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A Virágos Kolozsvár elnevezésű mozgalom hat pályamunkát jutalmazott a kincses városbeli díjátadón

Virágba öltöztették a „betondzsungelt”
Átadták kedd délután a Kolozsvári Városszépí-

tő Egylet által meghirdetett Virágos Kolozsvár 

elnevezésű pályázat díjait. A zsűri döntéséről 

Szenkovics Dezső, az egyesület elnöke számolt 

be a Krónikának. 

Díjazták a Virágos Kolozs-
vár elnevezésű, a Kolozs-
vári Városszépítő Egylet 

által meghirdetett projekt nyer-
tes pályázatait. A több mint két 
hónapon át zajló mozgalom cél-
ja az volt, hogy a kincses város 
„betondzsungelét” virágokba öl-
töztesse, arra buzdítva a polgá-
rokat, hogy különféle növények-
kel díszítsék életterüket. A moz-
galom során ablakokat, teraszo-
kat és homlokzatokat lehetett el-
sősorban virágba borítani, azon-
ban a zsűri különdíjas nyertese-
ket is kiválasztott. „A program-
ba 35 pályázat érkezett, ebből 
33 került be a versenybe, mert 
két munka a határidő után ér-
kezett, így ezek nem is láthatók 
a pályaművek között az egyesü-
let honlapján. A kolozsvári díjáta-
dón a zsűri hat kitüntetést osz-
tott ki, elsőként a három kate-
góriadíjat – legszebb erkély, leg-
szebb homlokzat és legszebb ab-
lak –, egy különdíjat, valamint az 
egyesület úgy döntött, hogy to-
vábbi két pályázat részesül kü-
löndíjban. A jutalom szimboli-
kus volt, ezt folyamatosan han-
goztattuk, mert el szerettük vol-
na kerülni, hogy valaki azért pá-
lyázzon, mert nagy díjakat akar 
nyerni” – mondta el lapunknak 
Szenkovics Dezső, a Kolozsvári 
Városszépítő Egylet elnöke. Hoz-
zátette, a nyertesek többek kö-
zött egy-egy gyönyörű, Könczey 
Emőke kolozsvári művész által 
készített kerámiacserepet kap-
tak, benne egy kis virággal. A dí-

jazottak között szerepelt: Lokodi 
Noémi Erkély c. pályázata (leg-
szebb erkély díj), Székely Ist-
ván Homlokzat és erkély c. pá-
lyázata (legszebb homlokzat díj), 
Lupan Cristina Petunie (Petúnia) 
c. pályázata (legszebb ablak díj), 
Zolcsák Péter Györgyfalvi erkély 
c. pályázata (a zsűri különdíja), 
Láng Éva Magyar utca c. pályá-
zata és Nădăşan Mirela Balcon 
Mirela (Mirela erkélye) c. pályá-
zata (az egyesület különdíjai).

A zsűri tagjai olyan szempon-
tokat vettek figyelembe, hogy a 
benevezett projekt megfelel-e a 
pályázat kiírásának, hiszen ki-
zárólag kolozsvári helyszíneken 
készült fényképekkel lehetett pá-
lyázni. Volt néhány pályamun-
ka, amely nem Kolozsvár terüle-
téről érkezett, azokat kizárták. 
Az értékeléskor arra is figyel-
tek, hogy az adott virágkompo-
zíció mennyire van összhangban 
azzal a térrel, amelyben megje-
lenik, mennyire túlzsúfolt ez a 
tér, mennyire veszíti el a funkci-
onalitását, például nem díjazták 
azt a teraszt, ahol a teraszfunk-
ció elveszett, mert teljesen bete-
lepítették virággal” – részletez-
te az egyesület elnöke. Hozzátet-
te, a kritikus szemek megvizs-
gálták a virágok szín- és formavi-
lágát, hogy mennyire kompatibi-
lisek, hogy egészítik ki egymást 
ezek a színes növények, valamint 
azt is figyelembe vették, hogy a 
közismert petúnián és muskát-
lin kívül akad-e más növény az 
adott pályázatban. A zsűri tag-

ja volt: Kalló Angéla, a kolozsvá-
ri Képzőművészeti és Formater-
vezői Egyetem oktatója, fotómű-
vész, Szabó Lilla, a Kolozsvá-
ri Magyar Napok programigaz-
gatója, kultúrmenedzser, Florin 
Moroşanu, a Kolozsvári Művelő-
dési Ház igazgatója, történész, 
Andi Daiszler, a Kolozsvári Kul-
turális Központ marketingme-
nedzsere, újságíró, Macalik Ar-
nold építész.

Szenkovics Dezső lapunknak 
arról is beszámolt, hogy a szer-
vező csapat többnyire elégedett 
a beérkezett pályázatok számá-
val, de remélik, hogy jövőre töb-
ben lesznek és tíz éven belül el-
érik azt a célt, amit kitűztek ma-
guk elé, hogy a történelmi belvá-
ros és a környező városrészek 
a június–szeptemberi periódus-

ban virágba boruljanak. „Tervbe 
van, hogy a jövő évben folytatjuk 
a programot, és remélem, hogy 
majd megkapjuk a kellő támoga-
tást. Úgy éreztem, hogy a part-
nerek, támogatók, akikkel dol-
goztunk elégedettek a projekttel. 
Kedden a polgármesteri hivatal 
részéről elhangzott, hogy úgy 
gondolják ez egy sikeres, fontos 
kezdeményezés, valamint Oláh 
Emese alpolgármester arról biz-
tosított, hogy az ő személyes tá-
mogatását jövőre is élvezni fogja 
a projekt” – fogalmazott a szer-
vező. Hozzátette, az idei kez-
deményezésnek az volt a célja, 
hogy megismertessék a projek-
tet, illetve valamilyen szinten bi-
zonyítsák, hogy polgári kezde-
ményezésből is lehet valami jót, 
szépet kihozni.

A Kolozsvári Városszépítő 
Egylet történelmi gyökerei a 
régmúlt időkbe nyúlnak visz-
sza (1880–90-es évek), és az 
egyesület nevéhez olyan fon-
tos projektek fűződnek, mint 
a Mátyás király szoborcso-
port ügyének felkarolása vagy 
a Sétatér bővítése, fejlesztése. 
A feledésbe merült egyesület 
céljait felvállaló új szervezetet 
olyan fiatal, a civil szférában 
évek óta tevékenykedő sze-
mélyek hívták életre, akiknek 
szívügye a város arculatának 
esztétikája, és akiknek közös 
célja az egészséges, kulturált 
és kellemes lakókörnyezet és 
élettér megteremtése a kin-
cses városban.

BEDE LAURA

Színpompás harmónia. Zolcsák Péter Györgyfalvi erkély című pályázata a zsűri különdíját kapta 

A héten Londonban népszerűsítik a székelyföldi legendákat 
Új rajzfilmjét mutatja be a Székelyföldi Legendárium csapata ezen a héten Londonban, ahol a világ egyik leg-
fontosabb rajzfilmbrand- és márka kiállításán, a Brand Licensing Europe 2017 elnevezésű expón vesznek részt. 
Fazakas Szabolcs, a legendárium alapítója lapcsaládunknak elmondta, saját ismertető anyagukon kívül egy 
magyarországi stúdióét is magukkal vitték a rendezvényre. Azt a célt tűzték ki, hogy kapcsolatokat teremtse-
nek és felmérjék, hogy produkciójuk milyen helyet foglal el a többi rajzfilmstúdióhoz viszonyítva, valamint azt is 
fontosnak tartják, hogy megismertessék a székelyeket a más nemzetiségű résztvevőkkel. A Székelyföldi Legen-
dárium 2008-ban indult civil kezdeményezésként, azzal a céllal, hogy összegyűjtse és a gyerekek számára sze-
rethető módon adja át a Székelyföld szellemi kulturális örökségét, ma is közszájon forgó mondáit és legendáit. 
A rajzfilmes csapat állandó mentora Ken Fountain amerikai animátor, a DreamWorks Animation produkciós vi-
lágcég munkatársa, számos ismert hollywoodi alkotás partnere.

Erdélyi művészek Budapesten
Szombaton kezdődik Budapesten 
az Erdélyi Művészek Hete ren-
dezvénysorozat, amelynek célja, 
hogy a lehető legszélesebb kör-
ben mutassa be a modern erdé-
lyi kultúrát, különös tekintettel 
annak sokszínűségére – közöl-
te az MTI. Az egyhetes sorozat 
megnyitóját az Országos Széché-
nyi Könyvtár dísztermében tart-
ják, ahol a köszöntők után Ju-
hász Anna irodalmár Bódi Atti-
la íróval beszélget Lázadni vele-
tek akartam című regényéről. Az 
esten közreműködik Pircsuk Dá-
niel operaénekes, a program vé-
gén erdélyi ételekből összeállí-
tott vacsora várja a vendégeket a 
könyvtár erkélyén. Október 17-én 
Sólyom Katalin festettüveg-, va-
lamint Tiffany-technikájú alko-
tásainak első önálló bemutató-
ját tartják a Duna Palotában. A 
kiállítás megtekintése után An-
tal Imola székelyudvarhelyi ope-
raénekes ad szólóestet, ame-
lyen opera- és operettáriák, da-
lok szólalnak meg az ifjú szoprán 
előadásában. A Marczibányi Té-
ri Művelődési Központban októ-
ber 20-án tartják az Erdélyi Mű-
vészek Hete záró rendezvényét, 
amelyen fellépnek a kolozsvári 

Octavian Stroia Balett- és Szín-
művészeti Líceum növendékei, 
valamint a Magyar Táncművé-
szeti Főiskola erdélyi származá-
sú hallgatói mutatják be a legis-
mertebb klasszikus és kortárs 
balettművek részleteiből össze-
állított előadásukat. Az estét és 
az Erdélyi Művészek Hetét a Bu-
dapesti Operettszínház sepsi-
szentgyörgyi születésű művész-
nője, Dancs Annamari (portrén-
kon) előadása zárja, aki a szín-
ház legnépszerűbb opera-, ope-
rett- és musicalslágereit adja elő.
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