
Vizita Ministrului Elena Udrea în Maramure
-ziua a doua-

Ministrul Turismului, doamna Elena Udrea a plecat în aceast  diminea  din
Baia Mare înspre M stirea Bârsana, conform programului stabilit. Pre edintele
Consiliului Jude ean Maramure , domnul Mircea Man, a înso it-o pe doamna
ministru pe tot parcursul zilei, la fel i domnul subprefect Dorin Buda.

Elena Udrea s-a inut de cuvânt, i, a a cum a promis cu o zi în urm , a fost
îmbr cat  pe tot parcursul zilei într-un costum popular maramure ean, iar în picioare
a purtat o pereche de opinci. Câteva mii de persoane au participat la slujba oficiat  de
cei doi ierarhi ai Maramure ului, Prea Sfin ia Sa Arhipescopul Iustinian Chira i Prea
Sfin ia Sa Episcopul Vicar al Maramure ului i S tmarului – Iustin Sigheteanul,
împreun  cu un sobor de aproximativ 60 de preo i

Dup  slujba religioas , ministrul turismului a stat de vorb  cu credincio ii de la
Bârsana i a luat masa de prânz împreun  cu ob tea m stirii i cei doi ierarhi.

În continuare, pre edintele Mircea Man i-a propus doamnei ministru o vizit  la
stirea Peri din S pân a, precum i la Cimitirul Vesel din aceia i localitate. La
stire, Elena Udrea a stat de vorb  cu maica stare i cu preotul din localitate,

care i-a amintit c  în urm  cu 3 ani, a primit de la ea un rând de ve minte biserice ti
cu care ast zi sluje te.  Tot aici, doamna Udrea i-a amintit c  a mai vizitat odat
localitatea S pân , în anul 1985, când se afla într-o excursie organizat  de coal .

La Cimitirul Vesel, primarul Ioan Turda a întâmpinat-o pe doamna ministru i
pe domnul pre edinte cu pâine, sare i pancove, iar mai apoi au vizitat celebrul loc
funerar. I s-a explicat semnifica ia i istoria cimitirului, iar mai apoi a aprins câteva
lumân ri în incinta bisericii.

Urm toarea oprire a fost la „Memorialul Durerii” din Sighetu Marma iei. Aici
a v zut celulele în care au stat închi i fo tii de inu i politici.

Vizita în Maramure  s-a încheiat în localitatea Mara, unde a luat cina la
str ria „ Alex”. În acest loc, doamna ministru a pescuit, a înv at s  hr neasc

pe tii. Gospodinele din Mara i-au ar tat cum se coace pâinea în cuptor, cum se d  la o
parte jarul i cum se macin  f ina la moar . Elena Udrea s-a ar tat dornic  s  înve e
aceste me te uguri.

„Înc  din prim var tiu c  Maramure ul a fost pu in sup rat pentru aceast
promovare pe care am f cut-o Bucovinei de s rb torile pascale, dar am promis c
vom promova Maramure ul în perioada s rb torilor de iarn , a a cum a fost „ De
Pa te în Bucovina”, inten ion m s  promov m „De Cr ciun în Marmure ” mai ales



 aici se poate face turism de munte, turism de schi, i atunci avem pe lâng
frumuse ea s rb torilor, într-un loc unde tradi iile sunt atât de bine p strate, avem i
iubitorii de schi, pe care încerc m s  îi aducem în iarna asta în Maramure , desigur

 vom promova i alte destina ii, dar vom acorda o aten ie deosebit
Maramure ului,” a declarat Ministrul Turismului, Elena Udrea.
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