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Noha egy bő hét múlva kezdődik a 22. 
Tusványos, még mindig nincs végle-
ges programja. „A hagyományokhoz 
híven a tusványosi program az utolsó 
utáni pillanatig alakul. Érdekes módon 
soha nem a téma változik, hanem az 
előadók tartják hajtépés közeli álla-
potban szeretett szervezőinket” – áll 
a diáktábor hivatalos honlapján. 

Kovács Tímea

Összenő, ami összetartozik  
– e mottó jegyében zajlik 
jövő keddtől a 22. alkalom-

mal megszervezett Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor, amely 
bő kínálattal várja a résztvevőket. Szó 
lesz az aktuális politikai és közéleti té-
mákról, színes koncertkínálatból lehet 
válogatni, szabadidős tevékenységek, 
workshopok állnak majd a több ezer 
táborozó rendelkezésére.

A fesztivál megnyitóbeszédét 
Németh Zsolt magyar külügyi ál-
lamtitkár; Bogdan Aurescu román 
külügyi államtitkár; Semjén Zsolt 
magyar miniszterelnök-helyettes, 
valamint Toró T. Tibor EMNT-
ügyvezető elnök fogja tartani. A 
Magyar állampolgárnak lenni fél-
évi helyzetképet Répás Zsuzsanna 
nemzetpolitikáért felelős helyettes 
államtitkár; Szász Péter, a kolozs-
vári Demokrácia Központ igaz-
gatója; Wetzel Tamás miniszteri 
biztos, illetve Zsigmond Barna Pál 
csíkszeredai főkonzul segítségével 

tekinthetjük át. Választások – 2012 
címmel tart előadást a Jakabffy 
Elemér Alapítvány elnöke, Székely 
István, Bakk Miklós politológus és 
ifj. Toró Tibor egyetemi tanár.

Szó lesz továbbá a szórványban 
élés módszereiről, lehetőségeiről, 
melyekről Bodó Barna egyetemi 
tanár, Szarka László, a Komáromi 
Selye János Egyetem dékánja, Potápi 
Árpád országgyűlési képviselő, a 
Nemzeti Összetartozás Bizottsága 
elnöke, Egeresi Sándor, a Vajdasági 
Tartományi Parlament elnöke, vala-
mint Szesztay Ádám, a magyar kül-
ügyminisztérium főosztályvezetője 
számol be. Olyan témákat is taglal-
nak az előadók, mint a romastraté-
gia, az ifjúságpolitika, az újságírói 
etika és politika, a magyar médiatör-
vény, a magyar kulturális örökségek 
vagy a gazdasági válság miatt kifej-
lesztett új fejlesztési stratégiák.  

Koncertekből sem lesz hiány: 
kedden máris olyan neves előadók 
várják a zenekedvelőket, mint a Ka-
láka, Kiscsillag, Budapest Bár. Szer-
dán az Intim Torna Illegál, vala-
mint a Shantel, csütörtökön pedig a 
Magna Cum Laude, Maszkura és a 
Tücsökraj lesz felelős a hangulatért. 
A péntek estét a Beatrice alapozza 
meg, majd az EDDA teszi teljessé, 
utolsó nap a Ghymes koncertezik, 
lesz Illés Lajos-emlékkoncert, vala-
mint ahogy már megszokhattuk az 
évek folyamán, a Role is jelen lesz, 
ők zárják majd az estét. 

Körkép
CsAládiAs hANgulATbAN TANulják A TáNCokAT

Réce-patakán táboroznak
jövő keddeN kezdődik A 22. TusváNyos 

Ahol a nap is
bizonytalanul kel

NemzeTközi sziNTeN is egyedülálló

A magyar muzeológia lapja 

hirdeTés

Csíki, sárpataki és gyimesi tán-
cok lépéseivel porolják ki a szín-
pad deszkáit a gyimesfelsőloki 
Réce-patakán tartott gyermek-
néptánctáborban. A kosz szil-
veszter Néptánccsoport szervezte 
rendezvényen negyven gyermek 
kapcsolódhatott ki, hiszen a tánc- 
és énektanuláson túl sporttevé-
kenységek, játékok is szerepeltek 
a programban.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro„Ezek a gyermekek élvezet-

ből, önszorgalomból jár-
nak táncot tanulni minden 

héten, pénteken. Annyira elevenen 
élnek még a köztudatban a hagyo-
mányaink, hogy nem kell kényszerí-
teni vagy különösebben rábeszélni a 
fiatalokat arra, hogy gyakoroljanak, 
tegyék magukévá a térségünkre jel-
lemző zene- és tánckincset” – mutat-
ja be tánccsoportját, az Ordasokat 
László I. Miklós. A gyimesközéploki 
táncosok idén másodszor kapcsolód-
tak be a Kosz Szilveszter családja által 
tizenharmadszor szervezett táborba. 
A negyven fiatal – a legfiatalabb részt-
vevő egyéves kilenc hónapos, a legidő-
sebb táncos pedig 25 éves – péntektől 
hétfőig úgy működött együtt, mint 

egy nagycsalád. Ha kellett, a főzésben 
segédkeztek, a mosogatást felváltva 
vállalták a lányok, de a legnagyobb 
egyetértésben mégis a színpadon vol-
tak, ahol élő zenével gyakorolhatták a 
frissen tanult vagy a rég nem gyakorolt 
tánclépéseket, fordulásokat.

A tábor olyannyira családiasra 
sikerült, hogy a népes udvar mellett 
először anélkül hajtottunk el, hogy 
rájöttünk volna, hogy itt lázas munka 
folyik. Kétfős stábunkat lelkesen fo-
gadták a szervezők, előkerült rögtön 
a finom, házi főtt szilvapálinka is, és 
szép reményeink voltak arra nézve is, 
hogy a bográcsban gőzölgő, illatozó 
babgulyásból is megkínálnak.

Irigylésre méltó „díszletben”, hűs 
patak folyása mellett áll Kosz Szil-
veszter háza, az udvaron óriási fedett 
színpad, mindenki mozgásban van, 
valamivel hozzájárul a tábor prog-
ramjának gördülékeny, zavartalan 
lezajlásához. A legfiatalabb résztvevő, 
az egyéves kilenc hónapos Tamáska 
nem mindig veszi jó néven, ha az édes-
anyja is beáll a körbe héjszát járni, de 
csakhamar elringatják őt is a ritmusok, 
végképp viszont akkor békül ki a világ-
gal, amikor a babgulyásból sikerül jól 
bekanalaznia.

Mi is akkor kezdünk el jófor-
mán dolgozni, addig csak figyelünk, 

próbálunk beleolvadni a környeze-
tükbe, amiről gondoskodnak a ven-
dégszerető háziak. Kosz Szilvesz-
tertől megtudjuk, hogy idén is – az 
előző évekhez hasonlóan – vannak 
visszajáró tanítványok, de vannak 
teljesen új táborlakók is. Az általa 
vezetett tánccsoport, amely tulaj-
donképpen az édesapja nevét viseli, 
immár tizenhatodik éve működik, 
és tizenhárom éve szervezik meg 
a tábort minden nyáron. „Az idén 
inkább a kikapcsolódási jellegét 
erősítettük, nem volt olyan szigor, 
vasfegyelem. A repertoárban csíki, 
sárpataki és gyimesi táncok is van-
nak. A tábor végén, tehát hétfőn 
(ma – szerk. megj.) a szülőknek is 
bemutatjuk egy kisebb műsor kere-
tében, amit a pár nap alatt megta-
nultunk” – meséli Kosz Szilveszter. 
A tábor szervezője említést tesz az 
együttese által hamarosan szerve-
zésre kerülő fesztiválról is, amely 
idén talán augusztusban lesz Csík-
szeredában, és amelyre legkevesebb 
hatszáz gyermeket várnak. 

A néptánckedvelőknek idén 
nyáron sem kell nagyon eltávolod-
niuk a Gyimesektől, ugyanis most 
következik a Csángó Hétvége, majd 
a Gyimesi Tánctábor tizenötödik ki-
adása kezdődik.  

Néptáncoló gyerekek Gyimesfelsőlokon. Élvezetből, önszorgalomból tanult lépések fotó: benedek enikő

önmagát a magyar muzeológia lap-
jának titulálja az a minőségileg és 
terjedelmileg is egyedülálló kiad-
vány, amelyet pénteken mutattak 
be a csíkszeredai mikó-várban. A 
folyóiratban található információk 
nagy része a múzeumi munka ku-
lisszái mögé enged betekintést.

Márk Boglárka

A MúzeumCafé nevet vi-
selő – körülbelül száz olda-
lon megjelenő – kiadvány 

a szer kesztők elmondása szerint arra 
törekszik, hogy a tág értelemben vett 
magyar muzeológia lapja legyen, Ma-
gyarország határain kívül is releváns 
értéket képviseljen, ugyanakkor min-
den olyan intézmény lapja kíván lenni, 
amely valamilyen kiállítási helyként 
működik, valamint minden olyan em-
bernek szól, aki kapcsolatban áll a mú-
zeumokkal, függetlenül attól, hogy ott 
dolgozik vagy csak látogatóként tér be. 
A lap azonban elsősorban mégis a mú-
zeumokban dolgozóknak szól, hiszen 
a benne található írások nagy része a 
múzeumi munka kulisszái mögé en-
ged betekintést. A 3000 példányszám-
ban megjelenő folyóirat kétharmada 
egyenesen a megrendelő múzeumok-
ba jut el, egyharmada pedig a kereske-
delemben kerül a polcokra. 

Martos György, aki egy éve fő-
szerkesztője a MúzeumCafénak, 
elmondta, hogy a lapot 2007-ben 
alapították, abban az évben, ami-
kor a magyarországi múzeumi élet 
felpezsdült – akkor volt ugyanis a 
Budapesti Szépművészeti Múze-
umban a Monet-kiállítás, valamint 
Debrecenben a Leonardo-kiállítás, 
amelyek rekordszámú látogatót von-
zottak. A főszerkesztő hozzátette, a 
folyóiratot nagyrészt múzeumi szak-
emberek írják, akik nagyban megha-
tározzák a lap által képviselt szellemi 
irányultságot. „A MúzeumCafé ép-
pen ezért nemzetközi szinten is szín-
vonalas kiadványnak számít, amely 
méltó a magyar muzeológiához, 
műtárgya a múzeumoknak, megtisz-
teli és emeli a magyar muzeológia 
rangját” – mondta.

A lap rovataiban szakembereket 
szólaltatnak meg, bemutatnak leg-
alább három múzeumot, és minden 
lapszámban van egy központi téma, 
amelynek a legtöbb helyet szentelik. 
Saját alapítású díja is van a folyó-
iratnak, amelynek értéke 200 ezer 
forint, ezt minden évben egy múze-
umnak ítélik oda. A MúzeumCafé 
egyébként már két alkalommal is 
közölt egy-egy írást a csíkszeredai 
Mikó-várban működő múzeumról.


