
Interpreta de muzica populara Maria Lia Bologa, premiata la Mures
"Se acorda titlul de Cetatean de Onoare al Culturii doamnei Maria Lia Bologa, pentru profesionalism,
calitati morale si dragoste fata de semeni" sunt cuvintele inscrise pe diploma primita de indragita
interpreta de muzica populara, la sfarsitul saptamanii trecute din partea Trustului de presa "Ambasador"
din Targu Mures. Impreuna cu diploma, interpreta sibiana a mai primit si medalia de Ambasador al
culturii, menita a recompensa intreaga activitate a Mariei Lia Bologa.
  
  Evenimentul a adunat la un loc 150 de invitati din judetul Mures si din intreaga tara, reprezentanti ai
diferitelor domenii de activitate, de la manageri, oameni de cultura si de arta, pana la oameni de stiinta si
reprezentanti ai diferitelor culte religioase.
  
  "In prezentarea care mi s-a facut de catre Romeo Soare, directorul trustului, s-au facut aprecieri la
profesionalismul meu, la proiectele pe care le-am derulat si le derulez, punandu-se accent pe nobletea si
eleganta cu care port costumul popular si pentru faptul ca am ridicat si am facut cunoscut la cel mai inalt
nivel folclorul de pe Valea Hartibaciului. M-am simtit coplesita de emotii, m-am revazut cu multi ani in
urma, la Tarnaveni, cand eleva fiind la Liceul nr. 1 intram in competitie cu alti elevi de varsta mea si
obtineam cele mai valoroase premii. Nu mi-am imaginat ca si numai pentru faptul ca mi-am legat in acest
fel numele de judetul Mures, cei aflati in juriu s-au gandit sa-mi decerneze acest premiu pentru intreaga
activitate. Premiul ma obliga, pentru ca urmeaza sa public in paginile Revistei Ambasador aspecte din
activitatea mea", a spus Maria Lia Bologa.
  
  Alaturi de interpreta sibiana, in cadrul aceleiasi ceremonii au mai fost premiati, printre altii, Simona
Patraulea, fosta realizatoare de la Televiziunea Romana a festivalului concurs "Floarea din gradina" si
Raed Arafat, parintele SMURD-ului.
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