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TINCA RICHARD ELNÖK A MÁRAMAROSSZIGETI SIMONCHICZ INCZE KULTURÁLIS EGYESÜLET IDENTITÁSŐRZŐ TÖREKVÉSEIRŐL

Sziget a szórványban élő közösség számára
Koncertekkel és rendezvényekkel, 
a Máramarosi Hírmondó internetes 
újság működtetésével, kiállítással és 
pályaorientációs képzéssel erősíti a 
Simonchicz Incze Kulturális Egye-
sület a máramarosszigeti magyar 
közösség identitástudatát – csak 
hogy néhányat említsünk sokszínű 
tevékenységeik közül. Az alakulásról 
és a szervezet küldetéséről az egye-
sület elnökével, Tinca Richarddal 
beszélgettünk. 

 » OLÁH ESZTER

H ollósy Simon festőművész emlé-
kére tervez szobrot állítani Mára-
marosszigeten a Simonchicz Incze 

Kulturális Egyesület, az RMDSZ Történel-
mi Máramaros területi szervezetének, a 
nagybányai Arte+ alapítvány és helyi pol-
gármesteri hivatal közreműködésével. A 
nagybányai festőiskola megalapítójának 
tiszteletére készített egész alakos szobrot 
a festőiskola 125. évfordulója alkalmával, 
a helyi programsorozat keretében avatják 
fel. Ám nemcsak a Máramarosszigethez 
köthető neves személyiségek emlékének 
őrzésével és szellemiségük továbbörökí-
tésével foglalkozik a 2013-ban alapított Si-
monchicz Incze-egyesület, hanem a szór-
ványban élő magyar közösség dolgaiban 
is igyekszik szerepet vállalni, valamint a 
fi atal közösségekre is külön fi gyelmet for-
dít, különböző közösségépítő események 
szervezése által.

Több szinten építeni 
a kulturális és közösségi életet 
Az Orosz Krisztofer Levente, Blegya-Ei-
ben Gellért és Orosz Adrienn által ala-
pított egyesület, melynek névadója Si-
monchicz Incze piarista szerzetes, maga 
is hivatásának érzi a máramarosi közös-
ség identitásának őrzését és erősítését. A 
19. században tevékenykedő Simonchicz 
Incze nyomdokait követve – akinek nevé-
hez a Piarista Gimnázium vezetése mel-
lett a megye földrajzi és természetrajzi 
feltérképezése is köthető – az egyesület 
jelentős lépéseket tesz a máramaros-
szigeti kulturális élet felpezsdítése érde-
kében. Az alapítókat a jeles személyiség 
életpályája ösztönözte arra, hogy a szer-
zeteshez hasonló, tettbeli tanúságot te-
gyenek a helyi közösségért.

Tinca Richard, az egyesület elnöke meg-
keresésünkre elmondta, hogy a szervezet 
a történelmi Máramarosban élő magyar 

közösségek kulturális, nyelvi és vallási 
identitásának megőrzését, elősegítését és 
fejlesztését hivatott szolgálni. Ennek érde-
kében olyan programok megszervezését 
szorgalmazzák, amelyek a helyi magyar 
közösség hovatartozás-érzését erősítik, 
gazdagítva egyúttal az értékrendet is. A 
megvalósított kezdeményezések közül 
az egyesület a máramarosszigeti római 
katolikus esperességgel közösen meg-
szervezett Máramarosszigeti Szent István 
Napokat, a különböző koncertek és ren-
dezvények megszervezését – köztük a zsi-
nagógában megrendezett zsidózene-kon-
certet –, valamint hét, helyi érdekeltségű 
könyv kiadását tekinti legnagyobb sike-
rének. A rendezvényszervezés mellett az 
egyesület a fontosabb eseményekről való 
tájékoztatást is kiemelt küldetésének te-
kinti. Az egyesület vezetésén túl Tinca 
Richard a Máramarosi Hírmondó működ-
tetéséért is felel, amelynek korábbi nyom-
tatott változata megszűnt, ma már online 
platformon tájékoztatja az érdeklődőket a 
térség történéseiről. 

A Simonchicz Incze Kulturális Egyesü-
let „kéznyomát” szintén visszaköszönni 
látjuk a város különböző pontjain. Az 
identitástudat megőrzése szempontjából 
kiemelt jelentőséggel bír az egykor a vá-
ros központjában álló Szűz Mária-szobor 
visszahelyezése annak eredeti helyére, 
a máramarosszigeti származású Krüzse-
lyi Erzsébet költő tiszteletére készített 
emléktábla elhelyezése a református 
parókia udvarán, valamint a Hollósy Si-
monról elnevezett utca kérvényezése is – 
ezzel is közvetítve a kisebbség tapintható 
jelenlétét a városban. 

A megmaradás záloga
Az egyes események szervezésekor az 
egyesület számára kiemelt szempont az 
is, hogy a máramarosszigeti fi atalság 
minden korosztálya valamilyen módon 
teret kapjon. „Sokszínű programsoro-
zattal akarjuk gazdagítani az elszórvá-
nyosodott ifj úság értékrendjét. A rendez-
vényekkel a pozitív tapasztalatokon túl 
az identitástudat erősítését is célozzuk” 
– tájékoztatott az egyesület elnöke. Fia-
talokat megszólító kezdeményezés volt a 
2019-ben szervezett fotókiállítás, melyen 
a helyi amatőr ifj ú fotósok képeit tekint-
hették meg az érdeklődők. A kiállított 
fényképekből – amelyek sajátos perspek-
tívákból mutatták be a város helyszíneit 
– utólag naptár is készült. 

Idén májusban fi atalok számára szer-
veztek pályaorientációs képzést, amely-
nek célja a pályaválasztással kapcsola-
tos kérdések megválaszolása és döntés 
előtt állók útbaigazítása volt. Tinca Ri-
chard úgy véli, a pályaválasztás a fi ata-
lokat érintő legnehezebb kérdés, ezért 
az egyesület ebben a döntésben akar 
tájékoztatást és támogatást nyújtani: az 
eseményen elsajátíthatták a hivatás fel-
ismerésének alapvető kompetenciáit is. 
Különleges jelentőséggel bírt a mostani, 
hiszen hasonló eseményre hosszú évekig 
nem volt példa. A tapasztalatok és a pozi-
tív töltetű visszajelzések is azt mutatják, 
hogy ilyen jellegű, színvonalas progra-
mokra egyértelműen szükség van.

A máramarosszigeti fi atalok közösségi 
életére refl ektálva Tinca Richard azt állít-
ja, most már nemcsak szavakra, hanem 
konkrét megvalósításra van szükség. „A 

szórványmagyarság megmaradásának 
záloga lehetne a fi atalok identitástu-
datának megerősítése és az őket célzó 
programok szervezése” – mutatott rá. 
Előremozdulásként tartja számon a már-
ciusban megalakult Máramarosszigeti 
Ifj úsági Tanácsot, amely a magyar fi ata-
lok érdekeit képviselő szervezet lehet, ez 
úton is erősítve a magyar közösség jelen-
létét a közéletben. 

Románt és magyart 
egyaránt érintő probléma
Mindemellett szomorúan veszi tudomásul, 
hogy az önkormányzat nem törekszik olyan 
infrastruktúra kialakítására, amely a kü-
lönböző rendezvények és lehetőségek által 
magához vonzhatná és megtarthatná a fi a-
tal generációkat: ez pedig a román és a ma-
gyar közösséget egyaránt érintő probléma. 
A város a különféle szakterületnek megfe-
lelő munkalehetőségekkel sem kecsegtet, 
így a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
arra kényszerülnek, hogy szülőföldjüktől 
távol keressék meg a mindennapi betevőt.  

A járványügyi intézkedések a Si-
monchicz Incze Kulturális Egyesület 
terveit is felülírták: számos ötletük meg-
valósítását kellett elhalasztani vagy új-
ragondolni azokat, a korlátozások felol-
dásával azonban vissza kívánnak térni a 
régi kerékvágásba. „Fontosnak találom, 
hogy ne csak újrainduljanak, de széle-

sedjen is a közösség megmaradására 
irányuló rendezvények, események pa-
lettája” – tette hozzá. A jövőbeli terveket 
illetően az egyesület elnöke kiemelte a 
Máramarosi Hírmondó működtetését. A 
térség egyetlen magyar nyelvű hírportál-
járól lévén szó, elengedhetetlennek tartja 
a naprakész információk közvetítését és a 
híranyag bővítését. Az egyesület ugyan-
akkor Krüzselyi Erzsébet halálának év-
fordulójára rövid megemlékezéssel is 
készül, valamint a korábban említett 
Hollósy Simon festőművész tiszteletére 
emelt szobor ügyében és a nagybányai 
festőiskola 125 évfordulója alkalmából 
összeállított programszervezésben is je-
lentős szerepet vállal – utóbbiról később-
re ígértek tájékoztatást.

 » „Sokszínű programsorozattal 
akarjuk gazdagítani az elszórvá-
nyosodott ifjúság értékrendjét. A 
rendezvényekkel a pozitív tapasz-
talatokon túl az identitástudat 
erősítését is célozzuk” – tájékoz-
tatott az egyesület elnöke.

A várost sajátos perspektívából ábrázoló fényképekből naptár is készült

FO
TÓ

: 
TI

NC
A 

RI
CH

AR
D




