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Domnule prefect, 

Preasfinţia voastră, 

Stimaţi generali, ofiţeri, subofiţeri si militari profesionişti, 

Dragi participanţi, 

 

         Sunt deosebit de onorat, în calitate de preşedinte al Filialei ANVR „Zarandul” 

Arad, să particip la primirea în oraşul nostru a „Ştafetei Veteranilor”, una dintre 

acţiunile comemorative desfăşurate în acest an când s-au împlinit 70 de ani de la 

încheierea celui de Al Doilea Război Mondial.Cei aproximativ 300 de veterani,câţi 

mai numără filiala noastră, văd în această stafetă legătura care îi leagă de veteranii 

din celelalte judeţe ale Ţării, pentru că împreună au luptat, s-au jertfit şi au suferit 

pe fronturile războiului.În acelaşi timp ştafeta ne prilejuieşte un moment de aducere 

aminte de cei 794 de mii de ostaşi români, morţi, răniţi şi dispăruţi în timpul celor 

patru ani de război pe câmpurile de luptă din Basarabia, din stepa rusească, din 

Crimeea şi Stalingrad, din Caucaz şi până în munţii Slovaciei.Între aceştia se numără 

şi cei peste 20 de mii de arădeni care au participat la lupte, din care peste 4000 nu s-

au mai întors acasă, rămânând doar amintirea din sufletul urmaşilor.De ei trebuie 

mai ales să ne amintim, pentru că ei sunt eroii noştri, ai neamului românesc. 

      Aradul, oraş aşezat la extremul vest al României a cunoscut şi el în direct războiul 

când în urmă cu 71 de ani între 13-22 septembrie, s-au dat pe teritoriul său lupte 

puternice cu invadatorul hortisto-maghiar, unităţile militare româneşti reuşind să 

oprească înaintarea inamicului prin trecătorile Munţilor Apuseni. Sunt cunoscute 

faptele de eroism înfăptuite de luptătorii „Detaşamentului Păuliş” la şanţul antitanc, 

de elevii de la şcolile de ofiţeri de la Ineu şi Sebiş în luptele de la Pâncota, Ineu, Beliu, 

Prunişor, Sebiş. Sunt fapte pe care nu le vom uita niciodată şi pe care le vom 

transmite generaţiilor actuale ca învăţătură şi aducere aminte. 

      Prin intermediul ştafetei transmit tuturor veteranilor de război din localităţile pe 

care le străbateţi viaţă lungă, cu sănătate şi le promitem şi noi că nu îi vom uita şi le 

vom apăra amintirea faptelor eroice şi drepturile cuvenite din calitatea pe care o au. 

     Dumnezeu să ne aibă în paza sa pe toţi 

 

Arad la 21 septembrie 2015 


