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Eseménydús lesz a hétvége a Tánc 
Tavasza Tánc- és Mozgásművé-
szeti Fesztivál ötödik kiadásán: 
mozgásszínházi és táncelőadások, 
bábjáték, régizenekoncert és az 
Udvarhely Táncműhely bemutatója 
várja a közönséget.

hN-információ

Valamivel később kezdődnek 
a programok pénteken: az 
M Studio betegség miatt 

lemondta részvételét a fesztiválon, a 
péntek délután 5 órától meghirdetett 
Éden és Adagio című mozgásszínhá-
zi előadások elmaradnak. 19 órától 
a koncertteremben ismét egy vizsga-

darabot tekinthetnek meg az érdek-
lődők: a marosvásárhelyi művészeti 
egyetem mozgásművészeti szakos el-
sőéves diákjainak táncszínházi előadá-
sát. Egy lakodalom drámai története 
elevenedik meg a színpadon András 
Lóránt koreográfus, egyetemi tanár 
rendezésében. 21 órától a budapesti 
Kántor Kata és a Bélaműhely Origó 
című csoportos szólója következik: a 
kortárs táncelőadás az idei budapesti 
Fringe Fesztivál szakmai díjasa. 

Szombaton délelőtt 11 órától a 
koncertteremben Kacor király eleve-
nedik meg egy bűbájos bábelőadásban 
néhány lelkes csíkszeredai pedagógus-
nak köszönhetően. Ők alkotják a Bo-

szorka bábcsoportot. Délután 5 órától 
Györfi Erzsébet énekes és Elekes Emő-
ke lantművész ad régizenekoncertet 
Kájoni János csíksomlyói ferences 
szerzetes, nyomdaalapító 1676-os ki-
adású Cantionale Catholicum című 
énekgyűjteményéből. A szombat estét 
a progresszív rockot játszó csíkszeredai 
Role együttes 7 órától kezdődő kon-
certje zárja.

Az Udvarhely Táncműhely és a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színház koprodukciójának bemuta-
tóját vasárnap este héttől láthatjuk. Az 
óra, amikor semmit nem tudtunk egy-
másról című mozgásszínházi előadást 
Bozsik Yvette állította színpadra.

Megalakul Marosvásárhelyen ma a 
Székelyföldi Önkormányzati Tanács, 
a székely megyék küldöttjei fogják 
megválasztani az elnököt, illetve 
az elnökség tagjait. „A székelyföldi 
ügyek felvállalása és továbbvitele 
lesz a testület legfontosabb felada-
ta” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban 
lapunknak Becze István, a Csík Te-
rületi RMDSZ Szervezet ügyvezető 
elnöke, aki maga is részt vesz az 
alapító ülésen.

isán istván Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

Megalakul ma a Székelyföl-
di Önkormányzati Ta-
nács az RMDSZ Hargita, 

Kovászna és Maros megyei küldött-
jeinek részvételével Marosvásárhe-
lyen. Az önkormányzati tanácsok a 
szövetség X. Kongresszusán elfoga-
dott Alapszabályzat értelmében az 
önkormányzati érdekképviselet új 
szerveként jönnek létre. A három me-
gyét összefogó szervezet a székelyföldi 
politikusok olvasatában fontos fejlesz-

tési szervezet lesz, amely akár kétezer 
önkormányzatis munkáját rendelheti 
egy-egy stratégia mögé. „Úgy gondol-
juk, hogy amint az önkormányzatok 
szerepe nő a decentralizációval, úgy a 
politikai szervezetben is meg kell nö-
velni a szerepüket, és jobban oda kell 
figyelni rájuk, ezért döntöttünk ezek-
nek a tanácsoknak a megalakítása mel-
lett” – nyilatkozta a Hargita népének 
Becze István, a Csík Területi RMDSZ 
Szervezet ügyvezető elnöke, aki csíki 
küldöttként részt vesz az alapító ülé-
sen. Hozzátette: Székelyföldön sajátos 
problémák vannak, ezért ennek a régi-
ónak külön ilyen testületre van szüksé-
ge. A testület fontos feladata lesz, hogy 
az önkormányzatok és a megyék kö-
zötti együttműködést nagyon szoros-
ra fűzze, ez „kell az autonómia alapját 
is képezze” – fogalmazott a politikus. 

A Székelyföldi Önkormányzati 
Tanács elnöke az RMDSZ Országos 
Önkormányzati Tanácsának alelnö-
ke is lesz egyben. Ez utóbbi testületet 
egyébként Borboly Csaba vezeti. A csí-
ki küldöttségnek a felhatalmazása arra 

vonatkozik, tudtuk meg, hogy olyan 
alkut érjenek el, miszerint Borboly 
folytatni fogja 2012 után is a munkát 
a testület élén (a tisztség lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a szövetség legfel-
sőbb vezetésében részt vegyen). „Egy 
működő tanácsot szeretnénk, amely-
ben mindenki megtalálja magát, és 
konszenzusos alapon jön létre, nincs 
konkrét személyre vonatkozó javas-
latunk. Az elnökségben szerintünk 
minden területi szervezetnek kelle-
ne legyen képviselője, mi viszont azt 
szeretnénk, ha Borboly Csaba lenne 
továbbra is az Országos Önkormány-
zati Tanács elnöke” – fogalmazott 
ezzel kapcsolatban Becze, aki szerint 
a testület legfontosabb feladata a „szé-
kelyföldi közös ügyek felvállalása és 
továbbvitele lesz”. 

A megelőző egyeztetéseken Há-
romszékről az a javaslat érkezett, hogy 
a székelyföldi tanácsnak Maros me-
gyei elnöke legyen, meg is nevesítették 
a szerintük erre legmegfelelőbb sze-
mélyt: Péter Ferenc, Szováta polgár-
mestere. 
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MegAlAkUl A SZékelyfÖlDI RegIonálIS ÖnkoRMányZATI TAnáCS

Három megye egy szervezetben


