
Traian B sescu a fost prezent la „Hora de la Prislop”

Pre edintele României, domnul Traian B sescu, a fost prezent duminic , 16
august 2009, în mijlocul maramure enilor, bistri enilor i sucevenilor, în Pasul
Prislop, unde s-a s rb torit cea de-a 41-a edi ia a horei. Evenimentul a fost
organizat de c tre Consiliul Jude ean Maramure , Consiliul Jude ean Suceava i
Consiliul Jude ean Bistri a N ud. Colaborarea excelent  dintre cele trei jude e a
adus la Prislop aproximativ 20 000 de oameni. O parte dintre ace tia au participat
la slujba religioas  oficiat  de Prea Sfin iile Sale, Arhiepiscopul Maramure ului i

tmarului, Iustinian Chira i Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, i un sobor de
preo i. În jurul orei 9, Arhiepiscopul Tomisului a adus la M stirea Prislop
moa tele Sfântului Apostol Andrei i ale Sântului Mucenic Pantelimon. Acestea
vor r mâne în biserica m stirii timp de o s pt mân .

Pre edintele României, împreun  cu prima doamn , au ajuns la Prislop în
jurul orei 11, unde a fost întâmpinat de cei trei pre edin i de consilii jude ene:
Mircea Man de la Maramure , Liviu Mihai Rusu de la Bistri a N ud  i
Gheorghe Flutur de la Suceava. Oficialii au mers la m stire, unde s-au închinat
moa telor, iar apoi au participat la slujba religioas .

Imediat dup  terminarea ceremoniei, cei doi ierarhi au inut o slujb  de
pomenire în memoria celor 138 de eroi c zu i i înmormânta i în cimitirul militar
din incinta m stirii. Au fost prezen i deputa i i senatori, Secretarul de Stat din
Ministerul Culturii, bor eanul Vasile Timi , Alexandru Rus i Mihai Tofan  -
generali de brigad ,  primari, militari i veterani de r zboi. Au fost depuse coroane
în cimitir, iar veteranii în rezerv , dar i pre edintele rii, au rostit câte un discurs.

Traian B sescu: „Prislopul a fost dintotdeauna o fort rea  a
Maramure ului. Istoria a f cut din Prislop locul prin care armate au trecut i s-au
întors, dar oamenii de aici au r mas. Prislopul a fost a ezat de Dumnezeu la
în ime, pe crestele mun ilor, acolo unde noi, muritorii de rând, avem  impresia

 suntem mai aproape de Dumnezeu. În imea Prislopului i m stirea care se
construie te aici ne d  posibilitatea s  privim c tre trecut i c tre viitor. C tre
trecut, atunci când privim la paginile de istorie scrise cu jertf  de sânge de
militari. C tre viitor pentru c , în credin a noastr  ortodox , speran a i credin a
dau o perspectiv  cert  a viitorului. De aceea, cred c  Prislopul îmbin  fericit
trecutul glorios al neamului nostru, dar i speran a în viitorul fericit al acestei
na iuni.

Ce am auzit ast zi la slujb  este spiritul pe care Biserica  Ortodox  Român
încearc  s -l îndrepte c tre noi to i. Asta deoarece, a considerat c , indiferent de
na ionalitate, din ce ar  e militarul, el are dreptul la o cruce i la o rug ciune.”

Dup  momentul solemn, Traian i Maria B sescu s-au îndreptat c tre scena
unde urmau s  evolueze cele 31 de ansambluri invitate, nu înainte de a da mâna i



de a-i saluta pe miile de oameni care au dorit s  fie aproape de cei doi. Pre edintele
României, a fost întâmpinat de un grup de dansatori ai Ansamblului Na ional
Transilvania, care i-au oferit o c ma  tradi ional , un brâu din piele specific
porului i un clop de paie. Acesta le-a îmbr cat pe loc.

Pre edin ii celor trei consilii jude ene, împreun  cu primarul din Bor a au
deschis oficial evenimentul, nu înainte ca preotul Virgil Jic rean – consilier
misionar social al Episcopiei Ortodoxe a Maramure ului i S tmarului, s  dea
binecuvântarea ce se cuvine.

Remus te co – primar Bor a: „ Este o edi ie cu un caracter special, cu
oaspe i de seam  la noi la Bor a. Îi mul umesc deosebit domnului pre edinte
Traian B sescu i îl invit i anul viitor la Hora de la Prislop.”

Mircea Man, pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , a declarat: „În
urm  cu un an, împreun  cu Gheorghe Flutur i Ioan Oltean am promis c
inuturile Bucovinei, Bistri ei i Maramure ului se vor întâlni într-o hor  la

Prislop. Ne-am inut de cuvânt, i ia-t -ne ast zi aici. tiu c  situa ia nu este
oar . Avem o criz  pe care nu am provocat-o noi, dar noi împreun  trebuie s  o

gestion m.  Nu ne va fi u or, dar a a cum tim s  ne p str m credin a, jocul i
portul popular, le vom dobândi pe toate împreun . Cu o singur  condi ie: s  avem
respect unul fa  de cel lalt, iar administra ia la care dvs. i-a i dat votul, s i
fac  datoria fa  de problemele cu care se confrunt  cet enii. Îmi fac o datorie de
onoare s  v  spun c , am u a deschis , sufletul curat, iar în 4 ani, Maramure ul
va ar ta a a cum v  dori i dvs. Este a patra oar  când Traian B sescu vine în
Maramure ,de dou  ori la inunda ii, de dou  ori la s rb toare, ceea ce înseamn

tie ce probleme are Maramure ul i c   va fi aproape de noi.”

Gheorghe Flutur, pre edintele Consiliului Jude ean Suceava: „ Ne-am inut
de cuvânt. Dumnezeu ne-a ajutat i, a a cum am promis, iat  c  am reu it s
organiz m o Hor  la Prislop, a a cum merita i. i pentru c  venim de peste drum
de la slujb , unde prea cucernicii p rin i au vorbit a a de frumos despre acest
munte, unde noi am venit ast zi s  ne sim im bine, s  ne sim im uni i i ferici i.”

Într-un final, pre edintele Traian B sescu, îmbr cat în straie populare a urcat
pe scen  în aplauzele zecilor de mii de oameni:

„Aici la Prislop, se întâlnesc trei regiuni cu oameni extraordinari, cu
tradi ii, cu o cultur  care a r mas aceia i, a d inuit i o ve i duce mai departe. Cel
mai important lucru este bucuria dvs. de a fi împreun . Mergând i în Maramure
i în Bistri a i în Bucovina, am constatat c  oamenii, se bucur  pentru c  sunt

împreun . Aici v  bucura i mai mult ca oricând pentru c  sunte i românii de pe
cele dou  versante ale Carpa ilor. Suntem buni i drep i i al turi de noi pot tr i i
al ii, fie c  sunt unguri, nem i sau ucraineni, românii au ar tat c  pot tr i



împreun  cu ceilal i. Cel mai important lucru îns , este c  aici vedem i
frumuse ea portului nostru popular. ”

Dup  acest moment, to i oficialii s-au retras într-un cort special amenajat,
unde au luat masa, gustând din bucatele tradi ionale preg tite special pentru acest
eveniment.

În jurul orei 15: 30, coloana oficial  a plecat spre Suceva, iar mai apoi spre
capital .

Petrecerea la Prislop a continuat pân  la l sarea nop ii.
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