
9 Mai la poarta maramure ean  din Viena

Pe o vreme superb , în parcul Laaer Wald din Viena, românii stabili i
în capitala austric  au petrecut cu muzic , dans i bucate tradi ionale ziua de
9 Mai, împreun  cu reprezentan i ai Consiliului Jude ean Maramure .

A fost un exerci iu de solidaritate fa  de cei care locuiesc peste
hotare. Este al patrulea an consecutiv, când Consilul Jude ean Maramure
organizeaz  în inima Vienei un eveniment în totalitate românesc, în totalitate
maramure ean.

Pre edintele Cosiliului Jude ean, Mircea Man, vicepre edintele C lin
Matei, secretarul jude ului Dumitru Dumu a, prefectul jude ului, Sandu
Pocol, consilieri jude eni, primari din jude ul nostrum precum i angaja i ai
consiliului, cu to ii i-au dat întâlnire în parcul vienez cu românii de acolo.

Mâncarea i b utura tradi ional , muzica i dansul le-au înc lzit
inimile românilor care sunt pleca i de mult  vreme, iar dorul de locurile
natale îi apas .

La umbra por ii maramure ene amplasate acolo, s-au strâns câteva
sute de persoane, care au ales s - i petreac  dup -amiaza în compania
arti tilor Ansamblului Na ional Transilvania, Florentina i Petre Giurgi,
Fra ii Petreu , Ileana Bumbar, Titus Per e, precum i o trup  de dansatori.

Excelen a Sa, Ambasadorul României în Austria, Silvia Davidoiu, a
participat la eveniment, al turi de primarul sectorului Favoriten din Viena
Hermine Mospointner.

Domnul Mircea Man le-a vorbit în cuvântul de deschidere despre
importan a manifest rii, semnifica ia zilei de 9 Mai, iar la final s-a inut un
moment de reculegere în memoria diplomatului Petre Moldovan, cel care a
contribuit de fiecare dat  la punerea în practic a acestui demers unic în
Viena:

„Acum trei ani de zile, o ploaie de mai a sfin it darul Maramure ului
tre comunitatea Vienei, aceast  poart  maramure ean , în jurul c reia

ne-am adunat azi  s  s rb torim.  Amplasarea por ii maramure ene cu



ocazia Zilei Europei în capitala Austriei, a avut darul de a prefigura
intrarea României în familia Uniunii Europene, iar Maramure ul i-a
declarat deschis apartenen a sa european .

An de an, ne-am propus s  ne întoarcem pentru a s rb tori valorile i
principiile europene, aici în jurul por ii maramure ene, al turi de
dumneavoastr , unde am reu it s  transform m aceast  mostr a valorilor
i tradi iilor maramure ene într-un punct de reper pentru cea mai

important  s rb toare european – Ziua de 9 Mai.
Lumea de ast zi, într-o continu  si rapid  evolu ie, are nevoie de o

Europ  tolerant i unit . Modelul european arat  lumii c  o uniune
func ional i  mereu mai strâns  este posibil  în m sura în care se bazeaz
pe valori si obiective comune.  Unul dintre artizanii acestui demers, Jean
Monnet,  sintetiza cel mai bine semnifica ia acestei zile: „Noi nu coaliz m
state, CI UNIM OAMENI „.

Sunt mândru s  v d c  de-a lungul timpului,  din ce în ce mai mul i
reprezentan i ai diasporei române ti din capitala Austriei s-au afiliat acestei

rb tori, i m  simt onorat c  printre dumneavoastr  v d i vienezi care au
adoptat cu drag s rb toarea noastr .  Am reu it împreun  s  demonstr m

 Uniunea European  este suma cet enilor ei ce î i p streaz  obiceiurile,
valorile, limba i se integreaz  perfect în  „casa european ”.

 promit c  al turi de gazdele noastre : Ambasada României la
Viena, Prim ria Favoriten, Societatea de Prietenie Româno-Vienez , vom
continua tradi ia acestui eveniment, care pentru marea majoritatea dintre
dumneavoastr  aduce o alinare dorului de cas ,  iar pentru ceilal i o
demonstra ie a bucuriei de a fi român.

Doresc pe aceast  cale s  mul umesc tuturor celor care au contribuit
ca aceast  s rb toare s  ajung   deja la a patra edi ie,  aducând un omagiu
celui care a fost Petre Moldovan, un adev rat om politic al Maramure ului
i un diplomat str lucit ce a adus cinste rii în de-a lungul întregii sale

cariere. Dumnezeu s -l odihneasc  în pace!”
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