
Ziua Na ional  a României i împlinirea a 90 de ani de la Unirea
Transilvaniei cu România îmi ofer  pl cutul prilej de a v  adresa cele mai
calde felicit ri din partea conducerii Consiliului jude ean Maramure .

Actul istoric de acum 90 de ani, la care i-au adus o contribu ie
remarcabil i locuitorii din Maramure ul istoric, i cei din „ rile”
Codrului, Chioarului i L pu ului, a pus baze solide f uririi statului român
modern, dezvolt rii democratice a vie ii social-economiste i politice din
România.

Unirea a fost i este o permanen  în con tiin a românilor. Se poate
vorbi cu certitudine de un sentiment al unirii. În proiectul de rezolu ie al
Marii Adun ri de la Alba Iulia scria:

,,Ast zi prin hot rârea noastr  se înf ptuie te România Mare, una i
nedesp it , rostind ferici i, to i românii de pe aceste plaiuri: Ne unim pe
veci cu ara-mam , România. A biruit dreptatea. Acesta-i ceasul drept ii lui
Dumnezeu i al r spl ii Lui. Cuvintele Domnului se plinesc i aici: mul i au
dorit s  vad  ce vede i voi i n-au v zut, s  aud  ce auzi i voi i n-au auzit.
Ochii vo tri sunt ferici i c  v d i urechile fericite c  aud.,,

Ast zi, de 1 decembrie, rememor m cu pio enie i recuno tin  faptele
de glorie ale frunta ilor unioni ti, între care s-au num rat i George Pop de

se ti, care, datorit  prestigiului s u în aceast  lupt , a fost desemnat ca
pre edintele al Marii Adun ri Na ionale de la Alba Iulia, ale p rintelui Vasile
Lucaciu, supranumit ,, Leul de la ti” i ale multor altor intelectuali din
zona noastr , care astfel i-au v zut împlinit idealul vie ii lor.

Aducem, de asemenea, omagiul nostru de recuno tin , osta ilor
Armatei Române, veteranilor de r zboi, tinerilor care i-au sacrificat via a
pentru reu ita revolu iei române din decembrie 1989 pentru abolirea
sistemului totalitar, comunist.

rb toarea Zilei Na ionale i a actului istoric de acum 90 de ani de la
Alba Iulia, ne ofer  prilejul de a ne bucura, de-a ne l sa p trun i de
sentimentul unirii, dar nu numai în aceast  zi, ci mai ales în zilele i faptele
noastre viitoare.
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