
Pre edintele Consiliului Jude ean a participat la inaugurarea „Satului
str bunilor”

Sâmb , 26 septembrie, Pre edintele Consiliului Jude ean a fost prezent la
Gro ii ible ului, la inaugurarea proiectului “Satul str bunilor”. În prezen a d-lor
Ioan Olteanu, vicepre edintele Camerei Deputa ilor, Gheorghe Bîrle, senator, Nicu
Bud, deputat, a primarului din Gro ii ible ului i a altor primari din jude , a
consilierilor sau directorilor de deconcentrate din Consiliul Jude ean, s-a lansat un
proiect ambi ios, care dore te conservarea tradi iei satului românesc.

“Vreau s  salut reprezentan ii celor 12 regiuni, s  le urez un bun venit în
Maramure i s  spun c  ceea ce se întâmpl  aici se întâmpl  în tot Maramure ul.
Tradi ia în Maramure  este la ea acas ; bisericile UNESCO ne stau m rturie,
Cimitirul Vesel de la S pîn a este vizitat de to i str inii, îns  adev rata bog ie
sunt oamenii de aici, sunte i dumneavoastr , este credin a care ne leag . Îi felicit
pe to i cei care s-au implicat în acest proiect, îl felicit i pe domnul primar i îi
spun c  are una dintre cele mai frumoase comune, iar drumul care o s  lege
Botiza de Gro i o s  lege de fapt Maramure ul de ara L pu ului. Iar aici noi to i,
de la cei tineri i pân  la cei în vârst , vom pune cât vom putea um rul pentru
acest proiect pentru c  o s  ne mândrim fiecare din noi cu ceea ce am putut s
facem ast zi i în continuare pentru o nou  vatr  la Gro ii ible ului”, a declarat
domnul Mircea Man.

În mod simbolic, reprezentan i din 12 regiuni ale rii, din Dobrogea i
Oltenia i pân  în Basarabia sau Bucovina, au adus p mânt din locurile fiec ruia,
unind în aceast  vatr  sufletul i inima celor care au contribuit la prima piatr  de
temelie. Maramure ul, Gro ii ible ului, vatra acestui sat al str bunilor devine
satul universal care prime te i cl de te, care p streaz i se d ruie – este de fapt
gândul cu care cei care intr  aici, în Maramure i cunosc sufletul oamenilor
acestor locuri trebuie s  r mân . Iar noi nu suntem decât cei care trebuie s

str m, s  îmbun im i s  ducem mai departe tradi ia i frumuse ea
Maramure ului – este i mesajul de final al d-lui Mircea Man.
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