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Felháborító és elfogadhatatlan

• A bukaresti döntéshozók nem az egyre inkább elmé-

Kulturális tevékenységet folytatókon segít a kormány

lyülő gazdasági és egészségügyi válság megoldására
koncentrálnak, hanem a magyar kártyát kijátszván arra
törekednek, hogy interetnikus feszültségkeltéssel leplezzék alkalmatlanságukat – állapították meg az Erdélyi
Magyar Szövetség társelnökei, miután ünnepnappá
nyilvánították Romániában a trianoni békediktátum
aláírásának napját. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
szintén felháborítónak tartja a lépést.
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„Nyílt provokáció”
Nincs okuk örülni. Fesztiválés koncertszervezők, egyéni
előadóművészek pályázhatnak
a kormánytámogatásra

▴ KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.
FOTÓ: HAÁZ VINCE

könyvkiadók, fesztiválszervezők és könyvesboltok pályázhatnak a kormány támogatására, amely mintegy
százmillió eurót szán a nem kormányzati kulturális
vállalkozások megsegítésére. Ahhoz, hogy a támogatást megpályázhassa, a vállalkozásnak regisztrálnia
kell a kulturális ágazati nyilvántartásba (románul
Registrul Sectorului Cultural).
ANTAL ERIKA
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Az utcán is alig járnak
A Székelyföldön nagy népszerűségnek örvendő Hahota Színtársulat októberben szokta elkezdeni
a próbáit, hogy decemberben már
közönség elé állhasson a nagy
múltú szilveszteri kabaréjával. Ez

November 25. a regisztrációs
határidő
A támogatást azok igényelhetik, akik
az utóbbi két évben kulturális
tevékenységet fejtettek ki,
akár az előadóművészetek terén, akár audiovizuális, kulturális nevelés, könyvkiadás
és -forgalmazás terén. Két típusú támogatás igényelhető:
egy kisebb, amely négyezer
eurót jelent, illetve a 2019-es
bevétel – eladott könyv, fesztiválbelépő, színházjegy – alapján egy
jóval nagyobb összeg, amely viszont
nem haladhatja meg a 800 ezer eurót. Ezeket az összegeket a vállalkozás fenntartására, az előadók, szerzők, szervezők díjára fordíthatják a
pályázók. A kulturális ágazati nyilvántartásba legkésőbb november 25éig lehet online beiratkozni.
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zámos magánszínház, társulat, zenész és énekes maradt
bevétel nélkül a világjárvány
és az annak visszaszorítását célzó
intézkedések miatt. Ugyanakkor
könyvesboltok bevétele csappant
meg, kiadók tevékenysége szorult
vissza, az eseményszervezők pedig
feladat nélkül maradtak. Az intézkedés ezeknek a vállalkozásoknak
segítene a túlélésben – vélték többen is a Székelyhon által megkérdezettek közül, bár voltak, akik
aggályaikat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy vajon valóban célba ér-e a kezdeményezés.

idén elmarad, pedig a darabokat
is kiválasztották, a szereposztás is
készen van – magyarázta lapunknak Kelemen Barna igazgató, aki
elmondta, minden egyes támogatás jól jön, hiszen a jegyek árából
gazdálkodtak, most pedig bevétel
nélkül maradtak.
Kleindl László Marosvásárhelyen működtet könyvesboltot, ám
ahogy fogalmazott, még az utcán
is alig lehet embereket látni, nemhogy a boltba betévedne valaki. Viszont a helyiségért a bért ugyanúgy
ki kell fizetni, akárcsak a könyvelőt
és az alkalmazottakat, ráadásul a
számlák törlesztésével sem lehet
késlekedni. Mindezt a mostani bevételből lehetetlen, ezért is jól jönne
a kormánytámogatás.
H. Szabó Gyula, a Kriterion
Könyvkiadó igazgatója szerint is jól
fog a támogatás, de ő nem nagyon
bízik benne. A könyveket nehéz eladni, a találkozások, könyvbemutatók elmaradnak, visszaesett minden tevékenység, ami a kiadáshoz,
könyvek forgalmazásához kötődik.
„Óvatos optimizmussal nézek a tá-

mogatások elébe” – mondta, majd
hozzátette, a támogatást mindenképp megpályázzák, hiszen nagy
szükség van rá.
Koszorús Krisztina népszerű énekesnő – előadói nevén Koszika – is
úgy véli, nagy segítséget jelentene,
ha a kormány hozzájárulna a kulturális tevékenységből, művészetből
élők támogatásához. „Minden szabadúszó nehézségekkel küzd. Nyáron szerveztünk még fellépéseket,
voltak koncertjeink, de most úgy megyünk a télbe, hogy nincsenek tartalékaink” – mondta a Székelyhonnak
a marosvásárhelyi előadóművész.

Az EMSZ vezetői kinyilvánították: elfogadhatatlannak tartják, hogy több
mint száz évvel a magyarság „legnagyobb nemzeti sorstragédiáját” jelentő
békediktátum aláírása után a román
döntéshozók „még mindig nem tudtak
felülemelkedni az idejét múlt nemzetállami reflexeken, s a mostanihoz hasonló nyílt provokációval nehezítik meg az
amúgy sem zökkenőmentes román–
magyar megbékélés folyamatát”. Különösen felháborítónak találták, hogy
a törvényt kihirdető román elnök „ma
Európában a kisebbségek megmentőjeként tetszeleghet”. Az EMSZ vezetői
szerint a törvény kihirdetése Klaus Iohannist „napjaink kisebbségellenes és
gyűlöletkeltő közéleti szereplőinek a
szégyenpadjára száműzi”. A társelnökök felróják, hogy miközben Romániának a koronavírus-járvány miatt eddig
soha nem látott nehézségekkel kell
megbirkóznia, a bukaresti döntéshozók
nem az egyre inkább elmélyülő gazdasági, társadalmi és egészségügyi válság megoldására koncentrálnak, hanem a magyar kártyát kijátszván arra

törekednek, hogy interetnikus feszültségkeltéssel leplezzék alkalmatlanságukat. „Az Erdélyi Magyar Szövetség
vezetőiként határozottan visszautasítjuk ezt a gyakorlatot, és megismételjük
korábbi álláspontunkat: június 4-e számunkra gyásznap, így ennek megfelelően a továbbiakban sem látunk okot
az ünneplésre, s nem is veszünk részt
ilyen jellegű megmozdulásokon” – áll
az EMSZ társelnökei, Csomortányi István és Mezei János nyilatkozatában. Az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Országos Elnöksége hasonlóképpen
felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a
román parlament ismételt
döntése nyomán a trianoni
békediktátum aláírásának
napja állami ünnepé vált
Romániában. A szervezet grémiuma
ugyancsak pénteken kibocsátott állásfoglalásában közölte, az EMNT vezetőit
nem érte váratlanul az elmúlt időszak
magyarellenes eseményeinek sorába
illeszkedő törvénytervezet elfogadása.
Leszögezték: december 1. vagy június
4. lehet a románság nemzeti ünnepe,
az állami ünneppé nyilvánítás azonban sértő azokra nézve, akiknek ez a
nap az idegen uralom alá kerülést, évszázados elnyomatást, megaláztatást
és jogfosztást jelent.

Trianon

z Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ)
társelnökei közös nyilatkozatban
nyomatékosították, hogy június 4-ét,
a trianoni békediktátum aláírásának
napját gyásznapnak tekintik, és bármit
is ír elő az évforduló megünnepléséről
szóló román törvény, a szövetség nem
vesz részt évfordulós rendezvényeken. Csomortányi István és Mezei János
szerkesztőségünkhöz eljuttatott nyilatkozatában arra reagált, hogy Klaus
Iohannis államfő szerdán kihirdette
a június 4-ét romániai ünnepnappá
nyilvánító törvényt. A jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény
jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, amihez az állami és helyi
hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújthatnak.

• Független színházak, szabadúszó előadóművészek,
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EMNT: június 4-én a magyarság
továbbra is emlékezni fog,
és nem ünnepelni

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: BALÁZS ATTILA
HIRDETÉS

