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Caut 240 de clujeni care sa ma ajute sa repar o
greseala groaznica a lui Emil Boc care a dat cu
flit Festivalului National "Colind Iancului"!
Editorial scris de Liviu Alexa / 07 Iunie 2015 / 2 comentarii / 1017 vizualizari

Este deja un lucru evident: domnului Emil Boc nu ii mai pasa de orasul Cluj-Napoca. Si
nici de cetatenii care se straduie sa pastreze vii traditiie acestui oras.
La ultima tura de finantare a ONG-urilor, Emil Boc si clica lui au reusit sa imparta sute de mii de
lei unor fundatii si ONG-uri pentru proiecte mai mult sau mai putin interesante.
Stati linistiti, viceprimarul UDMR Anna Horvath a reusit "sa faca sa fie bine" pentru anumite
evenimente promovate de asociatiile maghiare. Stati linistiti, lingaii lui Boc au fost bine rasplatiti
si finantati.

A fost insa respins de la finantare un proiect cu adevarat important pentru acest oras, Festivalul
“Colind Iancului”, care anul trecut a ajuns la a 20-a editie, prin eforturile exceptionale
ale Societatii Cultural – Patriotice "Avram Iancu".
Va dati seama? Emil Boc a refuzat sa finanteze un festival ce anul trecut a implinit 20 de
editii, desi Societatea Cultural – Patriotică "Avram Iancu" ceruse o suma modesta pentru
organizarea lui, circa 25.000 de lei.

Emil Boc a dat cu ochii inchisi impreuna cu Consiliul Local o
jumatate de milion de euro pentru DJ Guetta si Avicii si le-a dat cu flit
celor de la "Avram Iancu" pentru 5000 de euro! Sa va fie rusine,
domnule primar al orasului Cluj-Napoca!
Emil Boc a gasit bani anul trecut si anul asta pentru toti pupatorii de funduri si inchinatorii de
osanale, dar a ignorat initiativa motilor, care, Craciun de Craciun, bucura zeci de mii de clujeni
prin acest festival dedicat Craiului Muntilor, marelui erou naţional de la 1848 – 1849 din Transilvania.
Timp de 20 de editii, Festivalul naţional "Colind Iancului" a insemnat pentru Cluj-Napoca un moment
de aducere aminte emotionant in memoria acestui important reper al istoriei. In apropierea
Craciunului, cetele de colindatori imbracati in costume populare aduceau orasului veselie si ne faceau
mai bogati sufleteste.

Festivalul este in pericol sa nu se mai desfasoare, asa ca am luat decizia sa ma implic
pentru a repara aceasta nedreptate adusa celor care vor sa pastreze viu spiritul lui Avram
Iancu si traditia colinzilor, cat mai puternica.
Am decis sa strang eu cei 25 000 de lei. O sa vorbesc cu prieteni apropiati, cu oameni de
afaceri, cu clujeni dispusi sa inteleaga importanta pastrarii zestrei culturale romanesti, o sa ii rog
sa contribuie.
Vreau ca acest festival sa nu piara. Si strategia mea e sa strangem putin de la cat mai multi.
Asadar, caut 250 de clujeni care sa ofere 100 de lei pentru organizarea celei de a 21-a editii a
Festivalului National "Colind Iancului". Sustin acest demers cultural al societatii "Avram Iancu"
pentru ca stiu cat de inimosi sunt membrii acesti societati si mai ales pentru ca Societatea
Cultural – Patriotica "Avram Iancu" nu a avut niciodata atitudini sovine.

Am decis sa pun chiar eu 1.000 de lei din banii mei pentru acest proiect pentru a porni cum
trebuie lucrurile.
Mai caut inca 240 de clujeni care sa contribuie cu 100 de lei fiecare pentru acest eveniment
cultural extraordinar.

Daca ne pierdem si traditia de a respecta traditia, putem sa inchidem
lumina in orasul Cluj-Napoca.
Aceasta lipsa de respect a primarului Emil Boc vreau sa o repar eu, aratand clujenilor ca putem
sa punem mana de la mana o suma infima pentru ca cea de-a 21-a editie sa aiba loc.

Toti cei interesati sa dea 100 de lei pentru acest proiect pana la strangerea sumei sunt rugati sa
ne dea un semn pe scrie@ziardecluj.ro sau sa ne sune la redactie la numarul 0720 00 88
88.

