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Kulturális rendezvényeket, 
projekteket támogat a kolozs-
vári városvezetés: a legtöbb 
pénzt a július utolsó hetére 
tervezett Transilvania Nem-
zetközi Filmfesztivál (TIFF) 
kapja, de jelentős összeg 
jut az augusztus 17–21. közt 
tartandó Kolozsvári Magyar 
Napoknak is.

 » PAP MELINDA

M integy 230 kulturális pro-
jektre, rendezvényre igé-
nyeltek anyagi támogatást 

idén a kolozsvári önkormányzat-
tól a kulturális intézmények, civil 
szervezetek. A legtöbb pénzt a 
Transilvania Nemzetközi Filmfesz-
tivál (TIFF) kapja, a július utolsó 
hetében tartandó fi lmszemlére 1,4 
millió lejes anyagi fedezetet hagy-
tak jóvá, 100 ezer lejjel kevesebbet 
a kért összegnél. A Kolozsvári Ma-
gyar Napoknak is jelentős összeg 
jut: a magyar ünnepre 680 ezer lejt 
szántak a városházi illetékesek. A 
több mint kétszáz igénylés közül 
a városháza illetékesei százat nem 
találtak érdemesnek a fi nanszí-
rozásra, ezek felét a túl alacsony 
pontszám miatt utasították el – szá-
molt be a polgármesteri hivatal ál-
tal közzétett lista alapján a Media9 
hírportál. A 10.500.000 lejes kere-
tösszeg egyébként csak harmada 

A TIFF-ET ÉS A KINCSES VÁROSI MAGYAR ÜNNEPET IS JELENTŐS ÖSSZEGGEL TÁMOGATJA A MEGYESZÉKHELY VEZETŐSÉGE

Segíti a kultúrát a kolozsvári önkormányzat

Az augusztusban tartandó Kolozsvári Magyar Napok megszervezését is támogatja a városháza

 » A Kolozsvári 
Magyar Napok 
szervezői a 
negyedikek a 
legtöbb pénzt 
kapó szervezetek 
rangsorában, a 
Kincses Kolozs-
vár Egyesület 715 
ezer lejt igényelt 
a magyar napok 
idei kiadására, 
ebből 680 ezret 
jóvá is hagytak.

az igényeltnek, a kolozsvári kulturá-
lis élet járvány által sújtott résztvevői 
közel 32 millió lejre tartottak volna 
igényt összesen. A második legna-
gyobb összeg a Kolozsvári Kulturá-
lis Központ Egyesületnek (Asociația 
Centrul Cultural Clujean) jut, 1,3 mil-
lió lejből gazdálkodhat a kért 2 mil-
lió lej helyett. A Kolozsvári Magyar 
Napok szervezői a negyedikek a leg-
több pénzt kapó szervezetek rangso-
rában, a Kincses Kolozsvár Egyesület 
715 ezer lejt igényelt a magyar napok 
idei kiadására, ebből 680 ezret jóvá 

is hagytak. A hagyományos helyszín-
nek minősülő Sétatér helyett idén a 
város több pontján kisebb rendez-
vényeket szervező Jazz in the Park 
a kért 350 ezer lejes támogatás he-
lyett 210 ezer lejből gazdálkodhat. 
Az igénylők listája szerint a kincses 
város vezetése több magyar szerve-
zetnek is folyósít támogatást idén: 
a Korunk folyóirat 15 ezer lejt, a 
Kolozsvár Társaság 20 ezer lejt kap 
a zsidó kulturális napok megszer-
vezésére. A Filmtett Egyesület 35 
ezer lejes önkormányzati fedezet-

ből szervezheti meg a Filmtettfeszt 
idei kiadását. A Kolozsvár múltját 
népszerűsítő Vechiul Cluj Egyesü-
let is magyar vonatkozású projekt-
tel pályázott, Jakab Elek Kolozsvár 
története című művét fordíttatná 
le románra, erre 20 ezer lejt hagy-
tak jóvá a városházi illetékesek. A 
Szent István Napi Néptánctalálko-
zóra 10 ezer lejt kapnak a szerve-
zők, ugyanennyi jut a Heltai Gáspár 
Alapítvány népzenét és néptáncot 
népszerűsítő programjaira is, akár-
csak a Szarkaláb néptáncegyüttes. 
Az Ördögtérgye Néptáncegyüttes 
néptáncfesztiválját 30 ezer lejjel tá-
mogatja az önkormányzat. Ebben az 
évben augusztus 17–21. között ren-
dezik meg Erdély egyik legnagyobb 
rendezvénysorozatát, a Kolozsvári 
Magyar Napokat (KMN), ám a szer-
vezők csak a hónap végén hozzák 
nyilvánosságra a programot. A Ko-
lozsvári Operabarátok Köre 240 ezer 
lejt kap rendezvényszervezésre, és 
újabb 30 ezer lejt a magyar opera 
anyagainak digitalizálására. A Far-
kas utcai református gyülekezet 15 
ezer lejből szervezheti meg nyári 
koncertsorozatát a templomban. 
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) 
14 ezer lejt kap a gyerekeknek szóló 
Gyopárka folyóirat kiadására, míg 
a Kolozsvári Városszépítő Egylet 20 
ezer lejből szervezheti meg Virágos 
Kolozsvár versenyének újabb kiadá-
sát. Több magyar kulturális szerve-
zet a hiányos dokumentáció vagy az 
alacsony pontszám miatt elesett a 
támogatástól.
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 » ALBERT ESZTER

Nem zárt évadot a gyergyószent-
miklósi Figura Stúdió Színház, 

hiszen a pandémia miatt nem is hir-
dettek a hagyományos értelemben 

vett évadot. Ennek ellenére 5 be-
mutatón és több mint 70 előadáson 
vannak túl ebben a megszorítások-
kal teli időszakban, ami nem rossz 
összesítés – értékelt tegnap sajtótá-
jékoztatón Albu István, a teátrum 

igazgatója. Mint elhangzott, a gyer-
gyói társulat szerencsésnek mond-
hatja magát, hiszen gyakorlatilag a 
szigorítások kellős közepén volt az 
ország, decemberben mégis, ha fél-
házzal is, de újrakezdhették a játékot 
közönség előtt is és azóta folyamato-
san, 50–70 százalékos nézőtéri kapa-
citással működnek. A zárlat idején 
online előadásokat tartottak, s bár 
Albu István színházigazgató szerint 
az online tér elveszi a színház lénye-
gét, mégis megnőtt a virtuális kultú-
ra fogyasztóinak száma. „Remélem, 
hamarosan vége lesz ennek a fura 
időszaknak, és akkor kell majd érté-
kelni, levonni a következtetéseket és 
elgondolni, hogyan tovább, mert biz-
tosan kell változtatni, és másképp is 
lehet színházat csinálni”– fogalma-
zott Albu István. Kiemelte, mostanra 
a nézők már kezdenek visszatérni a 
színházba, ugyanakkor öröm, hogy 
a gyerekközönséget is megörven-
deztethetik. „A legnagyobb élmény 
számomra, amikor bemutattuk a 
Minden egér szereti a sajtot című 
gyermekelőadást, másfél év után 
újra 175 gyerek ült a nézőtéren” – 
mondta az igazgató. A 2020/2021-es 
évadban a Figura Stúdió Színház a 
Stop the Tempo!, a Sirály, a Boldog-
talanok, A kommunizmus története 
elmebetegeknek, valamint a Minden 
egér szereti a sajtot című előadást 
mutatta be, a változó járványügyi 

szabályozások betartásával pedig kö-
zel 70-szer játszott élőben, közönség 
előtt – ez nagyjából fele a korábbi, 
járványmentes évadokban játszott 
előadások számának. Elkezdődött 
a fesztiválok szezonja is, a nyár fo-
lyamán külföldi és belföldi turnék 
elé néz a társulat: július 17-én a ma-
gyarországi Záhonyban a S.Ö.R. című 
előadással, augusztus 5-én Gyulán a 
Tótékkal, majd augusztus végén szin-
tén a S.Ö.R.-rel vendégszerepelnek 
Székelyudvarhelyen. Egy év kiha-
gyás után június 18-án újra szerepelt 
a Magyar Színházak 33. Kisvárdai 
Fesztiváljának versenyprogramjában 
a Figura. Füst Milán: Boldogtalanok 
című előadását két díjjal is jutalmaz-
ta a zsűri: Kányádi Anna a legjobb 
női főszerepért, Albu István rendező 
pedig a legjobb rendezésért részesült 
szakmai elismerésben. „Végre azt 
érezzük, hogy élőben, érdemben tu-
dunk megint színházzal foglalkozni. 
Nem a negatívumokat kell nézni, és 
remélem, most már társulati szinten 
is tudunk pozitívan gondolkodni a 
jövőről, mert ez határoz meg ben-
nünket” – összegzett az igazgató. A 
Figura a gyergyói nyár legnagyobb 
eseményén is részt vesz: az első össz-
művészeti fesztivál keretén belül, az 
Egyfeszten, a Gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtárral együttműködés-
ben a Színház- és Könyvudvarba vár-
ják az érdeklődőket.

Járványidőben is működött a színház – mérleget vont a gyergyói Figura Stúdió
 » „Végre azt 

érezzük, hogy 
élőben, érdemben 
tudunk megint 
színházzal foglal-
kozni.” 

A Figura Stúdió Színház a Sirály című előadást is bemutatta a korlátozások jellemezte idei évadban 




