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A Berlinálén az Arany Medvét kapott Testről és lé-

lekről című magyar film vetítésén a legnagyobb 

kolozsvári moziterem lépcsőit is elfoglalták a né-

zők, de a legtöbb vetítés előtt hosszú sorok kí-

gyóztak a bejáratoknál. Az Oscar-díjas Mindenki 

című kisfilm mellett többek közt Bereczki Csaba 

életigenlő, mély lelkületű Soul Exodus című ze-

nés dokumentumfilmjét és Gigor Attila Kút című 

nagyjátékfilmjét is vetítették a magyar napon. 

A fesztivál iránt érdeklődők száma látványosan 

megnőtt és a minőségi filmkínálat idén sem ma-

radt el a kincses városban. Az országban és Ke-

let-Európában legelismertebb Transilvania Nem-

zetközi Filmfesztiválon, a TIFF-en jártunk.
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TIFF, a romániai filmes édenkert
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Mintegy hárommillió euró támoga-
tással indította el erdélyi mezőségi 
gazdaságfejlesztési programját a ma-
gyar kormány. A délvidéki pozitív ta-
pasztalatok nyomán elérkezett az 
idő az erdélyi próbafutamra is. Azért 
ilyen későn, mert uniós ország lé-
vén, Romániában igencsak kesztyűs 
kézzel kell bánni minden olyan gaz-
daságélénkítő támogatással, amire 
rá lehet majd fogni, hogy beavatko-
zik a tagállamok közötti szabad uni-
ós versenybe.

A mezőségi kezdet mégis azt jelzi, 
hogy az ezzel kapcsolatos első akadá-
lyok elhárultak, és sikeres indulás ese-
tén a programot egész Erdélyre ki le-
hetne terjeszteni.

Az elképzelés egyértelműen új állo-
más a határon túli magyar nemzetré-
szek felkarolásában. Az elmúlt 27 év-
ben ugyanis elsősorban identitásmeg-
őrző programokra és oktatásra érkezett 
anyaországi pénz, ami nagyon fontos 
egy kisebbségbe szakadt közösség szá-
mára, de ez önmagában nem elég. A ha-
tárok fellazulásával eddig ismeretlen 
méretű exodus indult el a fejlett nyu-
gati államok felé, a távozók túlnyomó 
többsége a biztosabb egzisztencia és a 
magasabb kereseti lehetőségek miatt 
hagyja el szülőföldjét.

Az erdélyi magyarság eleve lépéshát-
rányba került a hazai gazdasági élet-
ben is. A jólfizető állások zöme nem ma-
gyaroknak jut, és számarányunkhoz ké-

pest a vállalkozói szférában is nehezeb-
ben boldogulunk. Sokan örültek a nagy 
magyar vállalatok – többségük multina-
cionális cég – erdélyi térhódításának, de 
ezek távolról sem elegendőek az erdé-
lyi magyar munkavállalók előtt tornyo-
suló gondok orvoslására. Vegyes lakos-
ságú vidékeken a magyar munkavállalók 
gyakran diszkrimináció miatt nem kerül-
hetnek be közintézmények alkalmazá-
sába. A gyengén fizető munkahelyek mi-
att pedig egyre többen kényszerülnek 
elhagyni szülőföldjüket. Alternatíva le-
hetne a kisvállalkozás, de ennek elindí-
tásához a legtöbb fiatalnak nincs elegen-
dő tőkéje. Jobbkor tehát nem is jöhet a 
magyar állami támogatás. Ha ez a pályá-
zati lehetőség nemcsak egy szűk körhöz 

szól majd, hanem tömegekhez jut el, ak-
kor belátható időn belül a legszegényebb 
erdélyi régiókban is igazodási pont le-
het a sikeres magyar kisvállalkozás, ami 
újabb és újabb vállalkozások elindítására 
ösztökélheti a fiatalokat.

Azt mondják, az ördög a részletek-
ben rejlik. A részletek pedig a pályázat el-
bírálásától függnek. Budapest és a ma-
gyar kormány a maga részét becsülete-
sen megtette. Most az erdélyi kuratóriu-
mon múlik, hogy a pályáztatás mennyire 
lesz átlátható és politikamentes. Ismer-
ve ugyanis az RMDSZ-t és az általa mű-
ködtetett alapítványokat, nehéz elhinni, 
hogy saját párttársaik fele nem lesznek 
részrehajlóak. Csak abban reményked-
hetünk, hogy ezt Budapesten is tudják.

Magyar gazdaságélénkítő „próbafutam” a Mezőségen
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Közönségsiker: a kolozsvári moziban még a lépcsőkön is ültek a díjnyertes magyar film vetítésén

Idén 26 százalékkal nőtt a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál iránt érdeklődők száma
FORRÁS: TIFF.RO

5 9 4 8 4 9 1 0 6 0 0 1 9 1 7024




