
Traian B sescu a participat ieri în Maramure  la Tânjaua de pe Mara

Maramure enii i l-au dorit pe Traian B sescu la ei acas , iar acest lucru l-au
demonstrat ieri, 17 mai 2009, când peste 10 000 de oameni l-au întâmpinat pe
Pre edintele României i pe so ia sa, la Hoteni, unde a avut loc a XXXXIV-a edi ie
Festivalului „Tânjaua de pe Mara.” Vremea bun  a inut cu cei prezen i, iar
Pre edintele României s-a aflat în mijlocul maramure enilor veni i din toate  zonele
jude ului, pentru mai bine de 2 ore.

Traian B sescu i Maria B sescu au venit la invita ia Pre edintelui Consiliului
Jude ean Maramure , domnul Mircea Man.

eful statului a aterizat la ora 12:00 pe Aeroportul Interna ional Baia Mare,
unde a fost întâmpinat de Pre edintele Consiliul Jude ean Maramure , Mircea Man i
Prefectul Jude ului, domnul Sandu Pocol. Coloana oficial  s-a deplasat în localitatea
Hoteni. La intrarea în locul numit Valea Darasca, acolo unde s-au inut festivit ile,
pre edintele a fost întâmpinat de directorul Ansamblului Transilvania, Iuliana

ncu , cu tradi ionala pâine i sare. În acela i loc, pre edintele i prima doamn  au
primit straie tradi ionale maramure ene pe care le-au îmbr cat.

Pe scena amplasat  la Hoteni au urcat Pre edintele României, so ia sa, Mircea
Man, Sandu Pocol, primarul din localitatea Ocna ugatag, Sas Vasile, primari din
localit ile maramure ene, precum i al i reprezentan i de seam  ai Maramure ului.

Mircea Man: „Hristos a Înviat! Cum s  nu fi mândru s  fii în slujba unor
asemenea oameni. Unui asemenea jude  care are o înc rc tur  extraordinar i prin
valorile de la S pân a, i prin biserici, dar cea mai mare valoare este cea uman .
Cea care este al turi de administra ie. M  bucur c  ast zi Pre edintele României
este în s rb toare cu noi în Maramure . A fost i la inunda ii, de la Bor a, la Bistra,
la Repedea, sau Poienile de Sub Munte. Problemele sunt multe, ast zi este o zi de

rb toare, dar nu îmi voi încheia mandatul f  s  ajung  gazul la Bor a, f  s
leg Botiza de Gro i, f  ca investi iile importante ale jude ului s  fie în favoarea
cet enilor. Avem directori de deconcentrate, avem oameni c rora le-am cerut s  fie
în slujba dvs., i dup  aceea în slujba lor, i fi i convin i c  u a pre edintelui, a
prefectului este deschis  pentru problemele jude ului. M  bucur i o spun cu mare

rie: Maramure ul, Hoteniul, nu e al partidelor politice. E al dvs. S rb toarea
trebuie s  r mân  f  culori politice. Le mul umesc pre edin ilor care mi-au

spuns pozitiv la aceast  chemare. Sigur c  unii nu s-au l sat i au vrut s  fie
colora i. Îi în elegem i pe ei.

Ave i încredere c  avem o administra ie de care Maramure ul are mare
nevoie. Dac  anul trecut la împietruire au fost 30 de miliarde, acum avem 300 de
miliarde. Modernizarea aeroportului este o prioritate, modernizarea spitalului din
Baia Mare este o prioritate, iar 50 de milioane de euro sunt bani europeni extra
bugetari pentru reabilitarea drumului Baia Sprie – Bârsana. Sunt investi ii în an de
criz i nu arat  decât deschiderea administra iei c tre problemele pe care le avem



cu to ii. Dar ast zi vreau s  v  bucura i i s  v  sim i maramure eni, a a cum ne
st  bine.

Dumnezeu s  v  ajute, s  v  dea s tate i s  le putem duce pe toate!”

Traian B sescu: „E prea mult s  spui c  te-ai f cut maramure ean doar pentru
 cineva te-a îmbr cat a a mai ca prin partea locului. Dar pentru c  tot am primit

un clop, vreau s  încep prin a-mi scoate clopul în fa a dvs., v  mul umesc pentru
ospitalitate. Am r spuns invita iei de a fi al turi de dvs. ast zi într-o zi de s rb toare,
pentru c  numai a a puteam s -mi ar t respectul fa  de oamenii Maramure ului.

Maramure ul, dac  ne uit m pu in pe hart , doar la câ iva kilometri de noi
este locul aflat la egal  distan  între nordul rilor scandinave i Malta, cum la fel
este la aproape egal  distran  între Atlantic i Marea Caspic . Parc  ar fi un loc
aflat la întret ierea culturilor în care românii, prin maramure eni, î i p streaz
datinile, obiceiurile i se arat  a fi p str tori neiert tori ai tradi iilor române ti.
Pentru ce înseamn  Maramure ul pentru România, eu v  mul umesc. Pentru c
Maramure ul nu ar putea s  însemne ceva daca nu ar fi oamenii locului.
Dumneavoastr  sunte i aceia care prin cultur , prin datini, prin mândria de a fi
maramure eni i români, face i ca acest loc s  fie extrem de important pentru
definirea României. A i fost mândri în toat  istoria dvs., i atunci când nu a i mai
avut voievoizi, v-a i sim it dvs., fiecare dintre dvs. voievoizi pe acest p mânt.  Por ile
maramure ene sunt defapt por i voievodale. Maramure anul când intr  în curta lui
este voievod la el acas . A i r mas voievozi din istorie i ve i fi voievozi ai acestor

mânturi cât timp ve i exista. Pentru toate astea, nu Pre edintele României, ci orice
român trebuie s  v  mul umeasc i s  v  priveasc  cu respect. S rb torim ast zi cel
mai gospodar om al locului. Am venit s  m  bucur al turi de dvs., am venit s  petrec
câteva ore împreun  cu dvs i împotriva a ceea ce ar fi trebuit s  fac ca i gazd  la
Cotroceni. Trebuia s  îmi primesc musafirii acolo. Dar v  asigur c  voi ajunge i la
Cotroceni ast zi, dar nu înainte de a petrece câteva ore aici.  V  mul umesc pentru
ceea ce însemna i pentru România i pentru h rnicia dvs. da i-mi voie s  închei nu
electoral, ci cu o dorin  din sufletul meu: „  dea Dumnezeu s  tr i bine!

eful statului a inut s  fie cât mai aproape de cet enii prezen i la Hoteni, fapt
pentru care, mai bine de o or  a stat de vorb  cu ei, a primit daruri constând în obiecte
tradi ionale i a dat mâna cu sutele de oameni din jurul s u.  Traian B sescu a cerut în
mod special s  guste din ca ul f cut în Maramure , iar împreun  cu so ia sa au gustat
din bucatele tradi ionale.

La plecare, Pre edintele României s-a ar tat încântat de primirea de care a avut
parte la Hoteni i a promis c i anul viitor va fi prezent la aceea i manifestare,
purtând clopul, traista i cojocum de maramur ean pe care le-a primit în dat de la
gazde.
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