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Comunicat de presă
Luptător la Stalingrad sărbătorit la 102 ani
Un cetăţean de vază al judeţului Botoşani a fost sărbătorit în această dimineaţă
printr-o festivitate menită să răsplătească, chiar dacă doar parţial, meritele unui fost soldat
botoşănean participant la lupta de Stalingrad. Ioan Tudosă este acum plutonier adjutant
principal în retragere şi a împlinit sâmbătă, 7 septembrie, vârsta de 102 ani. Născut în
Pomârla, la puţin peste 20 de ani bărbatul a înfruntat liniile inamice din cel de-al doilea
război mondial. Luat prizonier la ruşi, tânărul soldat a evadat după doi ani de lagăr şi s-a
întors acasă.
Alături de prefectul judeţului, primarul municipiului Dorohoi, comandantul
Garnizoanei şi reprezentanţi ai Asociaţiei Veteranilor de Război, vajnicul botoşănean a
avut în această dimineaţă lângă el mare parte din familia sa.
„E o mare bucurie să vă putem felicita astăzi, domnule Tudosă. E o onoare că
vă avem alături şi că putem să învăţăm de la oameni ca dumneavoastră ce înseamnă
să-ţi respecţi ţara. O ţară pe care, dacă dumneavoastră n-o apăraţi atunci, noi n-o
aveam acum. Vă doresc multă sănătate şi să vă bucuraţi de cei dragi cât mai mulţi ani
de acum înainte!”, sunt câteva dintre cele transmise de prefectul Costică Macaleţi
sărbătoritului.
Şi medicul de familie al veteranului Ioan Tudosă a ţinut să participe la festivitate
şi să-l aprecieze pe centenar pentru vizitele de curtoazie pe care le mai face la cabinet
împreună cu alţi prieteni, camarazi de război.
Oficialităţile i-au oferit veteranului de 102 ani distincţii, diplome, cadouri, dar şi
un drapel al României, pe care Ioan Tudosă l-a primit cu lacrimi în ochi. Sărbătoritul are
patru copii, şase nepoţi şi o strănepoată, micuţa fiind şi ea printre cei care au cântat astăzi
bine-meritatul „La Mulţi Ani!”.
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