrendbeli hivatali visszaéléssel, magánokirat-hamisí-
tásra való többrendbeli felbujtással, hamisított közokirat felhasználására 
való felbujtással, közokirat-hamisítással, illetve rágalmazó feljelentéssel 
vádolta meg, vele együtt további tizenkét személyt küldtek a vádlottak 
padjára. A DNA szerint a vádlottak két megyei út – a Felsőboldogfalvától 
Erdővidékre vezető 131-es és a Csíkrákost Lóvésszel összekötő 124-es 
– felújítása kapcsán több mint 4,8 millió lejjel károsították meg Hargita 
megyét. A vádirat szerint az összeg a megőrzésre hagyott, ám a való-
ságban nem létező építési anyagok értékéből, valamint a közbeszerzési 
eljárásokról kizárt cégek ajánlatai és a tulajdonképpen leszerződött 
munkálatok értéke közötti különbségekből adódik. (Iszlai Katalin)

Kisboldogasszony napjára készülve
A nagy Mária-ünnepek közé tartozó 
Kisboldogasszonyt, a Szűzanya szü-
letésének emléknapját hétvégén ülik 
a védelmébe ajánlott településeken. A 
szászrégeni plébániatemplom búcsúján, 
szombaton 11 órától Balla Árpád, az 
egyházközség plébánosa ezüstmisét 
mutat be. Az ünnep szónoka Oláh Dénes 
marosvásásárhelyi főesperes-plébános 
lesz. Az alábbi egyházközségek vasár-
nap ünnepelnek. Zetelakán 9 és 12.30 
órától tartanak búcsús szentmisét, Szé-
kelyvéckén 12 órától. A gyergyószent-
miklósi örmény-katolikus templomban a 
12 órától sorra kerülő szent liturgián Szakács Endre c. esperes, örmény-ka-
tolikus általános helynök, szamosújvári plébános, Karen Daveyan örmény-
országi örmény-katolikus pap és Gál Hunor, az ünneplő egyházközség 
plébánosa a környék papjaival koncelebrál. Meghívták Datev Hagopiant, 
a Romániai és Bulgáriai Örmény Apostoli Egyház érsekét. Lövétén 12.30 
órakor Pál Vilmos Barna alcsíki-kászoni főesperes, csíkszentgyörgyi plé-
bános mondja a homiliát. Csíkmindszent filiájában, Hosszúaszón ugyan-
akkor kezdődik a búcsús szentmise. A csíkrákosi templom búcsúján 12.30 
órától Szecsete Zoltán balánbányai plébános,  Tusnádfürdőn ugyanabban 
az időpontban András Attila jezsuita szerzetes lesz az ünnep szónoka. 
Marosugrán, Kerelőszentpál leányegyházában 13 órakor ifj. Czikó László 
búzásbesenyői plébános mondja a homiliát. Jobbágytelkén 13 órától a 
szentmise főcelebránsa Oláh Dénes marosvásárhelyi főesperes-plébános, 
szónoka Rózsa Gáspár deményházi plébános lesz. A Csíkszentgyörgyhöz 
tartozó Egerszéken a 14 órakor kezdődő szentmisén Kovács Zsolt csík-
szentmártoni plébános prédikál. Székelyudvarhelyen, az Ugron- kápolná-
hoz vezető Székely Kálvárián 16 órától keresztúti ájtatosságot végeznek. 
Utána a búcsús szentmisén, amely az udvarhelyi Élő Rózsafüzér-zarán-
doklat hálaadó alkalma is, a főcelebráns és szónok Csintalan László ny. 
plébános lesz. Pálpataka filiájában, a szencsedi Mária Neve-kápolnában 
szombaton 13 órától Jakab Lajos vágási plébános mutatja be a búcsús 
szentmisét. (Molnár Melinda)

Falunapok Rákoson
Ünnepel Csíkrákos község a hétvégén. Pénteken 20 órától a csíkrákosi 
kultúrotthonban a Negyedévszázad negyedéve címmel Daczó Dénes-
nek a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesről készült dokumen-
tumfilmjét vetítik.  Közreműködnek a csíkrákosi Csalogány néptánc-
csoport táncosai. Szombaton a falunapok programjai a göröcsfalvi 
kultúrotthon udvarán folytatódnak, többek között lesz egy előadás 10 
órától angol és magyar nyelven a Kézműves műhelymunka az újrahasz-
nosításról címmel. 11 órától helyismereti vetélkedőt tartanak. 17 órától 
különböző néptánccsoportok mutatják be műsorukat, ugyanakkor 
színpadra lép a helyi Gerendely férfikórus is, 20 órától a gyergyószent-
miklósi No Sugar zenekar koncertezik. Vasárnap 17 órától ismét népi 
előadásokat tartanak, fellép a Madarasi népi zenekar, közös műsort 
tart a helyi férfikórus és a Kereki nótások. 19 órától a Csíkszentgyörgy 
Székely Góbék előadása következik, 20 órától pedig a Góbé zenekar 
koncertje zárja a falunapokat.

Iskolaváró játszóház
A Talentum Alapítvány iskolaváró játszóházat szervez szombaton a 
Hargita Megyei Kulturális Központ Pinceklubjában.

• RÖVIDEN 

• Történelmet írtak tegnap Marosvásárhelyen, ahol 
36 fővel elkezdődött a néptáncos főiskolai képzés a 
Magyar Táncművészeti Egyetem kihelyezett tagozatán. 
A megvalósult álom egyedi alkalom, a hivatásos nép-
táncegyütteseknek nyújt oklevélszerzési lehetőséget, 
de jövő tanévtől bárki tanulhat majd néptáncot Kolozs-
váron, a Sapientia egyetemen.




