Ziua Eroilor, comemorată de vâlceni

RECUNOŞTINŢĂ.

Naţiunea română asociază sfânta sărbătoare a Înălţării Domnului cu Ziua

Eroilor. Comemorarea eroilor neamului în această zi de sărbătoare creştină reprezintă
recunoştinţa românilor pentru sacrificiul celor care au apărat libertatea şi
independenţa ţării noastre. Cine nu-şi preţuieşte eroii nu se preţuieşte pe sine.
Glorie eternă Eroilor şi Martirilor Neamului, care de-a lungul vremurilor de restrişte
s-au jertfit pentru patrie! Conform tradiţiei, odată cu Ziua Înălţării Domnului,
sărbătorim şi Ziua Eroilor şi Martirilor Neamului Românesc. Cu acest prilej, în toată
ţara s-au organizat ceremonii solemne pentru comemorarea celor căzuţi în luptă pentru
idealurile poporului nostru. Şi vâlcenii au ţinut să marcheze acest eveniment aşa cum
se cuvine. Astfel, în localitatea Păuşeşti-Măglaşi, ceremonia organizată de primărie,
în frunte cu edilul Alexandru Dediu, a avut loc la Monumentul Eroilor şi a fost
deschisă de Fanfara elevilor de la Palatul Copiilor şi Şcoala de Artă. A urmat mai
apoi un moment solemn în care reprezentanţii autorităţilor locale au depus coroane de
flori, după care un grup de elevi ai Şcolii „Achim Popescu”, din localitate, au ţinut
un moment artistic în care au interpretat

şi recitat cântece şi poezii vitejeşti. La

manifestare au participat şi doi veterani de război: Nicolae Popescu, care anul
următor va împlini venerabila vârstă de 100 de ani şi care a luptat în cel de-al
doilea Război Mondial pe frontul din Rusia, şi Gheorghe Pârvu, şi el combatant în
acelaşi război, dar pe frontul din Ardeal. Pentru vitejia lor, cei doi bărbaţi au fost
decoraţi cu distincţia „Bărbăţie şi Credinţă”. Ziua dedicată eroilor neamului a fost
comemorată şi în capitala judeţului, la Cimitirul „Cetăţuia”, loc în care îşi dorm

somnul de veci o mică parte dintre cei care s-au jertfit pe câmpurile de luptă pentru
ţara noastră. După încheierea slujbei religioase, oficiate de un sobor de preoţi,
prefectul Petre Ungureanu, preşedintele Consiliului Judeţean, Ion Cîlea, primarul
Râmnicului, Romeo Rădulescu, precum şi comandantul garnizoanei Rm. Vâlcea au ţinut să
rostească scurte alocuţiuni în care şi-au arătat respectul şi recunoştinţa faţă de cei
căzuţi la datorie pentru înfăptuirea idealurilor naţiunii române. A urmat apoi
ceremonialul militar de depunere de coroane şi jerbe de flori la care au participat
reprezentanţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean, ai Poliţiei Comunitare, ai
Agenţiei de Mediu, ai Direcţiei Sanitar-Veterinare, ai Inspectoratului Judeţean de
Jandarmi, ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, ai SRI, ai STS, ai Direcţiei
Finanţelor Publice Vâlcea, ai Gărzii Financiare, ai Inspectoratului Şcolar Vâlcea, ai
AJOFM Vâlcea, precum şi ai unor partide politice ca PDL, PNL, PSD, PC sau Partida
Rromilor. Finalul ceremoniei a fost marcat de defilarea de onoare a celor de la
Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD şi
jandarmilor vâlceni. Alexandra Dumitru
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