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Több évtizedes várakozás után 
oklevélhez juthatnak az erdé-
lyi és partiumi hivatásos nép-
táncosok, miután csütörtökön 
beindult a Magyar Táncművé-
szeti Egyetem marosvásárhe-
lyi, illetve nyíregyházi kihe-
lyezett tagozata. Előbbin 36 
zömében székelyföldi, utóbbin 
9 nagyváradi táncos tanul.

 » KRÓNIKA

T örténelmi alkalomnak ne-
vezték a kezdeményezők, 
hogy tegnap megkezdődött a 

főiskolai néptáncképzés a Magyar 
Táncművészeti Egyetem maros-
vásárhelyi, illetve nyíregyházi ki-
helyezett tagozatán. Ezeken negy-
venöt erdélyi és partiumi hivatásos 
néptáncos képzését kezdik meg, 
az oktatás első évében ugyanis az 
erdélyi és partiumi néptáncegyüt-
tesek tagjai szerezhetnek oklevelet, 
számoltak be a képzési program 
szervezői a csütörtöki marosvásár-
helyi sajtótájékoztatójukon.

A Marosvásárhelyen induló há-
roméves alapképzésre idén a sep-
siszentgyörgyi, csíkszeredai, szé-
kelyudvarhelyi és marosvásárhelyi 
hivatásos néptáncegyüttesek 36, 
felsőfokú végzettséggel nem rendel-
kező tagja jelentkezett, míg a nagy-
váradi hivatásos néptáncegyüttes 
kilenc tagja a bihari megyeszékhely-
hez közelebb eső nyíregyházi kép-
zést részesítette előnyben. Az erdélyi 
és partiumi hivatásos néptáncosok a 
számukra szervezett egyszeri képzés 
végén a táncos és próbavezető alap-
szak néptáncszakirányának a képe-
sítését szerezhetik meg – mondta el 

ELKEZDŐDÖTT A FŐISKOLAI NÉPTÁNCOKTATÁS MAROSVÁSÁRHELYEN, JÖVŐRE KOLOZSVÁRON IS BEINDUL

Oklevéllel járhatják a legényest

A Vásárhelyen elindított képzés rendjét úgy állítják össze, hogy ne zavarja a táncegyüttesek programját

az MTI-nek a sajtótájékoztatót köve-
tően Bolvári-Takács Gábor, a Magyar 
Táncművészeti Egyetem rektora. Az 
itt szerzett diplomával a táncosok Ro-
mániában felsőfokú végzettségű be-
sorolásba kerülnek, és a jelenleginél 
lényegesen kedvezőbb javadalmazás-
ban részesülhetnek. Emellett az alap-
képzés után arra is lehetőségük nyílik, 
hogy mesterképzésre jelentkezzenek, 
és az ott szerzett diplomával néptán-
cot oktassanak, tette hozzá.

A kezdeményezők hangsúlyoz-
ták: a Vásárhelyen elindított képzés 
rendjét úgy állítják össze, hogy ne 
zavarja a táncegyüttesek programját, 
az oktatás tömbösítve zajlik, a hall-
gatóinak havonta egy háromnapos 
intenzív kurzuson kell részt venni-
ük. A képzés egyes elméleti általá-
nos műveltségi tárgyait a Sapientia 
EMTE tanárai tartják. Tonk Márton, 
a Sapientia szenátusának elnöke 
arról számolt be, hogy az egyetem 
azt is feladatának tekinti, hogy a 

néptáncoktatást Kolozsváron is „le-
telepítse”. Ehhez be is nyújtották az 
akkreditációs iratcsomót az illeté-
kesekhez, és azt remélik, hogy 2020 
őszén elindíthatják a képzést.

Barabási Attila Csaba, a Maros Népi 
Együttes igazgatója úgy fogalmazott: 
történelmet írnak a marosvásárhe-
lyi kihelyezett képzés elindításával, 
hiszen ez szakmailag megalapozza 
az erdélyi néptáncos világot. Arra is 
kitért, hogy a képzés által megsze-
rezhető diploma biztonságot is ad az 
erdélyi hivatásos néptáncosoknak. 
Megteremti ugyanis annak az alapját, 
hogy a táncoskarrier után szakképzett 
pedagógusként, táncoktatóként foly-
tassák hivatásukat.

Romániában jelenleg a bukares-
ti, a jászvásári és a marosvásárhelyi 
egyetemen lehet koreográfusi dip-
lomát szerezni, de a táncoktatással 
foglalkozó egyetemek egyike sem 
helyezi a hangsúlyt a hagyományos 
néptáncra.
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 » Az erdélyi és 
partiumi hivatá-
sos néptáncosok 
a számukra szer-
vezett egyszeri 
képzés végén a 
táncos és próba-
vezető alapszak 
néptáncszakirá-
nyának a képesí-
tését szerezhetik 
meg.

 » BEDE LAURA

A Siculus fesztiválon fellépő együt-
tesek zenéjétől lesz hangos 

hétvégén Székelyudvarhely főtere. 
A versenyző, feltörekvő együtteseken 
kívül meghívott előadók biztosítják 

a jó hangulatot. A Siculus fesztivált 
„Egy pengetésre a sikertől” mottóval 
szervezik meg. A hetedik alkalom-
mal rendezendő esemény pénteken 
ünnepélyes megnyitóval kezdődik a 
Márton Áron téren (Patkóban), ahol 
kiállítással, tematikus sátrakkal, arc-

festéssel, gyerekeknek szóló műsor-
ral várják az érdeklődőket. 16.30-kor 
már a versenyprogram meghallgatása 
és kiértékelése zajlik. 21 órától Nemi-
devalók címmel zenés slam poetry 
műsor színesíti a programot André 
Ferenc, György Evelin, Járai-Szabó Ri-
chárd, Tófalvi Előd közreműködésé-
vel. Ezt követően fellép a tavalyi Sicu-
lus fesztivál fődíját elnyerő zenekar, a 
gyergyószentmiklósi 4S Street. A késő 
esti órákban a Felső G-ben funkybuli-
ra várják a fi atalokat.

Szombaton 14 órakor a Siculus- 
szemle előadásaival folytatódik a fesz-
tivál a Patkóban. Vigh Beáta szerzői jo-
gokról, névbejegyzésről tart előadást, 
Sarány István pedig bemutatja a Gara-
bonciások című, a Kriterion Könyvki-
adónál tavaly megjelent kötetét, amely 
a temesvári Garabonciás együttes 
történetét taglalja, közreműködik 
Zilahi Csaba. Ezt követően zajlik a 
versenyző zenekarok meghallgatá-
sa 20 óráig. Közben 15–20 óra között 
egykori felvételek tekinthetők meg 
a Román Televízió Magyar Adása 
archívumából a székelyudvarhelyi 
Nyírő József Városi Könyvtárban. 21 

órakor kezdődik a Patkóban a kézdi-
vásárhelyi Ego Sum zenekar koncert-
je, 22 órától pedig a kolozsvári Knock 
Out együttes lép fel, majd retró bulit 
tartanak a Felső G szórakozóhelyen.

Vasárnap kora délután Dénes Adél 
Hogyan menedzseljünk egy együt-
test? címmel tart előadást, meghívott: 
Pásztor Anna. 16–18 óra között lesz az 
utolsó versenymeghallgatás, 20 órakor 
már a Siculus-gálaműsor kezdődik 
kiértékelővel, díjazással és a fesztivál-
nyertes zenekar fellépésével.

Idén tizenöt együttes versenyez 
magyar nyelvű saját szerzeményeivel. 
A verseny nagydíját elnyerő formá-
ció 1000 euróval lesz gazdagabb, a 
legjobb szerzeményért 500 euró jár, 
akárcsak a legjobb dalszövegért, és 
ugyanennyivel honorálják a legjobb 
énekest és hangszerszólistát. A díja-
zottaknak fellépési lehetőségeket is 
biztosítanak.

A 7. Siculus fesztivál az Anna & The 
Barbies zenekar szabadtéri koncertjé-
vel zárul. A rendezvény szervezője a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont, társzervezője az Udvar-
helyszéki Ifj úsági Egyeztető Tanács.

Sikerakkord: megmérettetnek az erdélyi zenészek a Siculus fesztiválon

 » A Siculus 
fesztivált „egy 
pengetésre a si-
kertől” mottóval 
szervezik meg. 

Pénteken fellép a tavalyi Siculus fesztivál fődíját elnyerő zenekar, a gyergyószentmiklósi 4S Street

Váradon is lepörögnek
a TIFF fi lmjei

Második alkalommal szervezik 
meg a Transilvania Nemzetkö-

zi Filmfesztivál (TIFF) nagyváradi 
kiadását, a hétvégén, szeptember 
6–8. között zajló fesztiválon több 
helyszínen az év legjobb mozijait 
tekintheti meg a Pece-parti Párizs 
közönsége. Akárcsak a tavalyi első 
alkalmon, idén is lesznek benti 
és szabadtéri helyszínek, a Szent 
László tér mellett a várban lehet 
majd a csillagos ég alatt filmet 
nézni, míg a filharmónia nagy-
termében, a Partiumi Keresztény 
Egyetemen a kényelmes moziszék-
be süppedhet bele a nagyérdemű. 
A neológ zsinagóga idén is szere-
pel helyszínként, itt zenei kíséret-
tel lehet majd végigkövetni a TIFF 
filmritkaságait.

A váradi fesztivál programjában 
olyan filmújdonságok szerepelnek, 
mint a torontói filmfesztiválon 
nemrég bemutatott The County, 
melynek a váradi vetítés lesz a 
romániai premierje. De a sokat 
vitatott Queen of Hearts című film 
is lepörög, ahol egy tizenéves fiú 
és egy középkorú nő szerelmét és 
annak következményeit követhetik 
végig a nézők.

A román filmek közül Cor-
neliu Porumboiu La Gomera című 
alkotását vetítik, mely csak ezután 
kerül be a mozikba, de Tudor 
Giurgiu új filmjét, a Parkingot is 
megnézheti a váradi közönség.

A fesztivál váradi kiadása is erős 
magyar filmes mezőnnyel indít, 
látható lesz többek között Nagypál 
Orsi Nyitva című filmje, de olyan, a 
kolozsvári fesztiválon már levetí-
tett alkotások is, mint a Remélem, 
legközelebb sikerül meghalnod :) 
(r. Schwechtje Mihály), a Virág-
völgy (r. Csuja László) és a Rossz 
versek (r. Reisz Gábor). Jegyeket a 
Tiff.eventbook.ro oldalon vagy a 
fesztivál applikációján keresztül 
lehet venni a kolozsvárinál kicsit 
borsosabb áron, 15 lejért. 
(Pap Melinda)




