Ziua Veteranilor de război la Câmpina
De Ziua Veteranilor de război, la Câmpina s-au organizat mai multe activități: sărbătorirea singurului
veteran de război din Câmpina, un concurs de eseuri și desene dedicat elevilor de gimnaziu și concursul de
istorie locală „Câmpina pe firul istoriei”, destinat elevilor de liceu. Primele două acțiuni au avut loc pe 29
aprilie, iar concursul de istorie urmează să aibă loc pe 9 mai.
La 29 aprilie s-au împlinit 120 ani de la oficializarea calității de veteran de război instituită prin înaltul
decret regal semnat de Regele Carol I la 29 aprilie 1902, la aproape 25 de ani de la războiul de independență.
În Câmpina mai există un singur veteran de război, maiorul în retragere Gheorghe ENACHE. Ministerul
Apărării Naționale i-a pregătit un colet simbolic care a fost trimis de militarii de la Colegiul Național Militar
„Dimitrie Cantemir” din Breaza. Soldatul Nuță Ionel Cristian i-a adresat un
mesaj:„Vătransmitdragosteașirespectulnostru”.
Col. (r) Marian Dulă și lt. col. (r) Paul Olaru au mers la domiciliul domnului Gheorghe Enache pentru al felicita și a-i oferi un tort, un pachet de alimente, o diplomă și lucrarea „Omagiu eroilor și veteranilor de
război din județul Prahova”, autor col.(r) Constantin Chiper.
Cu prilejul Zilei Veteranilor de război în școlile gimnaziale câmpinene s-a desfășurat un concurs de
desene și eseuri. Premiile au fost asigurate de Consiliul local Câmpina, prin intermediul Casei de cultură.
Despre lucrări, desene și eseuri, a vorbit col. (r) Marian Dulă. „Temele sunt foarte grele, istoria locală
nu se studiază în școală, iar materialul bibliografic este sărac și greu de găsit. Oficiul Național pentru
Cultul Eroilor de la Ministerul Apărării Naționale a organizat un concurs asemănător, dar adresat
publicului larg, inclusiv cel cu pregătire superioară. Participarea nu a fost foarte numeroasă, dar lucrările
sunt deosebit de elaborate și răspund la teme. Se observă că participanții s-au informat din lucrările ce se
găsesc la bibliotecă, dar și de pe internet”.

