MESAJUL PREFECTULUI CU PRILEJUL ZILEI ARMATEI ROMÂNE

Onorată asistență,
Dragi militari activi, în rezervă și veterani de război,
Ziua Armatei României a fost instituită în data de 25 octombrie, în amintirea
eliberării teritoriului național de sub ocupația horthysto-fascistă. În urmă cu 73 de ani,
militarii noştri au eliberat prin luptă „ultima palmă de pământ sfânt al ţării“, aşa cum stă
scris în Ordinul de Zi al generalului Gheorghe Avramescu. Raportând eliberarea patriei ca
”misiune îndeplinită”, eroicii ostași români au transformat ziua de 25 octombrie într-o
adevărată zi a demnităţii noastre naţionale.
De Ziua Armatei ne gândim pios nu doar la militarii români care s-au jertfit în cel
de-al Doilea Război Mondial, ci și la aceia căzuți la datorie în Războiul de Independență
din 1877, ori în Primul Război Mondial. În acele momente istorice, dar și în nenumărate
altele, Armata s-a acoperit de glorie, acționând fără preget în apărarea intereselor
poporului român.
Armata Română şi-a făcut mereu datoria faţă de ţară și de aceea a devenit parte
din ființa neamului, ca element al mândriei și demnității naționale, parte şi garant al
libertăţii noastre. Indiferent de regimul politic, în toate momentele fierbinți ale istoriei
naționale, Armata Română s-a pus în slujba ţării. Mereu în apărarea independenței, a
suveranității și integrității țării, Armata Română reprezintă un element de elită al societăţii
româneşti. Dovezile cele mai bune în acest sens sunt stima fără egal de care se bucură
în țară, dar și aprecierea internațională obținută prin performanța acțiunilor din afara
granițelor României.
Stimați foști și actuali militari,
În calitate de reprezentant al Guvernului României în Județul Călărași, cu bucurie și
recunoștință vă dau onorul: Să trăiţi întru mulţi ani!
Dumnezeu să binecuvânteze
binecuvânteze patria noastră!
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