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Teret hódít a MASZÍN
Harmadszor rendezték meg a MAFESZT fesztivált

K O V Á C S  E S Z T E R

Ö t színház, tíz előadás – így 
hirdették a harmadik MA-
SZÍN-t, amelynek ezúttal a 

székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor 
Színház adott otthon. Az ötnapos ren-
dezvényen a Magyar Színházi Szövet-
ség négy alapító színháza, illetve a 
nemrégiben csatlakozott Csíki Játék-
szín is részt vett. A fesztiválprogram 

sajátos a MASZÍN-en, hiszen 
nem válogatás alapján törté-
nik, hanem a tagszínházak 
mindenike aktuális reper-
toárjából mutat be egy-egy 
produkciót. „Vándorfesztivál 
ez, tehát nagyon jó fórum 
arra, hogy a helyi közösségek 

megismerhessék az erdélyi szín-
házakat, de színházi workshopok is 
kísérik a programot” – magyarázta 
Balázs Attila, a MASZÍN elnöke, a te-

mesvári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház főigazgatója. Az évi egy 
fesztiválon kívül minden tagszín-
ház saját fesztiváljába is beszáll 
a MASZÍN, tudtuk meg, legutóbb 
Nagyváradon a színházak mű-
szaki személyzete találkozhatott, 
vehetett részt továbbképzésen. 
Ezeket a fórumokat, továbbképzőket 
szeretnék folytatni. 

Merész álmok

A MASZÍN vezetősége ugyanakkor 
merész álmokat is dédelget: 2021-
ben Bukarestben rendeznének ma-
gyar színházi fesztivált. A rendez-
vény létjogosultságát az igazolja, 
hogy a román fővárosban is népes 
magyar színházi közönség van, 
amely csak hébe-hóba jut hozzá 
magyar előadáshoz. Az esemény 
előkészítése már zajlik, tudtuk 
meg Nagy Páltól, a Tomcsa Sándor 
Színház igazgatójától. A szakmai 

szervezet legfőbb előnye azonban 
a tagszínházak közötti dinamikus 
információáramlás – ebben az ala-
pító és a később csatlakozott tagok 
is egyetértenek. A MASZÍN tehát 
olyan platform, ahol a színházi élet 
mindennapi ügyes-bajos dolgainak 
megtárgyalására is van lehetőség. A 
következő MAFESZT-nek jövő ilyen-
kor Temesvár ad majd otthont, 2021-
ben ugyanis a Béga-parti város lesz 
Európa kulturális fővárosa.

Újabb fesztivál a tarsolyban

A MASZÍN ugyanakkor a további-
akban felvállalja az IFESZT szer-
vezését is (Interetnikai Színházi 
Fesztivál vándorrendezvényt), leg-
utóbb tavaly ősszel épp Székely-
udvarhely volt a házigazdája, idei 
kiadása pedig Nagybányán lesz. 
Hosszas tárgyalási folyamat vége 
ez az esemény szervezőjével, illetve 
főfi nanszírozójával, az Etnikumkö-
zi Kapcsolatokért Felelős Államtit-
kársággal, árulta el Bessenyei Ge-
dő István, a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulatának 
művészeti vezetője.

Öt nap, tíz előadás és 
kísérőprogramok. Jövőre 
Temesváron tartják a színházi 
találkozót
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• A „gyermekbetegségekből” kinőve gördülékenyen 
zajló színházi fesztivált vezényelt le Székelyudvarhelyen 
a Magyar Színházi Szövetség. A három éve alakult szak-
mai szervezet az erdélyi közönség előtti bemutatkozáson 
túl színházszakmai képzések, workshopok szervezését 
tűzte ki céljául. Erre is volt példa a III. MASZÍN-en.

A Csíki Székely Múzeum helyi kéz-
művesekkel partnerségben szer-

vez múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kat iskolásoknak február 3. és április 
3. között az Elit Alakulat 2.0 című kiál-
lításhoz kapcsolódóan. Mint Gyarmati 
Zsolt múzeumigazgató mondta, az a 
céljuk, hogy a különböző korosztályú 
diákokat bevonjanak a kiállítás vilá-
gába, és játékos, a gyermekek fi gyel-
mét lekötő és kézügyességét erősítő 
tevékenységekkel ismertessék meg a 

honfoglalás kori korszakot, a honfog-
laló őseink magas színvonalú díszítő 
művészetét, életmódját. Ennek érde-
kében partnerséget kötöttek Antal Esz-
ter, Antal Imola, valamint Kovács Túri 
Emese helyi kézművesekkel, akiknek 
segítségével biztosítják a különböző 
szórakoztató foglalkozásokat az is-
kolásoknak. Az egy hónapos időszak 
alatt, minden kedden és szerdán 9, va-
lamint 11 órai kezdettel szervezik meg 
a foglalkozásokat az előre bejelentkező 

osztályok számára. Az érdeklődő taná-
rok előzetesen a Csíki Székely Múzeum 
honlapján megadott elérhetőségeken 
jelezhetik részvételi szándékukat, to-
vábbá érdeklődhetnek a 0266-372024-
es, valamint a 0753-073531-es tele-
fonszámokon. A különböző 
korosztályoknak különböző 
tematikus feladatokkal ké-
szülnek, amelyek közül a 
vezető tanárok választhat-
nak. A foglalkozások minden 
csoport számára a kiállítás megtekin-
tésével kezdődnek, úgy, hogy közben 
meg kell oldaniuk a különböző fel-
adatlapokban szereplő kihívásokat. 
A múzeumpedagógiára belépés 10 lej 
fejenként, ez tartalmazza a belépőt és 
a foglalkozás díját. 

Játékos formában tanulhatnak 
• Játékos formában ismerkedhetnek meg az iskolások 
a Csíki Székely Múzeum Elit Alakulat 2.0 című kiállí-
tásának anyagával múzeumpedagógiai foglalkozások 
révén február 3. és április 3. között. A múzeum várja az 
érdeklődő iskolák, osztályok előzetes bejelentkezését.

B A R A B Á S  H A J N A L ,
K O Z Á N  I S T V Á N

„Egyelőre nem érkezett felkérés sem 
az RMDSZ, sem más szervezet részé-
ről arra, hogy a helyhatósági vagy a 
parlamenti választásokon induljak 
bármilyen tisztségért” – válaszolta 
kérdésünkre Sógor Csaba. Hozzátette,  
bár voltak akik magánszemélyként tá-
mogatták volna a helyhatósági válasz-
tásokon, de szövetségi szinten nem 
kapott még felkérést. „Amennyiben 
felkérnek arra, hogy induljak példá-
ul parlamenti képviselőnek, akkor 
elgondolkodom rajta, hogy hol tudok 
hasznosabb lenni a közösség számá-
ra” – fogalmazott. Hozzátette, bízik 
abban, hogy még szükség van a mun-
katapasztalataira és a munkabírására.

Tánczos kontra Borboly? 

Eközben Tánczos Barna csíki szená-
tor már lényegre törőbben fogalma-
zott közösségi oldalán, igaz, ő sem 
mondott konkrétumot azzal kapcso-
latban, hogy megpályázná-e Hargita 
Megye Tanácsának elnöki székét. Ha 
úgy döntene, hogy igen, abban az 
esetben minden valószínűség szerint 
előválasztáson kell megmérettetnie 
magát a regnáló elnökkel, Borboly 
Csabával szemben, aki tudomásunk 
szerint vállalna újabb mandátumot.

Tánczos Barna Facebook-posztja 
akár Borbollyal szembeni hadüze-
netként is felfogható, hiszen többek 
között így fogalmaz: „igaz, hogy más 
típusú adminisztráció kell a megyé-
nek; igaz, hogy a »mindennel is foglal-
kozunk« mellett a megyei tanács elnö-

ke elsősorban a megye és Székelyföld 
jövőképével kell foglalkozzon, Hargita 
megyének új vízióra, új küldetésre, 
merész tervekre van szüksége; igaz, 
hogy olyan elnökre van szükség, aki 
több pénzt hoz a megyének, aki hozza 
és nem várja a leosztott vagy megpá-
lyázott pénzeket”. 

Időközben sikerült telefonon el-
érnünk Tánczos Barna szenátort, 
aki azt mondta: mindenképp be-
tartják a határidőket, így még van 
idő jelentkezni az RMDSZ-es elő-
választásokra. „Most legfontosabb 
az, hogy készítsünk egy leltárt ar-
ról, hogy hogyan működik Hargita 
megye, és mi az ami nem működik. 
Megfelelő időben, megfelelő helyen 
majd elmondom azt is, hogy mi a 
döntés” – vélekedett a szenátor. 

Borboly Csaba megkeresésünk-
re kifejtette: „az én véleményem 
a közösségi médiában megjelent 
[Tánczos-féle] álláspont 
mentén, hogy hibát mindig 
lehet találni, jobban min-
dig lehet csinálni, mindig 
lehet nagyobb számot mon-
dani. De nem hinném, hogy 
az emberek a vádaskodásra, 
vitára vágynak, arra kíváncsiak – 
kaptak eleget a bukaresti instabili-
tásból az elmúlt ki tudja hány évben. 
Az RMDSZ 30 éve egy szövetség: 
sokan sokfélék vagyunk benne, de 
hogy egymás torkának ugorjunk? 
Nem szabad példa legyen erre”.

A legutóbbi, 2016-os helyhatósági 
választáson még a megyei tanácsosok 
választották meg a testület elnökét, 
de a Viorica Dancila vezette kormány 
tavaly júniusi sürgősségi rendelete ér-
telmében idén visszatérnek a tanács-
elnökök közvetlen megválasztására.

RMDSZ ’30 Gyergyószentmiklóson is
Gyergyószentmiklóson, a művelődési központ színháztermében 
ünnepelték meg az RMDSZ fennállásának 30. születésnapját pénteken 
este. „Minden kornak megvoltak a kihívásai és a konfliktusai, a közös-
ség azonban megtalálta a válaszokat, megtalálta a vezetőket is, akikkel 
túl tudta élni a nehéz éveket, gyarapodni tudott a könnyebb napokon” 
– emelte ki ünnepi beszédében Barti Tihamér. A Gyergyó területi RMDSZ 
elnöke kihangsúlyozta: Gyergyóban nem áltathatják magukat, mert sze-
rintük minden oldalról megjelennek majd azok, akik az egységet megbon-
tanák. „Egy ilyen megmérettetésben nekünk olyan jelöltekkel kell részt 
vennünk, akik a tapasztalat mellett a frissességet is kínálni tudják, mert 
szerintem kulcsszó lesz az idén a változás és a változtatás” – mondta. 
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kihangsúlyozta, hogy 30 évvel ezelőtt 

a semmiből kellett építkezni, téglát téglára téve. Nem titkolta: a három 
évtized alatt sokszor megtorpantak, sokszor elbotlasztották őket, de 
képesek voltak a szolidaritásra, a szövetségkötésre, a hibák kijavítására. 
Éppen ezért áll ez a közösség ma is a lábán annak tudatában, hogy van és 
lesz tennivaló – mondta Kelemen. Borboly Csaba, az RMDSZ Csík területi 
elnöke az RMDSZ-t egy professzionális, intézményesült érdekképviselet-
ként, a FIDESZ-KDNP mellett a Kárpát-medence legerősebb szervezeteként 
jellemezte. „Az irány jó. Hiszek az erős területi szervezetekben, a szolida-
ritásban” – mondta. Bíró Barna Botond, az udvarhelyszéki RMDSZ elnöke 
kijelentette: „Erős az RMDSZ, erős volt az 1990-es években, és erős most 
is. Ez az RMDSZ, ez a szövetség az egyetlen olyan eszköz, ami garantálni 
tudja azt, amiért 30 évvel ezelőtt harcoltak, és ami mellett akkor letették a 
voksukat, hogy ennek a közösségnek politikai eszközökkel kell megoldani 
a sorsát” – fejtette ki. (Barabás Orsolya)

• RÖVIDEN 

Sógor rajtra készen, Tánczos kivár
• Sejtelmes, ám a szavak mögött mégis érthető 
választ adott Sógor Csaba, az RMDSZ volt euró-
pai parlamenti képviselője kérdésünkre, miszerint 
vállalna-e közszerepet az elkövetkező időszak-
ban. Tánczos Barna szenátor viszont titkolózik.

 




