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„Hagyomány mai nyelven” – 
ezzel a mottóval szervezik meg 
szeptember 16–22. között Nagy-
bányán az idei, 14. Főtér feszti-
vált. Az eredetileg az ifj úságnak 
szánt, mozgalomjelleggel indult 
nagybányai magyar napok már 
az egész magyar közösséget 
megmozgatja. A fesztivál múlt-
járól és jövőjéről Pintér Zsolt 
főszervezővel beszélgettünk.

 » PAP MELINDA

– Azt is mondhatnánk, hogy a nagy-
bányai Főtér fesztivál kinőtt a gye-
rekcipőből, hiszen idén szervezik a 
14. kiadást. Hogyan jellemezné az 
elmúlt másfél évtizedet?
– A Főtér fesztivál alulról építkező, 
mozgalomjellegű rendezvényként 
indult 2006-ban, nagy közös munka 
eredménye. Mindenki hozzájárult 
és hozzájárul azzal, amit év közben 
tesz, alkot, érdemben előmozdít a 
nagybányai magyar közösségben: 
ezt a fesztivál idején megmutatja 
a főtéren. Idén Máramarossziget 
és Sárospatak a rendezvény ven-
dége, velük együtt 26 szervezet, 
intézmény, csoport szervez önálló 
programot a fesztivál keretében. 
A kezdetben háromnapos, évek óta 
már hétnapos rendezvénysorozat 
sokunk, talán az egész város életét 
meghatározza. Nemcsak az évente 
megünnepelt pár napra gondolok, 
sokak életére nap mint nap kihat. 
Lehetetlen összeszámolni az eddi-
gi rendezvények szervezőit, part-
nereit, szervezeteket, csoportokat, 
képviselőiket, önkénteseket, támo-
gatókat. Ők mindannyian megha-
tározták az elmúlt 14, pontosabban 
már 15 évet, és ezúttal is köszönöm 
mindenki áldozatos munkáját. Ha 
jellemeznem kellene az elmúlt idő-
szakot, egy mosollyal jellemezném, 
a sok munkán, fáradságon és vesző-
désen kívül a mosoly az, ami meg-
marad.

– Mire számíthatnak a résztvevők az 
idei, szeptember 16–22. között zajló 
nagybányai magyar napokon?
– Közel 120 programpont közül le-
het választani. Az első három nap 
még különböző helyszíneken – 
Pénzverde, Művésztelep, Cinterem, 
Teleki Magyar Ház – zajlik, de jövő 
csütörtöktől már a Főtéren lesznek 
a programok. A kollégákkal korosz-
tálynak, műfajnak és igényeknek 
megfelelően célzott rendezvényeket 
gondoltunk ki, szerveztünk. A 2019-
es Főtér fesztivál jelmondata: „Ha-
gyomány mai nyelven.” Ezt az el-
képzelést próbáljuk a programokon 
keresztül gyakorlatba ültetni. Olyan 
szórakoztató, de egyben nevelő jel-
legű kínálattal előrukkolni, amely 
átadja a helyi vagy egyetemes ma-
gyar értékeket, hagyományokat, de 
mindezt közérthető, mai nyelven, 
mondhatni azt is, hogy menő mó-
don. Kiemelnék pár programpon-
tot: megünnepeljük városunk 690 
évvel ezelőtti első írásos említését, 

Nagy Oszkár-emlékkiállítást nyi-
tunk a Nagybányai Művésztelepen, 
új művészeti galéria nyílik a régi 
központban, közönségtalálkozót 
szervezünk Molnár Levente színmű-
vésszel, majd levetítjük a főszerep-
lésével készült Szürke senkik című 
fi lmet, kortárs irodalomórát tartunk 
Demény Péter költővel, szerkesz-
tővel, idén először félmaratont is 
szervezünk Nagybányán. És termé-
szetesen koncertek is lesznek, fellép 
a Republic, Bye Alex és a Slepp, a 
USNK, a Hot Jazz Band, Ferenczi 
György és a Rackajam, és még sorol-
hatnám.

– A fi atalok mai napig fontos cél-
pont, hiszen az első kiadás célzottan 
az ifj úságnak szólt. Hogyan módo-
sult ez a későbbiekben?
– Már a második évben, 2007-ben 
egyértelművé vált, hogy Nagybányán 
nagy igény van az ilyen jellegű, kül-
téri és össznépi ünnepre. Nyilvánva-
ló lett, hogy nemcsak az ifj úságnak 
van erre igénye, hanem Nagybánya 
apraja-nagyja szívesen kijön a szere-
tett Főtérre, ünnepelni, szórakozni, 
együtt lenni. A kérdés a jövő: arra tö-
rekszünk, hogy átadjuk a Főtér fesz-
tivál egész évre kiterjedő szervezését 
a fi atalabbaknak azzal a céllal, hogy 
legyen másabb, jobb. Természetesen 
olyanoknak, akik megőrzik a lénye-
get, a fesztivál értékközvetítő jellegét. 
De továbbra sem feledkezünk meg 
a fi atalokról, idén másodjára szer-
vezünk FF-diáknapokat, és a felső 
tagozatnak #nekem5nyolc program-
sorozatot.

– A fesztivál sajátossága, hogy je-
lentősebb külső támogatás nélkül, a 
helyi magyarság erejéből szervező-
dött. Mennyire van ez másként most, 
amikor az erdélyi magyar napokat 
összefogó hálózat része lett?
– A nagybányai magyarság nemcsak 
szervezeteivel, hanem egyénileg is, 
tiszta szívvel támogatja a rendez-
vényt. Van nyugdíjas, aki háromha-
vonta behoz 50 lejt, így járul hozzá 

a büdzséhez, vagy egyszerűen csak 
megkérdi, mit tehet, mivel segíthet. 
A külső támogatás akárcsak eddig, 
most is megvan, és köszönjük. De a 
programok nagy része a helyi ma-
gyarság munkája révén áll össze. 
A magyar napok hálózat nagyon jó 
dolog, főleg konzultálunk egymással, 
és amit tudunk, segítünk. Különösen 
a Kolozsvári Magyar Napokkal jó a 
kapcsolat.

– Mennyire jelent segítséget, inspirá-
ciót ez a partnerség?
– Közelebb kerülünk egymáshoz, 
Arad Brassóhoz, Nagybánya Szat-
márnémetihez, és folytathatnánk ke-
resztül-kasul Erdélyben. Megismer-
tük egymást, és remélem, hogy lesz 
továbblépés, érdemibb, szorosabb 
együttműködés, interferencia. Gaz-
dasági kérdésekben is tudunk kon-
zultálni, megoldásokat találni, közö-
sen képviselni érdekeinket itthon és a 
határon túl.

– Hogyan viszonyul a nagybányai 
románság a rendezvényhez, ahhoz, 
hogy a lakosság tíz százalékát kitevő 
magyar közösség elfoglalta a város 
főterét?
– Kezdetettől fogva elfogadták. 
A románság is várja, szereti a ren-
dezvényt. Ők is Főtér fesztiválnak 
nevezik, épp azért, mert kezdettől 
nem fordítottuk le a nevét. Mindenkit 
befogadunk, de megtartjuk a rendez-
vény magyar jellegét, a programok 
magyar nyelven zajlanak, ettől lesz ez 
magyar rendezvény.

– Meglátása szerint mit adott a ma-
gyar közösségnek a fesztivál?
– Nehéz megmondani. Szervező-
kollégáimmal azt merjük hinni, 
hogy az évek folyamán sokat ad-
tunk, nyújtottunk a nagybányai 
magyarságnak. A visszajelzések ezt 
igazolják. És igen, hiszem, hogy a 
közösségmegtartásban, a helyi ma-
gyarság megmaradásában a ren-
dezvény – ami már már nemcsak 
pár kellemesen eltöltött nap, hanem 
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Hagyományőrzés és értékközvetítés menő módon

Kapocs. Amit a helyi közösség év közben tesz, alkot, azt a fesztivál idején megmutatja a főtéren

Pintér Zsolt: a románság is szereti a rendezvényt
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már egy koncepció, fogalom – fon-
tos tényező.

– A Főtér fesztivál szervezése mel-
lett más területeken is kiveszi a 
részét a nagybányai magyar kö-
zösség életéből: egyik alapítója a 
magyar iskolaválasztást szorgal-
mazó Iskoláinkért, Gyermekeinkét 
Egyesületnek, a Nagybánya.ro 
portálnak. Hogyan látja a magyar-
ság helyzetét, mennyire sikerül ér-
vényesíteni a magyar érdekeket a 
többségi városvezetésnél?
– Nehéz mérni, mivel nem tudjuk, 
mi lenne most, ha az elmúlt évek-
ben, évtizedekben nem lett volna 
a számtalan közösségi rendezvény, 
projekt. Mi lett volna, ha nincs tu-
datosan őrzött magyar iskola, ta-
gozatok, óvodák, ha nincs Teleki 
Magyar Ház, ha nincs a többi aktív 
civil szervezet, és ha nincs a Főtér 
fesztivál. A városvezetésnél sok 
mindent sikerült elérni, de még sok 
van hátra. Ahhoz, hogy ez jobban 
sikerüljön, olyan fi atalok kellenek, 
akik nem ódzkodnak a politikától, 
hanem vállalják a pragmatikus 
érdekképviseletet, új erőt hoznak 
az érdekérvényesítésben, össze 
tudják hangolni az önkormányzati 
képviseletet a szervezeti élettel és a 
közösségi élet többi szegmensével. 
A legnagyobb kihívás Nagybányán 
is, mint mindenhol, a magyar isko-
la megőrzése. Azt kell jól csinálni, 
diáknak, szülőnek, pedagógusnak, 
mindenkinek. Azt kell minél job-
ban csinálni, és akkor tovább tart 
a mesénk.

 » A legna-
gyobb kihívás 
Nagybányán is, 
mint mindenhol, 
a magyar iskola 
megőrzése. Azt 
kell minél jobban 
csinálni, és ak-
kor tovább tart a 
mesénk.




