
Ziua Eroilor

 Ast zi, Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure i prefectul Sandu
Pocol au fost prezen i la slujba oficiat  de de PS Iustinian Chira la Biserica Sfin ii
Apostoli Petru i Pavel. Cei doi reprezentan i ai jude ului au dorit s -l felicite pe
Prea Sfin itul episcop cu ocazia zilei de na tere, oferindu-i câte un aranjament
floral. Iustinian Chira le-a oferit binecuvântarea lui, iar în cuvântul s u a îndemnat
la bun  în elegere i credin .

Pre edintele Mircea Man a participat i la manifest rile dedicate Zilei
Eroilor. Ceremonialul militar i religios  a avut loc în Parcul Municipal la
Monumentul Osta ului Român. Slujba de pomenire a fost inut  de PS Iustinian
Chira, Episcopul Maramure ului i S tmarului.

 Oficialit ile i-au prezentat discursurile, iar mai apoi au depus coroane de
flori la Monumentul Osta ului Român.

Discursul Pre edintelui Consiliului Jude ean Maramure :

„ONORAT  ASISTEN

 S rb torim ast zi, dup  tradi ie, Ziua Eroilor. De-a lungul vremurilor,
poporul român a fost obligat adesea s  lupte cu înver unare pentru ap rarea
mo tenirii str bune i p strarea fiin ei na ionale.
 S rb toarea de ast zi are menirea de a-i omagia pe cei care de-a lungul
veacurilor, cu sacrificii umane i materiale, au creat o stare de spirit, un sentiment
al eroismului i al d riurii de sine. Cu omeneasc  emo ie i adânc  recuno tin

 ne gândim la cei care i-au jertfit via a pentru ar i neam.
 Neuitat  r mâne jertfa atâtor osta i care, sub conducerea unor voievozi i
domni de renume, i-au demonstrat capacitatea de lupt , dârzenia, spiritul de
sacrificiu în lupt  cu to i cei care au încercat, de nenum rate ori, s  cucereasc
aceste teritorii.
 Al turi de simbolurile na ionale, eroii ne legitimeaz  în lume. De aceea
afirm cu toat  certitudinea  c    trebuie  s    înv m   s   tr im în modernitate
prin tradi ie, prin specificul na ional i local într-o epoc  a globaliz rii politice i
economice.
 Teritoriul na ional, glia str mo easc , p mântul patriei, sau orice alt
formul  de adresare am folosi pentru determinarea perimetrului în care tr im i
muncim, reprezint  garan ia unei vie i libere i demne chiar i în epoca
globaliz rii. Mondializarea se bazeaz , în primul rând, pe conservarea i
valorificarea specificului na ional. De aceea, putem spune c  jertfele eroilor
neamului sunt temelia afirm rii României în lume chiar i dup  integrarea în
Uniunea European .



 Iat  de ce, consider c  este necesar s  ne iubim i s  ne cinstim eroii i
trecutul, dar nu prin vorbe, ci prin fapte, i nu numai în aceast  zi aniversar , ci
mai ales în zilele i prin faptele noastre viitoare.
 Am convingerea c  acesta este mesajul s rb torii de ast zi, zi cu important
semnifica ie cre tin , fapt pentru care v  adresez salutul tradi ional: „HRISTOS
S-A-N AT !”
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