
 

DIN NOU ALĂTURI DE EROII PATRIEI 

 

 Deși vârsta îi împinge către neputință, membrii Filialei Județene Mureș  ai 

Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Avram Iancu” și-au găsit totuși resursa 

necesară și au răspuns cu plăcere invitației primarului Municipiului Luduș – d-nul 

Cristian Moldovan – și au participat la dezvelirea Monumentului dedicat eroilor din 

primul și cel de-al doilea Război Mondial în localitatea Gheja, localitate 

aparținătoare orașului Luduș. 

 Așteptat cu deosebită nerăbdare momentul festivităților de dezvelire a 

monumentului de aproape întreaga populație a satului cât și a celor veniți din alte 

localități și care într-un fel sau altul sunt legați de aceste frumoase locuri ardelene a 

început odată cu terminarea slujbei de pomenire a eroilor satului de către un sobor de 

preoți la biserica din localitate. 

 Garda de onoare constituită din militari ai Comandamentului Forțelor pentru 

Operații Speciale din Tg. Mureș a dat onorul cuvenit eroilor, odată cu intonarea 

Imnului de Stat al României. 

 După dezvelirea monumentului de către primarul Orașului Luduș însoțit de un 

deputat și reprezentantul Prefecturii Mureș, a urmat slujba de sfințire a 

monumentului de către un sobor de preoți. 

 Cuvinte de înaltă apreciere, respect și recunoștință pentru eroii a căror nume 

se află cioplit în piatră pe plăcile monumentului au rostit primarul Municipiului 

Luduș – D-nul Cristian Moldovan, deputata Dumitrița Gliga, subprefectul județului 

Mureș – D-nul Nicolae-Florin Pălășan și reprezentantul Asociației Naționale a 

Veteranilor de Război – Filiala Mureș, generalul maior (rtg.) Gheorghe Popa. 

 În semn de înaltă recunoștință pentru eroii care și-au sacrificat viața pentru 

neam și țară, Filiala Județeană Mureș a A.N.V.R. a înmânat Diplome de 

Recunoștință unui număr de 33 urmași ai eroilor localității Gheja și 5 Diplome de 

Excelență celor ce s-au implicat în realizarea acestui important monument. 

 Au fost depuse coroane de flori de către reprezentanții Camerei Deputaților, a 

Prefecturii Județului Mureș, Primăria Orașului Luduș, a Garnizoanei Tg. Mureș, a 

Asociațiilor Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere, a Veteranilor de Război și a 

Cultului Eroilor – Filiala Mureș și a reprezentanților Ministerului de Interne din 

orașul Luduș. 

 Activitatea de dezvelire a monumentului cât și de comemorare a eroilor 

localității Gheja nu putea să se încheie mai frumos decât printr-un cântec dedicat lor 

și României, interpretat de Ionela Moruțan și apoi cu defilarea gărzii de onoare. 

 Închei aceste rânduri cu concluzia că a fost o activitate reușită la care și-a adus 

aportul întreaga localitate în frunte cu autoritățile acesteia. 

  Felicitări și cinste lor! 

                    Gl.mr.(rtg.) Gheorghe POPA   



 

 

 

 

 
 

 

 


