
Orlatenii si-au cinstit eroii asa cum se cuvine
Chiar daca fara fanfara militara si garzi de onoare, Orlatul si-a omagiat eroii intr-un mod care ar putea fi
exemplu pentru multe localitati. Motivatia ar fi si una istorica, aceasta comuna din Marginime avand o
traditie istorica, militara si eroica ce ar putea umple multe pagini de carte: vechi centru graniceresc, camp
de batalie in Primul Razboi Mondial si cu fii ai satului care si-au dat viata pe campurile de batalie ale
celor doua razboaie mondiale si nu numai. Dar, in primul rand si asa cum am observat si la fata locului, o
alta motivatie, mai importanta, este faptul ca orlatenii au un simt patriotic dezvoltat. S-a vazut dupa
amploarea cu care s-a desfasurat Ziua Eroilor si implicarea autoritatilor administrative, religioase si
didactice pentru ca Orlatul sa isi cinsteasca cum se cuvine eroii.
  
   Sarbatoarea s-a desfasurat in locul traditional: la Monumentul Eroilor din cele doua razboaie mondiale
si in fata Caminului Cultural. Momentul festiv a debutat cu un cuvant al primarului comunei, Aurel Gata,
urmat de o slujba de pomenire a celor cazuti, oficiata de preotii Radu Bot de la Biserica " Sf. Ierarh
Nicolae" si Lucian Chitu de la Biserica " Sf. Mare Mucenic Gheorghe" . Apoi, elevii Şcolii cu clasele
I-VIII " Ioan Pop Reteganul" din localitate, coordonai de prof.
  
  Elena Morar, au sustinut un recital de cantece si poezii patriotice, extrem de bine apreciat de cei
prezenti. Cu prilejul sarbatorii si despre semnificatia ei au mai vorbit col. (r) Ioan Parean, presedintele
Filialei Sibiu a Asociatiei Nationale a Cadrelor Militare in Rezerva si Retragere, fiu al satului si autorul a
mai multe lucrari monografice si scriitorul Radu Theodoru, general (in rezerva) de flotila aeriana, veteran
de razboi. Tot ieri, dupa ceremonialul de la Monumentul Eroilor, a fost inaugurat si noul sediu al scolii,
finalizat cu un an inainte de termen.
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