
 

REZERVIȘTII MILITARI ȘI VENERABILII VETERANI DE RĂZBOI 

TELEORMĂNENI  AU CINSTIT MEMORIA EROILOR NEAMULUI 

 

    În spiritul tradiţiei europene, în România a fost proclamată ZIUA EROILOR, prin 

adoptarea Legii nr. 48 din 30 mai 1995, conferindui-se  statutul de sărbătoare naţională.   

     A devenit deja tradiție, ca odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului să ne 

omagiem eroii, pentru a păstra vie amintirea faptelor lor de curaj și pentru generațiile 

următoare. 

    Sărbătorirea Zilei Eroilor, este prilejul cel mai nimerit pentru a exprima întreaga 

noastră prețuire și respectul față de cei care, prin jertfa supremă, au apărat libertatea, 

integritatea, suveranitatea, independența țării și a poporului român. Se cuvine să ne 

plecăm fruntea şi inima într-o pioasă reculegere în faţa eroilor noştri, ctitori ai veşniciei 

româneşti, şi să lăsăm să cadă o lacrimă de recunoştinţă, pentru sacrificiul lor suprem. 

     Astăzi, de ZIUA EROILOR ȘI ZIUA ÎNĂLȚĂRII DOMNULUI, venerabilii 

veterani de război și rezerviștii militari teleormăneni uniți (din cadrul MApN și MAI) 

am cinstit memoria înaintașilor noștri și am adus un pios omagiu EROILOR 

TELEORMĂNENI (și nu numai), pentru jertfa și sacrificiul aduse pe câmpurile de 

luptă, pentru ca noi, astăzi, să existăm pe aceste meleaguri.  

     Astfel, la orele 10.00, la sediul filialei noastre din incinta C.M.J.Teleorman, am 

desfășurat o Ședință Festivă, unde purtătorul de cuvânt a prezentat alocuțiunea 

,,Cinstirea Eroilor Neamului ". 

    La orele 11.30, toți rezerviștii ne-am deplasat în ,,CIMITIRUL EROILOR" situat în 

incinta Cimitirului ,,Sfântul Alexandru" din municipiul Alexandria și am aprins 

candele la cele trei mari monumente și edificii ridicate în memoria eroilor români, 

francezi și cei necunoscuți. 

    Apoi, la orele 12.00, am participat cu toții la ceremonia militară și religioasă 

organizată de oficialități în acest cumitir unde, împreună cu veteranii de război, am 

depus o coroană de flori. 

     În Cimitirul Eroilor din Municipiul Alexandria își dorm somnul de veci, alături de 

militarii români și alți militari străini, aici aflându-se rămășițele pământești ale unui 

număr de 533 de militari români, 59 francezi, 27 germani, 25 ruși, 9 turci, 3 bulgari, 

precum și de alte naționalități și necunoscuți. 

    Fie ca memoria lor să rămână neștirbită în sufletul și inimile noastre.  

 

            DUMNEZEU SĂ-I ODIHNEASCĂ ÎN PACE, PE EROII NEAMULUI! 

                               HRISTOS S-A ÎNĂLȚAT! 

   

                 Purtător de cuvânt,  

                   Col.(r.) Orodel Emilian 

2 iunie 2022 

 



           
 

 



     
 

 



 
 

 

 
 

 

 



        
 

                            
 

 


