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H I R D E T É S

Megszavazta az idei támoga-
tásokat a kulturális szerveze-
tek számára Kolozsvár képvi-
selő-testülete, amely közel 10 
millió lejt költ el erre a célra 
a kincses város költségveté-
séből. Ugyanennyit fordít az 
önkormányzat a sportklubok 
fi nanszírozására.

 » KRÓNIKA

S zámos magyar szervezetet, 
rendezvényt fi nanszíroz a 
kolozsvári tanács, amely 

szerdai ülésén határozott a tá-
mogatások odaítéléséről. A leg-
nagyobb összeget, 1,4 millió lejt 
a Transilvania Nemzetközi Film-
fesztivál (TIFF) kapja, a Kolozs-
vári Kulturális Központ Kultúra 
és változás című projektje pedig 
1,3 millió lejből valósulhat meg. 
A Kolozsvári Magyar Napok idén 
kapta a legnagyobb összegű támo-
gatást az önkormányzattól, 680 
ezer lejt, ami 150 ezer lejjel több, 
mint a 2019-ben megítélt összeg. 
A Kolozsvári Magyar Opera veze-
tőségének rég dédelgetett álma, 
a Magyar Opera Napjai projekt is 
megvalósulhat az önkormányzat 
segítségével – erre a projektre 
240 ezer lejt különítettek el. Oláh 

Emese RMDSZ-es alpolgármester 
a megszavazott tételek kapcsán 
elmondta, tavaly a járvány miatt 
rengeteg projekt megvalósítása 
elmaradt vagy meghiúsult, ezért 
is tartja kiemelten fontosnak az 
önkormányzat a kulturális élet 
felélesztését. Az alpolgármester 
sajtóirodájának tájékoztatása sze-
rint a magyar érdekeltségű pályá-
zatok közül jelentős támogatást, 
250 ezer lejt kap a Pont Csoport a 
Com’ON Cluj-Napoca 2021 projekt-
je megvalósítására. A Corvineum 
Alapítvány miniévadjának meg-
szervezésére 70 ezer lejben része-
sül, a Filmtettfeszt fi lmfesztivál 

megszervezését idén 35 ezer lejjel 
támogatja az önkormányzat. A Ko-
lozsvár Társaság Egyesület a 6. Zsi-
dó Kulturális Hét megszervezésére 
20 ezer lejt kap a városkasszából. A 
Korunk folyóirat, illetve a Gyopár-
ka folyóirat megjelenésére idén 15 
ezer, illetve 14 ezer lejt szán a me-
gyeszékhely önkormányzata.

A zene kedvelői számára készülő 
projekteket is felkarol a városve-
zetés: a Kolozsvári Magyar Opera 
egyesülete, a Kolozsvári Operaba-
rátok Kör az intézmény különféle 
felvételeinek digitalizálására és ar-
chiválására 30 ezer lejben részesül. 
A Harmonia Cordis Egyesület két 

projektje is nyertes lett, egy gitár-
fesztivál megszervezésére, illetve 
egy online projektje megvalósí-
tására kap 45 ezer, illetve 20 ezer 
lejes támogatást. Az Operettissimo 
Egyesület 30 ezer lejt kap a közön-
ség bevonzására készülő projektje 
számára, a Confest Egyesület palo-
takoncertje megszervezésére pedig 
20 ezer lejt kap.

Az Ördögtérgye népdal- és nép-
táncfesztiválja 30 ezer lejes ön-
kormányzati támogatást kap, a 
tanácsosok 10 ezer lejt ítéltek meg 
a Szarkaláb Kulturális Egyesü-
letnek a Régiók Kolozsvári Talál-
kozója projekt megvalósítására, 

ugyanennyi pénzt kap a Heltai 
Gáspár Alapítvány népzenekon-
certek megszervezésére, illetve a 
Szint Kulturális Egyesület a Szent 
István Napi Néptánctalálkozó 23. 
kiadásának megtartására. A Far-
kas utcai református templomban 
megtartandó nyári koncertekre 15 
ezer lejt különítettek el a tanácso-
sok. Oktatási projektek is nyertek 
a pályázati kiíráson, a Mathias 
Corvinus Egyesület 40 ezer lejben, 
az Argumentum Nostrum Egyesü-
let az Anyó nyári óvoda keretében 
megtartandó gyerekfoglalkozások-
ra 70 ezer lejt kap.

Közel 10 millió lejes támoga-
tást ítéltek meg a tanácsülésen az 
önkormányzati képviselők a ko-
lozsvári sportkluboknak az idei 
költségvetésből. Arról is határo-
zat született, hogy félmillió lejes 
támogatást kapnak a szociális 
téren tevékenykedő civil szerve-
zetek különféle, fogyatékkal vagy 
betegséggel élő vagy hátrányos 
helyzetű személyeket célzó projek-
tek megvalósítására. Ezek között 
szerepelnek a Máltai Szeretetszol-
gálat, illetve a Csemete Alapítvány 
fogyatékkal élő gyerekek számára 
készített inklúziós projektjei, vagy 
az Argumentum Nostrum nagy-
családokból származó gyerekek 
számára nyújtott iskola utáni fog-
lalkoztatási projektje.

Minden eddiginél nagyobb összeget, 680 ezer lejt kap a Kolozsvári Magyar Napok

TÍZMILLIÓ LEJJEL TÁMOGATJA A KOLOZSVÁRI ÖNKORMÁNYZAT A KULTÚRÁT, AZ EDDIGI LEGNAGYOBB ÖSSZEGGEL A MAGYAR NAPOKAT

Számos magyar pályázatra jutott közpénz
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