
Zi deosebit  pentru localitatea Bogdan Vod

Ast zi a avut loc inaugurarea grupului statuar din localitatea Bogdan Vod .
Monumentul este amplasat în centrul comunei i are o dimensiune impresionant .
La eveniment au participat numeroase oficialit i, persoane din via a religioas ,
cultural-artisitic , politic, precum i veterani de r zboi.

Manifestarea a început cu o slujb  de sfin ire a monumentului, oficiat  de
însu i episcopul vicar al Maramure ului i S tmarului, Iustin Sigheteanul.

Invitat special a fost secretarul general al Ministerului Culturii i Cultelor,
Virgil Ni ulescu: „Dumneavoastr ti i foarte bine s  v  p stra i tradi iile, s  v

stra i obiceiurile, lucru pentru care cred c  ar trebui s  v  felicit pe fiecare
dintre dumneavoastr  în parte.”

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , Mircea Man a fost i el
prezent în Bogdan Vod , stând pe durata manifest rilor al turi de cel care i-a
dedicat toat  via a acestei comune maramure ene i a depus un efort nemaipomenit
pentru ridicarea statuii: Vasile Deac, zis „Mo u”. „Dragi maramure eni sunt
onorat s  particip la aceast  lec ie de istorie i s  v  transmit un salut din partea
pre edintelui Consiliului Jude ean, din partea Consiliului Jude ean  i s  v
încredin ez toat  considera ia pe care v-o port. Vasile Deac trebuie s  r mân  un
exemplu pentru to i cei din administra ie, pentru to i cei din politic , i atunci când

i pun în gând un proiect s -l duc  pân  la cap t indiferent de problemele pe care
le întâmpin  pe parcurs”, a punctat Mircea Man.

„Mo ul” i-a v zut visul împlinit. În centrul comunei în care a fost primar
este în at  statuia lui Bogdan Voievod.  Este motivul pentru care Vasile Deac i-a
dedicat ultimii ani din via . „Ast zi este o zi de mare însemn tate pentru
cre tin tate: Sfin ii Apostoli Petru i Pavel. În aceast  zi o dat Dumnezeu ca i noi,
urma ii voievodului s  ne bucur m de m re ia acestei  zile.”

Profesori universitari i reprezentan i ai institu iilor de cultur  au inut o
veritabil  lec ie de istorie, au vorbit despre însemn tatea lui Voievodului Bogdan
pentru Maramure i nu numai.

Cuhenii, au fost prezen i în num r foarte mare, mândri de faptul c  în
localitatea lor s-a realizat un monument unic în ara noastr .

Evenimentul s-a încheiat cu o depunere de coroane i jerbe i un program
cultural artistic.
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