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A tervezett 2021 helyett két 
évvel később, 2023-ban lesz 
Európa Kulturális Fővárosa 
Temesvár – határozott az 
Európai Parlament kulturális 
bizottsága. A döntésben a 
város felkészületlensége is 
közrejátszott.

 » PAP MELINDA

A koronavírus-járvány, vala-
mint a helyi hatóságok felké-
születlensége is közrejátszott 

abban, hogy a tervezett 2021-hez 
képest két évvel később, 2023-ban 
lesz Európa Kulturális Fővárosa 
Temesvár. A halasztást az Európai 
Parlament kulturális bizottsága is 
megszavazta, számolt be a Szabad 
Európa Rádió román műsora. A 
döntés fő oka a járvány, amely nem 
teszi lehetővé a kulturális rendezvé-
nyek megtartását, de a halasztást a 
román fél is kérte, mivel egyértel-
művé vált: a temesvári helyi hatósá-
gok képtelenek időre megszervezni 
a színvonalas rendezvényeket.

Sokat számít, hogyan 
kezelik a járványt
Vlad Botoș európai parlamenti 
képviselő – aki a Renew Europe ra-
portőreként követte a temesvári kul-
turális projektet – elmondta, a te-
mesvári kulturális élet képviselőivel 
folytatott beszélgetésekből már a 
tavasszal egyértelművé vált, hogy a 
bánsági város képtelen megszervez-
ni időre egy ilyen nagyságrendű és 
fontosságú projektet. A Mentsétek 
meg Romániát (USR) EP-képviselő-
je ezt a következtetést vonta le a Do-

HALASZTÁS MIATT 2021 HELYETT 2023-BAN LESZ EURÓPA KULTURÁLIS FŐVÁROSA A BEGA-PARTI VÁROS

„Kulturális királyságot” készíthet elő Temesvár

 » „Még van 
két év, ezalatt 
Temesvár való-
ságos kulturális 
királyságot ké-
szíthet elő, és a 
Bega-parti város 
új adminisztrá-
ciója bebizonyít-
hatja, hogy van 
víziója, és ezt 
gyakorlatba is 
tudja ültetni.”

minic Fritz újdonsült polgármesterrel 
folytatott beszélgetésből is. „Több-
ször beszéltem az Európai Parlament 
CULT-bizottságában lévő kollégákkal 
és Mariya Gabriel kulturális ügyekkel 
foglalkozó európai biztossal, és azt 
kértem, hogy keressenek megoldást 
azon kulturális fővárosok problémá-
jára, melyek képtelenek megvalósí-
tani a projektet” – magyarázta Bo-
toș. Az EP-képviselő szerint végül a 
bizottság megszavazta a halasztást, 
így Temesvár 2023-ban, a magyaror-
szági Veszprémmel és a görögországi 
Elefsina városával együtt lesz Európa 
Kulturális Fővárosa. „Még van két év, 
ezalatt Temesvár valóságos »kultu-
rális királyságot« készíthet elő, és a 
Bega-parti város új adminisztrációja 
bebizonyíthatja, hogy van víziója, 

és ezt gyakorlatba is tudja ültetni” – 
mutatott rá az EP-képviselő. Hozzá-
tette, hogy a temesvári önkormányzat 
hozzáállása mellett sok múlik azon 
is, ahogyan a romániai hatóságok a 
járványt kezelik, ugyanis ettől is függ, 
hogy felkészülhetnek-e helyben a 
kulturális főváros cím betöltésére.

Erős volt a hazai mezőny
Temesváron már a járvány előtt 
egyértelművé vált, hogy a város kép-
telen eleget tenni vállalásának, és 
felkészülni 2021-re, amikor Európa 
Kulturális Fővárosa lett volna. A pro-
jekt lebonyolítói és a kulturális intéz-
mények, szervezetek képviselői az 
önkormányzatot és elsősorban Nico-
lae Robu volt polgármestert vádolták 
a nagy lehetőség akadályozásával. 

Szerintük a városvezetés nem támo-
gatta eléggé morálisan és anyagilag 
a projektet, de a kormány és más or-
szágos intézmények sem álltak kellő 
mellszélességgel Temesvár mellé. Az 
illetékes zsűri 2016 szeptemberében 
döntött arról, hogy Romániából Te-
mesvár lesz 2021-ben Európa egyik 
kulturális fővárosa.

A jelentős hírveréssel együtt járó 
címre 14 romániai város pályázott. Kö-
zülük választották ki a négy döntőst, 
Temesvárt, Kolozsvárt, Nagybányát és 
Bukarestet. Az előválogatáson Sepsi-
szentgyörgy, Marosvásárhely, Gyula-
fehérvár, Arad, Bákó, Brassó, Brăila, 
Craiova, Jászvásár és Suceava esett ki. 
Sepsiszentgyörgy polgármestere, An-
tal Árpád akkor úgy vélekedett, hogy 
a háromszéki megyeszékhely volt a 
megmérettetés legnagyobb vesztese. 
A székelyföldi város pályázatával az 
egész régióra rá akarta irányítani a 
fi gyelmet, de az elöljáró szerint a bí-
rálóbizottság kételkedett abban, hogy 
lenne kapacitása egy ilyen méretű ren-
dezvény megszervezésére.

Steve Green zsűrielnök akkor úgy 
fogalmazott: nagyon erős volt a ro-
mániai verseny, a pályázatok erede-
tiek és innovatívak voltak, ezért a 
bírálóbizottságnak nagy kihívás volt 
odaítélni egyetlen jelöltnek a címet. 
„Ebben a versenyben senki nem ve-
szít, hiszen 2021-ig Temesvár mellett 
egész Romániára fog irányulni Euró-
pa fi gyelme” – fogalmazott. Legutóbb 
2007-ben volt romániai város Európa 
Kulturális Fővárosa (EKF), amikor 
Nagyszeben viselte a címet. A lehető-
ség nagy fejlődést hozott a város éle-
tében, ennek köszönhetően jelentős 
turisztikai célponttá nőtte ki magát az 
egykori szász település.

Temesvár Veszprémmel és a görögországi Elefsina városával együtt lesz Európa Kulturális Fővárosa
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Elhunyt pályatársaikra emlékeztek nagyváradi színészek 

A nagyváradi színház fennállásának 120. jubileumán, halottak napján a Szigligeti Színház 
társulatának tagjai tiszteletüket fejezték ki elhunyt pályatársaik sírjánál. Többek közt V. Csíky 
Ibolya színművésznő nyughelyénél is gyertyát gyújtottak a színművészek. Az erdélyi színjátszás 
kiemelkedő személyisége 72 évesen hunyt el 2017-ben, haláláig a nagyváradi közönséget szol-
gálta. Munkássága elismeréséül Poór Lili-díjjal, Szentgyörgyi István-díjjal, valamint a Magyar 
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki.
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É letének 91. esztendejében elhunyt 
Sir Sean Connery Oscar-díjas skót 

színész. A halálhírt családja jelentet-
te be szombaton. A tájékoztatás sze-
rint Conneryt bahamai otthonában, 
álmában érte a halál. Sir Sean – akit 
II. Erzsébet királynő 2000-ben emelt 
a Sir előnév viselésére jogosító lovagi 
rangra – Őfelsége leghíresebb titkos 
ügynöke, James Bond első fi lmbeli 
megtestesítőjeként tett szert világ-
hírnévre. Connery hét Bond-fi lmben 
alakította a valóságban is létező brit 
külső hírszerzés, az MI6 007-es ügy-
nökét, először 1962-ben. Oscar-díjat 
1988-ban vehette át az Aki legyőzte 
Al Caponét című fi lmben nyújtott 
alakításáért. Sean Connerynek, aki 
augusztus 25-én ünnepelte 90. szüle-
tésnapját, semmiféle színészi képesí-
tése nem volt – csak kiváló színészi 
adottságai, így sem a nézők, sem a 
kritikusok nem tudták beskatulyáz-
ni. Felejthetetlen alakítást nyújtott 
például Sidney Lumet A domb című 
fi lmjének Roberts őrmestereként 
is. Legalább ilyen emlékezetes volt 
A jégsziget foglyai (1969) önfelál-
dozó Amundsenjének szerepében, 
és hiteles tudott lenni Hitchcock 

mozijában, a Marnie-ban (1964) is. 
Ahogy idősödött, egyre összetettebb 
fi gurákat bíztak rá. Mély átéléssel és 
bölcsességgel jelenítette meg A rózsa 
neve (1986) nyomozó szerzetesét – 
ezért az alakításért BAFTA-díjat ka-
pott –, vagy a Medicine Man (1992) 
Afrikában küzdő orvosát.

Elhunyt Sir Sean Connery




