
O MANIFESTARE DE SUFLET 

 

 

Am participat, împreună cu familia, în urmă cu câteva zile la Festivalul 

Comunităţilor de pe Valea Mureşului Superior desfăşurat la Răstoliţa pe platoul „La 

Alei”. Din cele nouă ediţii de până acum ale acestei manifestări am avut posibilitatea să 

fiu prezent la opt. Acest lucru mă determină să constat, involuntar, că evenimentul a 

devenit un reper al verii la care eu, alături de mulţi alţi mureşeni, am simţit nevoia să fiu 

participant în calitate de spectator. 

Fiind un eveniment cu caracter cultural era firesc ca acesta să dea posibilitate 

desfăşurării unui program cu momente artistice, de divertisment dar şi de etalare a unei 

largi palete de tradiţii populare specifice zonei la care participanţii, în principal locuitori 

ai judeţului Mureş, să se bucure de frumuseţea şi bogăţia folclorului zonei noastre 

geografice. La acestea s-au adaugat şi momente de artă urbană care sunt mult gustate, 

în mod deosebit, de spectatorii tineri şi foarte tineri dar nu numai. 

Scopul festivalului, declarat de iniţiatorii şi organizatorii acestuia, este păstrarea 

şi încurajarea artei tradiţionale populare, exprimată sub diferire forme, din această zonă 

geografică. Într-o lume în care globalizarea este un proces social complex care se 

exercită cu o intensitate pe care o percepem cu toţii şi care are ca efect diminuarea şi 

chiar anularea multor elemente naţionale specifice, în opinia mea, este important să se 

dea posibilitatea ca şi generaţiile actuale să cunoască cât mai multe elemente ale 

tradiţiilor noastre şi în acelaşi timp să se transmită mesajul că acestea se constituie într-

un fond de civilizaţie valoros care trebuie respectat, apărat şi păstrat. Este un demers 

complex pentru care, nefiind specialist în domeniu, nu-mi permit să dau soluţii privind 

modalităţile de prezervare. Intuiesc doar că trebuie să facem ceva în acest sens. Acesta 

este motivul pentru care, în calitate de consilier judeţean alături de colegii mei, am fost 

adeptul poziţiei ca Consiliul Judeţean Mureş să sprijine derularea acestui eveniment, 

dar şi a celor similare din alte zone geografice ale judeţului. 

Găsesc ca nepotrivite aprecierile, pe care le-am întâlnit în câteva comentarii 

scrise, care caracterizau astfel de evenimente ca fiind electorale. Aş argumenta ideea 

de mai sus plecând de la constatarea că asigurarea unui cadru de manifestare al 



tradiţiilor naţionale, sub diferitele lor forme, se constituie într-o obligaţie morală atât faţă 

de cei din generaţiile anterioare dar, în acelaşi timp, şi faţă de generaţiile tinere. 

Continuitatea spirituală este o garanţie a unei stabilităţi necesare pentru a ne asigura 

identitatea şi perenitatea ca popor în acest spaţiu. Accept însă ideea că trebuie avut 

grijă ca acest gen de evenimente să păstreze caracterul de originalitate şi naturaleţe al 

tradiţiilor prezentate, introducerea de elemente de modernitate urmând să fie cântărită 

cu atenţie pentru a nu modifica spiritul acestor sărbători ale comunităţilor cărora li se 

adresează.  

În acest an festivalului i-a fost asociată „Conferinţa de instruire şi informare a 

fermierilor şi autorităţilor locale privind implementarea proiectelor pe fonduri 

europene2014-2012-Dezvoltare Rurală”organizată de  Consiliul Judeţean Mureş în 

parteneriat cu Agenţia de plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit”(APDR), Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA), Instituţia Prefectului Mureş, şi Asociaţia 

Microregiunea Mureşului Superior. Desfăşurată în „Centrul de conferinţe Gliga” din 

Reghin conferinţa, după părerea mea, a permis unui important număr de oameni 

interesaţi şi implicaţi în problematica supusă atenţiei de a afla, din surse autorizate, 

informaţii importante precum şi modalităţi de acces la fondurile financiare, atât de 

necesare, pentru dezvoltarea viitoare a domeniului agricol şi spaţului rural. Din această 

perspectivă consider reuniunea ca fiind de o utilitate incontestabilă. De altfel cred că 

acest mod de asociere la festival a unei dezbateri pragmatice ar trebui permanentizat şi 

pentru ediţiile viitoare cu teme adecvate momentului de desfăşurare. 

 

Prof.univ.dr.ing.VASILE BOLOŞ, consilier judeţean USL(PSD) 

(Text publicat în Ziarul „Cuvântul liber”,Tg. Mureş, 19 iulie 2013) 

  

 


