
Festivalul Cire elor – S eni, Coruia

 Ieri, 31.05.2009 a avut loc în comuna S eni, localitatea Coruia, a V-a
edi ie a Festivalului Cire elor. Din partea Consiliului Jude ean Maramure  au
participat domnul pre edinte Mircea Man, precum i consilierul personal al acestuia,
Gheorghe Marian. Printre invita i s-au num rat primari din jude ul Maramure , efi ai
institu iilor deconcentrate i deputatul Doru Le e.
 Primarul comunei, Gheorghe Emilian Pop a îmbr cat straie tradi ionale i a
urcat pe scen  al turi de invita ii s i, c rora le-a oferit în dar, câte o traist
maramure ean .
 Pre edintele Mircea Man a coborât de pe scen  printre localnici i le-a vorbit
acestora despre proiectele pe care le are în calitate de pre edinte al consiliului
jude ean.
 „Am venit mai aproape de dumneavoastr  pentru c  am început în Maramure
mai multe obiective. Obiective care vrem s  însemne locuri de munc i dorim ca
acestea s  dea o alt  fa  economiei jude ului. Ave i un primar harnic, care se
implic  în obiectivele pe care comuna dumneavoastr  trebuie s  le duc  la bun
sfâr it pân  la finele mandatului.
 Pre edintele României a venit de dou  ori la în Maramure , atunci când am
avut inunda ii, anul trecut, a venit acum i la o s rb toare, s  fie al turi de oameni.
Primul Ministru, Emil Boc, are u a deschis  pentru maramure eni, iar la consiliul
jude ean i la prefectur , u ile vor fi mereu deschise pentru problemele pe care le
ave i. Sunt încredin at c  în urm torii ani, pân  la finele mandatului, vom reu i s
îndeplinim obiective pe care dumneavoastr  s  le sim i. Iar banii guvernului vin
înspre maramure eni.”

Domnul Mircea Man i-a petrecut dup -amiaza al turi de cet enii prezen i la
manifestare, a gustat din bucatele tradi ionale, a mâncat cire e i a luat parte la
spectacolul oferit de arti ti precum Nicolae Sab u, Florentina i Petre Giurgi i
ansambluri de copii.
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