Ziua Rezervistului Militar sărbătorită și la Tîrgu Jiu
Membrii filialei gorjene „Gl. Ioan Culcer" a ANCMRR" A.I Cuza" s-au
reîntânit la Cercul Militar din municipiul Târgu Jiu pentru a sărbători „Ziua
Rezervistului Militar”.
,,O zi care, dincolo de faptul că ne aduce din nou împreună, ne oferă și
ocazia de a reflecta, încă o dată, la ce înseamnă demnitatea de rezervist militar și,
mai mult, la contribuțiile pe care fiecare dintre noi și armata în întregul ei, le-a
adus, prin activitatea ei cotidiană la ceea ce reprezintă".
Pios omagiu
La Biserica Garnizoanei, camarazii filialei au luat parte la desfășurarea
serviciului religios săvârșit pentru comemorarea camarazilor înălțați la veșnicie.
Serviciul religios a fost oficiat de către preotul garnizoanei, Iconom stravoforul
Constantin Măgdoiu cu participarea unui numeros grup de membrii ai filialei.
Ședință aniversară, mesaje de apreciere
Cercul Militar din garnizoană a fost gazda generoasă a ședinței
solemne. Cu acest prilej a fost săvârșită o rugăciune și sfințirea noilor spații de
lucru ale filialei gorjene. Activitățile cuprinse în program s-au purtat în prezența dlor Nicolae Muja și Mihai Istrate, subprefecți ai județului, a președinților unor
structuri asociative din cadrul SNAOPS, a președintelui filialei județene Crucea
Roșie, președintele ANVR, filiala Gorj, cei ai structurilor județene de pensionari
care au dat curs invitațiilor. În cuvântul său, presedintele filialei, dl. col.(r)
Emanuel BĂRBULESCU a prezentat principalele repere ale evoluției ANCMRR
,,Alexandru Ioan Cuza" și ale filialei gorjene.
Au participat membrii ai filialei județene Gorj, ai Asociației Cultul
Eroilor „Regina Maria", conducerea CMJ Gorj, lt col Eduard Dinuță, personal
didactic, membrii ai familiilor militarilor în rezervă și în retragere.
Ședința solemnă s-a încheiat cu premierea seniorilor filialei, acordarea
de diplome aniversare reprezentanților instituțiilor, autorităților adminnistrației
locale și partenerilor cuprinși în activitățile curente ale filialei. Totodată s-a derulat
și premierea competitorilor la concursul de tenis de masa - individual și dublu,
echipe.
A consemnat,
Col.(r) Emanuel BĂRBULESCU

