MESAJ CU PRILEJUL ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI
Stimați veterani de război,
Doamnelor şi domnilor,
Cu prilejul Zilei Veteranilor de Război am onoarea de a mă adresa în primul rând celor
care, alături de camarazii de arme trecuţi în eternitate, au scris o pagină glorioasă a istoriei
naţionale. În calitate de reprezentant al Guvernului României, mă înclin cu respect în faţa
contribuţiei dumneavoastră la destinul ţării noastre.
De asemenea, mulţumesc veteranilor şi văduvelor veteranilor de război pentru modul în
care, din anii războiului şi până astăzi, au depăşit cu fruntea sus greutăţile vieţii, oferind noilor
generaţii un generos exemplu de tărie sufletească şi frumuseţe morală.
Trebuie să nu uităm că în urma celui de-Al Doilea Război Mondial, România a
înregistrat peste 900.000 de morţi, răniţi, dispăruţi, prizonieri şi invalizi.
O spunem cu durere, Al Doilea Război Mondial a marcat sever existenţa poporului
nostru. Anul 1945 a însemnat şi încetarea unor ani de uriaşe sacrificii, care au afectat atât
combatanţii cât şi civilii. De aceea, doresc să aduc un cald omagiu şi distinselor doamne
văduve de război şi văduve de veterani de război. În acei ani grei pentru ţară, ani de nelinişte
şi nesiguranţă în familie faţă de soarta soţilor lor pe front, aceste doamne au învins greutăţile şi
au făcut totul pentru familiile rămase acasă. Faptele lor merită pe deplin respectul nostru!
Conform datelor furnizate de Ministerul Apărării Naţionale, în prezent mai sunt în viaţă
circa 20.000 de veterani de război, 760 de văduve de război şi aproximativ 102.000 de văduve
ale veteranilor de război. În judeţul Călăraşi, mai sunt printre noi 238 de veterani şi 1.182
văduve ale veteranilor de război.
Aceste cifre ne ajută să înţelegem cât de scump este preţul libertăţii. Pentru drepturile şi
libertăţile noastre de care ne bucurăm astăzi au plătit aceşti oameni şi mulţi alţii care nu mai
sunt. După cum se cunoaşte, în acest an se împlinesc 70 de ani de la încetarea celui de-Al
Doilea Război Mondial. La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, pentru a cinsti curajul
ostaşilor noştri şi în semn de recunoştinţă pentru sacrificiul eroilor celei mai mari conflagraţii
mondiale, Guvernul României a declarat anul 2015 ca „Anul Veteranilor de Război”.
Dragi veterani de război,
Doamnelor şi domnilor,
Sper sincer că respectul pe care vi-l acordă tinerele generaţii, copiii, nepoţii şi
strănepoţii, compensează măcar în parte pierderile şi lipsurile pe care le-aţi îndurat.
Vă doresc să vă bucurați de sănătate, în pace şi linişte sufletească!
Vă vom cinsti şi nu vă vom uita!
La mulţi ani !
G e o r g e I A C O B,
PREFECTUL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI

