
Cindrelul Junii, lideri � topul subventiilor
Cele mai mari subventii pentru evenimentele culturale din acest an le primeste Centrul pentru
promovarea culturii traditionale "Cindrelul Junii"  - 50.000 de lei, pentru patru evenimente. Cel mai
scump eveniment, insa, este al Teatrului Gong.
  
  Agenda cultural-sportiva aprobata de Consiliul Judetean (CJ) pe 2007 include 101 evenimente, dintre
care 54 sunt culturale. Printre cele culturale apar si diferite simpozioane din domeniul medical, cum ar fi
al XXVIII-lea simpozion national de gastroenterologie, endoscopie digestiva si hepatologie, organizat de
societatea cu acelasi nume, si pentru care CJ Sibiu a alocat 8.000 de lei, din totalul celor 200 - 300.000 de
lei, cat costa organizarea acestui eveniment, programat pentru mijlocul lui iunie. In seria acelorasi
evenimente  "culturale"  se inscrie si al VIII-lea Congres National de Pediatrie, pentru care CJ Sibiu da
7.000 de lei, bani folositi pentru editarea unui volum si tiparirea unor ecusoane. 
  
  Folkul, cel mai scump
  
  Cea mai mare subventie acordata de CJ in acest an este de 40.000 de lei, pentru editia a VI-a a
Festivalului National de Muzica Folk si Poezie, programat de Teatrul Gong pentru 26 - 28 octombrie.
Devizul total al acestui festival estimat de organizatori ar fi de 90.000 RON, din care a cerut 60.000
Consiliului Judetean, de la care a primit 40.000. Cu toate acestea, cea mai mare suma de bani, 50.000 de
lei, va merge catre Centrul "Junii Sibiului" , pentru trei evenimente plus editarea unor CD-uri si DVD-uri
pe tot parcursul acestui an, pentru care CJ a alocat, din banii publici, 18.000 de lei. "Cindrelu Junii"  mai
primeste 10.000 de lei pentru In Memoriam "Ion Macrea" , 2.000 pentru Spectacolul de datini si obiceiuri
de Craciun si 20.000 de lei pentru participarea ansamblului Junii Sibiului la  "schimbul intercultural al
tinerilor din UE" , organizat in Larnaka, Cipru. 
  
  Agnita, "gratulata"  cu 700 de lei
  
  La polul opus al finantarilor, sta Agnita, care, prin Casa de cultura a orasului a solicitat Consiliului
Judetean 1.850 de lei pentru Festivalul jocului popular pe Hartibaci, programt pentru aprilie. Din suma
solicitata, Agnita a primit 700 de lei, adica sapte milioane de lei vechi. Cea mai generoasa suma la acest
capitol a mers catre Primaria din Jina, pentru festivalul  "Sus pe muntele din Jina" . Pentru evenimente de
acelasi gen, Rasinari a primit 2000 de lei, Sadu, 1.000, la Biertan si la Saliste merg cate 5.000, iar la Gura
Raului, 2.000 de lei.
  Printre ONG-urile care beneficiaza de finantarea Consiliului Judetean se numara si Forumul Democrat
al Germanilor din Romania, formatiune care numarar 11 reprezentanti (din 33) in CJ. FDGR va primi
5.000 de lei pentru editarea unei brosuri si 2.000 de lei pentru asigurarea transportului la Intalnirea sasilor
de la Sibiu.
  
  Mai mult traditie, decat creatie
  
  Concluzia agendei culturale subventionata de CJ pe acest an este ca, la fel ca si in anii trecuti,
manifestarile culturale din judet se limiteaza la mentinerea traditiilor sau la evocarea unor personalitati
trecute. Jumatate din proiectele culturale intra in aceasta categorie. "Au fost multe discutii, nu numai
acum, despre programele din aceasta zona, a traditiilor. Dar asa arata cererile de finantare. Agenda
culturala rezultata respecta proportia cererilor. Astea sunt" , a declarat Ioana Blaga Frunzescu, presedinta
Comisiei de cultura din cadrul CJ. 
  
  
  Traian DELEANU
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