
Ministrului Turismului se afl  în Maramure

Ministrul Turismului, Elena Udrea, efectueaz  timp de dou  zile o vizit  în
jude ul nostru, ca urmare a invita iei adresat  de Pre edintele Consiliului Jude ean
Maramure , domnul Mircea Man. În aceast  diminea , jurul orei 6, ministrul
turismului a aterizat pe Aeroportul Interna ional Baia Mare. De aici s-a deplasat
înspre localitatea Bor a, unde a fost întâmpinat  cu daruri tradi ionale, respectiv un
costum popular specific maramure ean i accesorii. Împreun  cu pre edintele
consiliulului jude ean i cu Prefectul Jude ului Maramure , Sandu Pocol, precum i
cu al i reprezentan i ai autorit ilor locale i jude ene, s-a deplasat la cota 1450 m,
acolo unde se efectueaz  lucr ri pentru montarea unei telegondole. „Vom sprijini
turismul montan i vom încerca s  g sim solu ii concrete la proiectele pe care ni le-

i ar tat”, a spus doamna ministru.

Dup  coborârea din Masivul Pietrosul Rodnei, Elena Udrea a participat la un
mic spectacol de strig turi i dans popular, sus inut de elevi bor eni.

Urm toarea vizit  din agenda zilei de ast zi s-a materializat în localitatea
li tea de Sus. i aici, doamna ministru a fost întâmpinat  cu pâine i sare, precum

i o mul ime de flori. Delega ia a participat la slujba religoas  sus inut  de Prea
Sfin itul Iustin Sigheteanul – Episcopul Maramure ului i S tmarului. Câteva mii de
oameni au fost prezen i la hramul bisericii din localitate.

Ast zi se împlinesc 650 de ani de la desc lecarea lui Bogdan Vod  în
localitatea maramue ean  care-i poart  numele. Ministrul Turismului a participat la
manifestarea ce a marcat acest eveniment, în centrul comunei, la statuia inaugurat  în
urm  cu un an. Pe lâng  oficialit ile jude ului au mai fost prezen i i Mo ul Deac i
Moa a, a a cum sunt cunoscu i printre locuitorii din zon .

Mircea Man: „Acum un an, am s rb torit acest monument care le arat
maramure enilor c  sunte i din neam voievodal. Dar st ruin a i abnega ia Mo ului
de a merge la Bucure ti i de a bate la u ile mini trilor a dus la bun sfâr it acest
simbol al maramure enilor. Sunt mândru c  ast zi lucrez pentru maramure eni i
mai ales m  bucur c  Mo ul i Moa a sunt printre noi i pot s  se bucure într-o zi de

rb toate de un asemenea simbol. S  v  dea Dumnezeu s tate, s  trecem de
momentele grele i s  putem spune c  Maramure ul are oameni mândri, demni i
harnici.”

Deac Vasile „Mo ul”: Stima i oaspe i, dragi cons teni, Dumnezeu s  v
binecuvânteze pa ii pe care i-a i f cut în localitatea Bogdan Vod  . Sunt mândru c
am ajuns s  s rb torim voievodul a a cum se cuvine.”

Doamna Ministru Elena Udrea i-a exprimat opiniile legate de jude ul nostru:



„Pl nuiam de mult aceast  vizit , m  bucur c  am reu it s  vin ast zi cu aceast
ocazie a unei s rb tori mari religioase i a s rb toririi a 650 de ani de istorie pe
care o ave i aici. Maramure ul este un loc într-adevar blagoslovit de Dumnezeu i
ave i atât de multe s  ar ta i oamenilor, încât e p cat s  nu primi i ajutorul pe care îl
merita i. M-am bucurat s  v d c  v  iubi i istoria, c  v  iubi i tradi iile. i m  uit la
dvs. cât de frumos v  st  în costume populare i, mai ales, v d copii i tineri
îmbr ca i astfel. Asta înseamn  c , i pe viitor, va exsista respect fa  de portul
popular. Ave i un ministru al turismului care s-a îndr gostit de Maramure i voi
continua s -l mai vizitez.”

Ziua de ast zi s-a încheiat cu inaugurarea celui mai nou complex turistic din
jude ul Marmure : Complex Tustic uior Cota 1000.”  Elena Udrea, Mircea Man i
Familia Coza (investitorul acestui complex) au t iat panglica inaugural . Dup
vizitarea investi iei, doamna Udrea a luat masa în acela i loc, iar mai apoi a avut o
întâlnire în sala de conferin e cu agen ii de turism din jude . Ace tia au avut
posibilitatea, în cadrul unor discu ii libere ,s -i spun  doamnei ministru care sunt
problemele care îi apas . Elena Udrea le-a promis sprijin în vederea implement rii
unor proiecte i programe care s  promoveze i s  contribuie la cre terea num rului
de turi ti care vin s  viziteze Maramure ul.
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