
Ștafeta Veteranilor a ajuns la Tîrgu Mureș  

Ciprian Dobre: “Românii sunt mândri de trecutul lor!” 

Ștafeta Veteranilor a ajuns luni, la Tîrgu Mureș, într-o încercare de rememorare 

a direcțiilor de operații ale marilor unități române pentru eliberarea Ardealului 

de sub ocupația hortysto-fascistă. 23 de militari voluntari au ajuns în centrul 

orașului cu drapelul național care a fost predat unui veteran de război și mai 

apoi ridicat pe catargul amplasat în fața Palatului Administrativ. Scopul acestei 

acțiuni este promovarea valorilor naționale și strângerea de fonduri pentru 

cauza INVICTUS, de a trimite cel puțin un militar rănit în Afganistan la Jocurile 

Paramilitare Invictus 2016. Președintele Consiliului Județean Mureș, Ciprian 

Dobre a fost prezent la întâmpinarea Ștafetei Veteranilor și a lansat un îndemn 

la respect față de simbolurile naționale și jertfa ostașilor din Al Doilea Război 

Mondial. “Cronicile de zi scriu că ploaia nu s-a oprit trei zile și trei nopți la 

Tîrgu Mureș, că veșmintele și încălțările soldaților noștri erau pline de apă. 

Frigul și umezeala erau apăsătoare pentru fiecare dintre ei. Poate că noi, 

românii ne-am obișnuit să ne fie greu. Poate că atunci când ne este greu știm 

să dăm tot ceea ce e mai bun în noi. Cred că astăzi, în prezența tinerilor și 

copiilor nostri, trebuie să spunem că România și românii sunt mândri de 

trecutul lor. Deasemenea trebuie să spunem că avem încă multe restanțe, 

multe datorii față de ceea ce înseamnă semănarea și cultivarea sentimentului 

național, în sensul bun al cuvântului, în rândul tinerilor noștri. Trebuie să ne 

aplecăm mai mult spre copiii nostri, spre tinerii care se întâlnesc în prea 

puține locuri din viața cotidiană cu sentimentul național” a declarat 

președintele Consiliului Județean Mureș la eveniment.  

Anul trecut au avut loc mai multe manifestări dedicate comemorării luptei de la 

Oarba de Mureș, care a avut loc acum 71 de ani. În cadrul manifestărilor din 

2014 mureșenii au avut ocazia de a trăi momente unice, de istorie vie.    

  



 

 


